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 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

تلگرام :9033337010                  پیامك: 2000999               تلفن: 37009111 051                 

 بورس رو که می بینم یاد عیدی هایی می  •
افتم که مامانم ازم می گرفت و قرار می شد یه 
چیزی هم بذاره روش پس بده ولی هیچ وقت 

خبری نمی شد!
ــای رئیسی جلوی دالل هــای ... بــازار  •  آق

رو بگیرین. هر روز دارن دو تا چهار میلیون، 
قیمت ماشین ها رو باال می برن. خدا لعنت 

کنه هرچی ... است.
ــروش هــا در آستانه شــب یلدا می  • میوه ف

خواهند راه صدساله را یک شبه طی کنند. چه 
خبره؟! درصد سودآوری 200درصد نیست!

ــزار  • ــان 2000هـ ــان بخرم ن امـــروز رفتم ن
تومانی را 3500تومان فروخت! چرا هیچ 
کس نظارت ندارد؟ استاندار شما باید نظارت 

داشته باشی! آهای فرماندار بیدار بشید! ...
ــوان بابت قیمت ساعتت  • ــای رامــبــد ج  آق

ناراحت نباش عزیزم که حاشیه درست شده! 
ما مردم به دوگانگی حرف و زندگی برخی از 
شما مجریان و مسئوالن عادت کردیم. زمانی 
که حرف از استکبار می زنید و وطن پرستی 
ولی تحصیل و زندگی در اون جا رو به ایران 

ترجیح می دین.
 روز به روز شاهد تورم شدیدتر و افزایش آمار  •

فقیران هستیم. زباله گردی و تکدی گری و 
سرقت افزایش یافته است. در نتیجه به زودی 
رشد جمعیت، منفی و ایران پیرترین کشور 

خواهد شد.
 به تازگی در اتوبوس های پر مسافر خیلی  •

ها مخصوصا جوانان بدون ماسک هستند. 
می گن و می خندن! آقایی به یکی از جوان 
ها گفت: چرا شماها ماسک نزدید؟ با خنده 
گفتند: ماسک چی هست؟! بی خیال کرونا، 

حاج آقا نترس!
 یک ســوال از وزیــر بهداشت! خدا وکیلی  •

فقط در ورزشگاه های فوتبال و سالن های 
ورزشی پروتکل ها رعایت نمی شود که مجوز 
نمی دهید چهار تا جــوان بروند  بــازی ها را 
تماشا کنند و اوقات فراغت سالم هم داشته 
ایــن همه در همایش و  باشند؟ یعنی االن 
گردهمایی و ... پروتکل ها رعایت می شود یا 

زورتون به اون ها نمی رسه.
چقدر قشنگ پیام های انتقادی از دولت  •

جدید را چاپ نمی کنید! همه اش پیام های 
خنثی چاپ می شه. آفرین!

 مدیون شرکت گاز باشم اگر دروغ بگم. ما  •
برای گرمای زمستان از پکیج و یک بخاری 
ها  شب  فقط  رو  پکیج  کنیم.  می  استفاده 
روی 55 درجه روشن می کنیم و بخاری با 
کمترین شعله، دمای محیط بین ۱۸ و20 
 درجه است. با این اوصاف شدیم پر مصرف!

 چرا کسی تورم رو مهار نمی کنه؟
 دالر در دولت رئیسی از 30 تومان گذشت  •

اما دریغ از یک خبر در صدا وسیما!

 راستی چه خبر از قانون حمایت از خانواده؟  •
نکنه مافیای خــودرو به خاطر دادن خودرو 

نمی ذاره اجرایی بشه!
ــردم باید در آتــش ...  •  متاسفانه بیشتر م

خودخواهی عده ای »واکسن نزن« بسوزند!
 از یه جایی به بعد توی زندگیت هر چیزی که  •

آرامشت رو به هم بزنه، حذف می کنی.
ــردم.   • ــ ــد کـ ــریـ ــام خـ ــ ــازرگـ ــ ــت بـ ــایـ  از سـ

تحویل9تا۱3بود ولی نیاوردند. زنگ زدم، 
گفت30دقیقه طول می کشد تا نوبت صحبت 
به شما برسد معنی خرید اینترنتی و تحویل در 

منزل را هم فهمیدیم!
چرا قبض های آب و گاز و برق، معیار مصرف  •

تعداد افراد خانوار نیست و معیار ارقام از پیش 
تعیین شده است؟ یعنی یک خانواده دو نفره کم 
مصرف تشخیص داده می شوند و یک خانواده 
شش نفره پر مصرف و مشمول جرایم تصاعدی؟!

به نظرم وقتی بدنه  بسیاری از مسئوالن  •
در صنعت خودرو سازی ایران ذی نفع است 
انتظار نرخ واقعی و کاهش قیمت خودرو به 

دست مسئوالن کار بیهوده ای است.
 شاید باورتان نشود که دستگاه های تصفیه  •

آب، به ازای هر پارچ آب، تقریبا یک سطل آب 
را دور می ریزند! که البته این آب بسیار تمیز 
و زالل است! لطفا دستگاه های تصفیه آب 
را مستقیم به لوله فاضالب متصل نکنید و از 
آبی که دستگاه دور می ریزد، برای مصارف 
غیرخوراکی مانند آبیاری درختان و شست 

وشو استفاده کنید.
 بعضی معلم ها همین قدر که به فکر حقوق و  •

همسان سازی حقوق شون هستند، به درس 
و نیازهای بچه ها هم توجه می کنند؟ چرا 
بعضی ها یکسره بــرای پول و مسائل مالی 

غرغر می کنند؟
چرا برای نانوایی ها بر اساس تراکم منطقه  •

مجوز صادر نمی کنند؟  در خصوص مصاحبه با 
رئیس اتحادیه آرد ونان می گوییم  ما در منطقه 
نماز ساکنیم. یک نانوایی هم نیست  و برای 

تهیه نان باید برویم بولوار پیروزی!
ــال  آیــنــده  ظرفیت  • ــون   در کنکور س  آخ  ج

 پــذیــرش  دانــشــجــو در رشــتــه هــای  پزشکی 
 افزایش  خواهد یافت!

جوابیه شرکت مخابرات
با توجه به درج پیامی در ستون حرف مردم 
27 آذر دربــاره »۱0 روز است که کابل تلفن 
ــت نــشــده و  ــه ســرقــت رفــتــه امــا هــنــوز درسـ ب
شرکت مخابرات در بحث وصول مطالباتش 
ــا....« به استحضار  ــدام می کند امـ سریع اق
می رسانیم:بنابر پیگیری های صورت گرفته، 
کابل های سرقتی مشترک محترم اصالح 
گردید. با تلفن 202۱ روابط عمومی و سامانه 
ارتباط با بازرسی شرکت مخابرات ایران آماده 

شنیدن نظرات و پیشنهادهای شما هستیم.

امارات درباره ایران تغییر سیاست داده است؟

مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی امروز در راس هیئتی بلند 
پایه به تهران سفر می کند. سفری که پس از دوره ای تنش آلود در 
روابط دو کشور می تواند گامی مثبت برای کاهش موانع موجود 
در توسعه همکاری میان تهران و ابوظبی باشد. در این بین اما 
سوال اصلی این جاست که آیا تالش ابوظبی برای کاهش تنش 
و افزایش همکاری ها با تهران رویکرد مقطعی و تاکتیکی است 
یا این کشور سیاست جدیدی را در دستور کار خود قرار داده و 

نگاهی بلندمدت و راهبردی به روابط خود با تهران دارد؟
ابوظبی طی سال های گذشته و به ویژه با روی کار آمدن ترامپ 
سیاستی نسبتا تهاجمی را نسبت به ایــران و برخی کشورهای 
منطقه از جمله ترکیه و قطر در پیش گرفت و در بلوک عربستان 
در حمله  به یمن نیز جزو ارکان اصلی این ائتالف بود. این حرکات 
با عادی سازی روابط با تل آویو وارد مرحله جدیدی شد، اما  به 
نظر می رسد طی ماه های گذشته این رویه در حال تغییر سرعت 
و سمت وسو است. به عبارتی به نظر می رسد در چند ماه اخیر 

سیاست گذاری های ابوظبی در حوزه سیاست خارجه دستخوش 
تحوالتی اساسی شده و اماراتی ها »کاهش تنش حداکثری« و 
»دیپلماسی فعال منطقه ای« را در دستور کار خود قرار داده اند 
و توجهی ویژه به آن دارند. به عنوان نمونه شاهد بودیم که در ماه 
گذشته »محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی پس از گذشت یک دهه 
روابط سرد بین امارات و سوریه، به دمشق سفر و روابط بین این دو 
کشور را که از سال 20۱۱ قطع شده بود، دوباره احیا کرد، اما این 
تنها دمشق نبود که یخ روابطش با ابوظبی شکسته می شد؛ رویکرد 
جدید امارات در تعامل با کشورهای منطقه باعث شد که در اوایل 
ماه جاری وزیر امورخارجه این کشور به ترکیه سفر کند و آنکارا 
برای اولین بار و پس از گذشت ۱0 سال میزبان یک مقام بلند پایه 
اماراتی باشد.سفری مهم که نتیجه آن تنظیم چند سند راهبردی از 
جمله ایجاد یک مسیر تجاری زمینی میان امارات و ترکیه از طریق 
خاک ایران بود، مسیری که با ایجاد آن راِه 20 روزه آبی »الشارقه« 
به شهر »مرسین« ترکیه از طریق کانال سوئز، به شش تا هشت روز 
از طریق خاک ایران کاهش می یابد.بنابراین این نشانه ها حاکی 
از بروز تغییراتی در سیاست منطقه ای امارات است. بماند که نباید 
فراموش کرد اساسا امضای قراردادهای ترانزیتی بین کشورها، 
فارغ از مزایای اقتصادی که دربــردارد، حامل یک پیام سیاسی 
نیز هست و آن این که ثبات کشوری که مسیر تجاری از آن عبور 
می کند پیوسته برای دوطرف امضا کننده مهم وضروری است و با 
این توضیح باید گفت حاال پس از سوریه و ترکیه، امارات بنا دارد که 
فصلی نو در روابط خود با ایران که نقشی منحصر به فرد در غرب 

آسیا و منطقه دارد، برقرار کند. این که امارات چرا هم و غم خود 
را بر دیپلماسی فعال منطقه ای گذاشته و سعی در کاهش تنش 
ها در روابط دو و چند جانبه خود دارد، می تواند دالیل مختلفی 
داشته باشد، اما پرواضح است تغییرات در سیاست جهانی و به 
ویژه تغییر در کاخ سفید که حاکمان جدید آن با سیاست تمرکز بر 
چین و شرق آسیا و کاستن از حضور خود در منطقه غرب آسیا  بر 
سر کار آمده اند، در این تصمیم بی تاثیر نیست. به عبارتی  جدا از 
دالیلی مانند تقال برای خروج از باتالق جنگ یمن  و نیاز کشورها 
برای روابط اقتصادی پررنگ تر به منظور کاستن از تبعات زیانبار 
اقتصادی کرونا، تجربه امارات از ایجاد امنیت اجاره ای برای خود 
این نکته را به شیخ نشینان ابوظبی تفهیم کرده است که در شرایط 
جدید دیگر نمی توانند به پشتوانه دالرهای نفتی برای خود امنیت 
بخرند. حتی تجربه اخیر میدان دادن نسبی به اسرائیل برای 
حضور در آب های خلیج فارس و ضربات امنیتی به این کشور، زیان 
های اقتصادی آن و در چندین مورد بروز حادثه در آب های امارات 
که نگرانی مقامات ابوظبی را در پی داشت، به طور مستقیم پای 
صهیونیست ها در میان بود تا نشانگر این واقعیت باشد که حضور 
آن ها می تواند به خطر افتادن امنیت امارات را نیز در پی داشته 
باشد. با این اوصاف به نظر می رسد حاکمان امارات متحده عربی 
راه خروج از این شرایط را در خروج این کشور از دایره تنش و کنار 
رفتن از نوک پیکان رفتارهای تهاجمی در منطقه و حرکت به سوی 
ایجاد سازوکارهای امنیتی مبتنی بر قدرت های منطقه ای یافته 

اند. چیزی که امروز هیئت اماراتی را به تهران کشانده است .

اخبار دوشنبه 15 آذر21۴00
 اول جمادی االول 1۴۴3.شماره 20819
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گزارش رئیسی از عملکرد 100روزه دولت سیزدهم
رئیس جمهور در سومین گفت وگوی تلویزیونی: مردم باید به عملکرد دولت نمره بدهند؛ مردم به شرایطی که دولت را گرفتیم آگاه هستند

رئیس جمهور با تبیین شرایط کشور در زمانی که 
دولت را تحویل گرفت از مهار کرونا به عنوان مهم 
ترین اولویت دولت در آغاز به کار آن نام برد. آیت 
ا... سیدابراهیم رئیسی، شب گذشته در سومین 
گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم در پاسخ 
به این سوال که چه نمره ای به عملکرد دولت 
می دهید، گفت: نمره را باید مردم عزیز به دولت 
بدهند زیرا مردم عادالنه داوری می کنند. مردم 
مطلع و آگاه هستند که کشور با چه شرایطی روبه 
رو بود و از کرونا و مسائل اقتصادی و خزانه مطلع 
هستند. رئیسی در این گفت و گوی تلویزیونی 
از عملکرد دولت سیزدهم در ۱00 روز گذشته 
و برنامه های او و کابینه اش برای آینده کشور 
گفت. مهم ترین سخنان رئیس جمهور را در 

ادامه و به صورت تیتر وار می خوانید.
* روزی 700 خانواده ایرانی داغدار می شدند، 
می گفتند تخصیص ارز امکان ندارد و به خاطر 
تحریم به ما واکسن نمی دهند؛ ما واکسیناسیون 
را در اولویت قرار دادیم و خدا را شاکریم که امروز 

آمار ابتال و فوت کاهش یافته است.
* در ۱00 روز دولــت ۱00 میلیون واکسن 
تزریق شد. روزی مردم دنبال واکسن بودند اما 

امروز دولت دنبال مردم است تا واکسن بزنند.
* در اوایل دولت، ذخایر کاالهای اساسی نگران 
کننده بود. امروز تامین کاالهای اساسی به حد 
قابل قبولی رسیده و نگرانی وجود ندارد. شما 

دیگر هیچ صفی نمی بینید.
* دولت سیزدهم هرماه ۱0 هزار میلیارد تومان 

از فاکتورهای دولت قبل را پرداخت می کند.
*  در این چند سال به امید مردم خدشه وارد 
شده بود که دولت به برگرداندن این امید مصمم 

است.
ــع مشکل کمبود  *چــنــد روز دیــگــر بـــرای رف
پزشک متخصص در کشور تصمیم می گیریم. 
دانشجویان مستعدی که امروز آمادگی دارند به 

حوزه پزشکی وارد شوند، چرا نباید زمینه برای 
ورود آن ها آماده شود؟

ــردم صحبت می کنم این  *وقتی از گالیه م
گالیه ها را به حق می دانم و وقتی که در بین 
مردم حضور پیدا می کنم متوجه می شوم این 

مشکالت قابل حل است.
* حقوق و دستمزد کارگران طی سه ماه دولت 

بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت شد.
*در مسئله ارز ترجیحی )ارز 4200( تمهیداتی 
اندیشیده شده که دست دالالن را قطع بکنیم 

و از تخصیص این اعتبارات مردم مستقیم 
بهره مند شوند.

تورم امروز به خاطر تصمیمات دیروز
*کاری  را که به اقتصاد شوک بدهد انجام 
نمی دهــیــم، کـــاری نمی کنیم کــه مــردم 
غافلگیر شوند. دولت به دنبال ایجاد ثبات 

در اقتصاد است .
* آثار تورمی که امروز مردم دارند می بینند 

برمی گردد به تصمیماتی که قبال گرفته شده 
است. در تالشیم با اقدامات ضدتورمی، گرانی 

را کنترل کنیم.
* باید سفرهای استانی بیش از هفته ای یک بار 
باشد، باید با مردم ارتباط گرفت وحرف مردم را 
شنید. سفرهای استانی برای من افتخار است.

* اگر مردم ُتن صدایشان در دیدار با دولت زیاد 
شود هیچ اشکالی ندارد، باید ارتباط با مردم 

افزایش یابد.
* وقتی به استانی می رویم، پروژه جدید آغاز 

نمی کنیم؛ به اندازه ده ها سال پروژه نیمه تمام 
داریم. قبل از سفرهای استانی وضعیت استان 
بررسی و مشکالت آن شنیده و اعتبارت آن پیش 

بینی می شود.
*  هر چه کار دولت پیش می رود به نظرم می 
رسد که مشکل هست، اما راهکار هم هست، 

هیچ بن بستی نیست.
* فکر می کردند که ما در مذاکرات شرکت نمی 
کنیم. به دنیا ثابت شد که ایران هم شرکت کرد و 
هم دو متن در خصوص مسائل هسته ای و تحریم 

ها ارائه داد، کامال منطبق با برجام.
* موضوع رفع تحریم ها و خنثی سازی تحریم ها 

با قوت دنبال می شوند.
* در روزهای پایانی مرداد، وزیران دولت قبل 
نگراِن پرداخت حقوق کارکنان دولت بودند اما 
امروز بدون استقراض از بانک مرکزی عالوه بر 
پرداخت حقوق کارکنان، فاکتورهای دولت 

قبل را پرداخت می کنیم.
* بحران هایی را در این ۱00 روز داشتیم. 
یکی از بحران ها حمله سایبری بود. فتنه ای که 
دشمن می خواست با آن کشور را به هم بریزد، با 

اعتماد مردم حل شد.
* امید بیشتر شده اســت؛ چه آن هایی که به 
من رای دادنـــد، چه آن هایی که به من رای 
ندادند، من در خصوص همه احساس مسئولیت 

می کنم.

یادداشت روز

  میرزا رضا توکلی 
political@khorasannews.com
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تحلیل روز

اما و اگرهای اجرایی شدن یک ایده 

دومین نشست کنفرانس خاورمیانه عاری از 
سالح های کشتار جمعی در نیویورک برگزار 
شد. اما خاورمیانه عاری از سالح های کشتار 
جمعی ،موضوعی است که در ویترین باقی مانده 
و اجرایی نشده اســت. در این زمینه دو دلیل 
اصلی وجود دارد که مربوط به الگوی رفتاری 
آمریکا و رژیــم صهیونیستی اســت. نخستین 
دلیل، الگوی رفتاری ایاالت متحده آمریکاست. 
آمریکا از حامیان اصلی ایده خاورمیانه عاری از 
سالح کشتار جمعی است، اما در عمل واشنگتن 
نه تنها هیچ اقدامی در این بــاره انجام نداده 
بلکه در جهت تقویت نظامی گری غیرمتعارف 
در منطقه غرب آسیا عمل کرده است.آمریکا 
بزرگ ترین صادرکننده سالح به منطقه غرب 
آسیا و یکی از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی 
ــده ســالح هسته ای در این  اســت که تنها دارن
منطقه است. همچنین آمریکا نگاه گزینشی 
خصوص  به  و  جهان  در  هسته ای  موضوع  به 
در منطقه غرب آسیا دارد. در حالی که دولت 
ــران به انــرژی صلح آمیز  آمریکا با دستیابی ای
هسته ای مخالف بوده و آن را بهانه ای برای فشار 
حداکثری علیه تهران قرار داده است، این کشور 
در مقابل دستیابی عربستان سعودی به انرژی 
هسته ای سکوت کرده است در حالی که برخی 
منابع نیز اعالم کردند عربستان پنهان کاری 
هسته ای دارد. در عین حال، آمریکا در نشست 
کنونی خاورمیانه عاری از سالح کشتار جمعی 
در نیویورک نیز شرکت نکرده، موضوعی که با 
انتقاد روسیه مواجه شده است. دومین دلیل، 
الگوی رفتاری رژیم اسرائیل است. این رژیم که 
تنها دارنده سالح هسته ای در غرب آسیاست، 
گسترش  منع  پیمان  به  پیوستن  از  همچنان 
از شرکت در  سالح هسته ای )NPT( خودداری  و
نشست های مربوط به خاورمیانه عاری از سالح 
کشتار جمعی نیز اجتناب می کند.نکته پایانی 
این که؛ نشست ها در زمینه خاورمیانه عاری از 
سالح کشتار جمعی، زمانی سازنده خواهد بود 
که قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا اراده جدی 
برای تحقق این ایده داشته باشند و در مقابل 

سالح  هسته ای اسرائیل سکوت نکنند.

  دکترسید رضی عمادی
international@khorasannews.com

 کمک یک میلیارد دالری به 
شبکه اجتماعی ترامپ 

دونالد  که   Truth Social اجتماعی  شبکه 
ــدازی اش را در سر  ــ ــ ــودای راه انـ ــ ــپ ، س ــرام ت
می پروراند، تحت حمایت یک میلیارد دالری 
سرمایه گذاران قرار گرفته است. حساب کاربری 
دونالد ترامپ در فیس بوک و توئیتر، پس از حمله 
به ساختمان کنگره در ژانویه گذشته بسته و او از 
فعالیت در این شبکه های اجتماعی منع شد. 
رئیس جمهور سابق آمریکا گفت: »یک میلیارد 
دالر، پیام مهمی به شرکت های بزرگ فناوری 
می دهد، این که سانسور و تبعیض سیاسی باید 

خاتمه پیدا کند.« 

آمریکا 

ــو بـــایـــدن   ــ ــرد، ج ــ ــ ــالم ک ــ ــ ــاخ ســـفـــیـــد  اع ــ کـ
رئـــیـــس جـــمـــهـــوری آمـــریـــکـــا و والدیــمــیــر 
پوتین،  همتای روس وی، فــردا  سه شنبه  با 
قرار  ــت.  داش خواهند  ویدئویی  تماسی  هم 

ــاره وضعیت متشنج  است بایدن و پوتین درب
در مرزهای اوکراین با یکدیگر گفت وگو کنند. 
این دیدار مجازی در حالی انجام می شود که 
رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه وعــده داد 

که در صــورت هرگونه تالش از جانب مسکو 
برای اقدام نظامی علیه اوکراین کار را برای 
ــوار« کند.  مقامات روسیه »بسیار بسیار دش
روزنامه واشنگتن پست با استناد به یک گزارش 
سازمان سیا و مقامات آمریکایی گزارش داده 
که ارتش روسیه ۱۷۵ هزار سرباز را به نقاط 
مــرزی نزدیک اوکــرایــن منتقل کــرده است. 
طبق این گزارش، در حمله احتمالی روسیه به 
اوکراین ۱۰۰ گردان تاکتیکی شامل زره پوش، 
توپخانه و دیگر تجهیزات شرکت خواهند کرد. 
ــد، روسیه در  تصاویر مــاهــواره ای نشان دادن
حال جمع آوری نیروها و تجهیزات در چهار 
منطقه مــرزی نزدیک اوکراین اســت. حدود 
۵۰ گردان تاکتیکی با ۷۰ هزار سرباز نیز قبال 
به این مناطق اعزام شده اند. این بزرگ ترین 
مورد استقرار نیروهای روسیه در مرز دو کشور 
ــان انضمام کریمه به خــاک روسیه در  از زم
سال ۲۰۱۴ است؛ منطقه ای خودمختار که 
بخشی از اوکراین بود. نیروهای روسیه در بهار 
و تابستان امسال دو رزمایش بزرگ در منطقه 
برگزار کردند و هر بار تعداد قابل توجهی نیرو 
و تجهیزات از خود باقی گذاشتند. مقامات 
آمریکایی و سازمان سیا هشدار دادند که مسکو 
بــرای حمله احتمالی در اوایــل سال ۲۰۲۲ 
ــاده مــی شــود. تونی سملروت، سخنگوی  آم
پنتاگون گفت، واشنگتن از کاهش تنش در 

منطقه و راه حل دیپلماتیک برای درگیری در 
شرق اوکراین حمایت می کند. دیدار مجازی 
روســای جمهور آمریکا و روسیه بــرای همین 
است که ضمن رجزخوانی ببینند می توانند 
راه حلی دیپلماتیک برای این رویداد بیابند یا 
خیر. در آستانه این دیدار، لوید آستین، وزیر 
دفاع آمریکا هم گفت که واشنگتن آماده کمک 
تمام عیار به اوکراین در صورت تهاجم روسیه 
است. وزیر دفاع آمریکا اما جزئیاتی از اقدامات 
احتمالی این کشور در صورت وقوع جنگ علیه 
اوکراین را ارائه نداد و به این موضوع بسنده 
کــرد که روز جمعه جو بایدن گفت در حال 
بررسی تعدادی ابتکار عمل است، بنابراین 
من نمی خواهم جلوتر از رئیسم صحبت کنم. 
تنش بین روسیه و اوکراین مسئله جدیدی 
نیست. در سال ۲۰۱۴ روسیه شبه جزیره 
کریمه اوکراین را اشغال و ضمیمه خاک خود 
کرد و بالفاصله پس از آن شــروع به حمایت 
از شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین 
کرد که تاکنون منجر به کشته شدن حدود 
۱۴ هزار نفر در درگیری های این منطقه شده 
است. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید نیز 
گفته که دو طرف، عالوه بر اوکراین درباره 
موضوعات دیگر از جمله »ثبات استراتژیک 
و  مسائل سایبری و منطقه ای« نیز گفت وگو 

خواهند کرد. 

آنگال مرکل بعد از بازنشستگی چه کار خواهد کرد؟ 

سرگرمی های صدراعظم سابق
۲۲ نوامبر ســال ۲۰۰۵، هنگامی که آنگال 
مرکل، فارغ التحصیل فیزیک و پرورش یافته 
آلمان شرقی در مجلس فدرال آلمان سوگند یاد 
می کرد، هیچ کس نمی توانست تصور کند که 
او برای دورانی طوالنی در راس قدرت بماند. 
او در حالی پس از ۱6 سال اتــاق صدراعظم 
آلمان را برای همیشه ترک می کند که درباره 
دوران پس از واگذاری قدرت به اوالف شولتس 
و آغــاز ایــام فراغتش، به نــدرت صحبت کرده 
است. به گزارش خبرگزاری فرانسه،  مرکل 6۷ 
ساله  که در طول دوران صدراعظمی خود در 
آلمان اغلب به عنوان قدرتمندترین زن جهان 
توصیف می شد   به تازگی اشاره کرده که دلش 
بــرای دوره مسئولیت اش تنگ نخواهد شد. 
مرکل کسی که به توانایی اش بــرای سرحال 
ماندن پس از جلسات شبانه روزی مشهور است، 
زمانی به شوخی گفته بــود: »می تواند همان 
طور که شتر آب ذخیره می کند برای خودش 
خواب ذخیره کند!« او اما به تازگی گفته، اولین 
کاری که پس از کناره گیری از سیاست انجام 
می دهد، »کمی چرت زدن« است. اما بعد از 
آن چه کار خواهد کرد؟ مرکل که اولین بار در 
سال ۱۹۹۰، درســت پس از اتحاد مجدد دو 
بخش شرقی و غربی آلمان، به عنوان نماینده 
پارلمان آلمان انتخاب شد، در روزهای اخیر به 
صورت تلویحی گفت، هرگز فرصت توقف و تأمل 
درباره کارهای دیگری که ممکن است خواستار 
انجامشان باشد، نداشته است. او در مصاحبه ای 
با چیماماندا انگوزی آدیچیه، نویسنده نیجریایی 
گفته: »آیا می خواهم نویسندگی کنم،  سخنرانی 
کنم، به گردش بــروم،  در خانه بمانم یا دنیا را 
ببینم؟ من فعال تصمیم گرفته ام هیچ کاری را 
شــروع نکنم و ببینم که چه اتفاقی می افتد.« 
این در حالی است که صدر اعظم های قبل از 
مرکل بــرای مدتی طوالنی ساکت نماندند. 

هلموت اشمیت که در سال ۱۹۸۲ از سمت 
صدراعظمی کنار رفت، تبدیل به یکی از دبیران 
هفته نامه دی زایــت و یک مفسر محبوب در 
حوزه حیات سیاسی شد. مرکل ممکن است 
بخواهد زمان بیشتری را با همسرش یوآخیم 
ساوئر در هوهنوالد، نزدیک تمپلین در آلمان 
شرقی سابق که در کودکی در آن جا بزرگ 
شــده، بگذراند؛ در میان سرگرمی هایی که 
او ممکن است انجام دهد، کاشت سبزیجات 
به ویژه سیب زمینی است، چیزی که یک بار در 
 Bunte مصاحبه ای در سال ۲۰۱۳ به مجله
گفت که از انجامش لذت می برد. در روزهای 
اخیر تصویری از مرکل هنگام بررسی کفش در 
یک فروشگاه لباس ورزشــی در برلین منتشر 
شد؛ تصویری که منجر به این گمانه زنی شد که 
او ممکن است برای فعالیتی برنامه ریزی کند. 
همچنین، صدراعظم آلمان که قبال دانشمند 
بوده، می تواند یک تور سخنرانی در دانشگاه 
های متعدد را آغاز کند. کار آکادمیک ممکن 
ــت بیشتر مرکلی را کــه دکــتــرای شیمی  اس
کوانتومی را در سال ۱۹۸6 دریافت کرده به 
ویژه با توجه به این که همسرش نیز یک شیمی 
دان است جذب کند. بر اساس محاسبه انجمن 
مالیات دهندگان آلمان، مرکل قرار است در 
دوران بازنشستگی ماهانه حدود ۱۵هزار یورو 
)۱6هزارو۹۰۰ دالر( مستمری دریافت کند. 
اما او هرگز عالقه ای به ولخرجی نــدارد و در 
طبقه چهارم آپارتمانی در برلین زندگی می کند 
و اغلب خریدهای مواد غذایی خود را خودش 
انجام می دهد. اکونومیست در گزارشی نوشته 
است: مرکل پیشتر اشاره داشته که ذائقه سفر 
به آفریقا را دارد، البته نه به سبک تدی روزولت 
در سال ۱۹۱۰ که کاله بر سر داشت وبه هزاران 
حیوان از جمله شیر، فیل و کفتار شلیک کرد یا 

آن ها را به دام انداخت. 

احزاب راست افراطی اروپا در نشستی به میزبانی لهستان گرد هم آمدند 

خواب پوپولیست ها برای تغییر سیاست بروکسل 
مقام های ۱۴ حزب راست گرای افراطی اروپا در 
نشستی به میزبانی یاروسال کاچینسکی، رئیس 
حزب پوپولیستی و راست گرای حاکم لهستان 
موسوم به قانون و عدالت،گرد هم آمدند. ویکتور 
اوربان نخست وزیر مجارستان، مارین لوپن رهبر 
حزب راست گراهای افراطی فرانسه و سانتیاگو 
آباسکال رهبر حزب وکس اسپانیا از چهره های 
شاخص شرکت کننده در این گردهمایی بودند. 
هدف از این نشست، نشان دادن ظاهری از 
همکاری ها در بحبوحه اختالفات عمیق است. 
اوربان نخست وزیر مجارستان در آستانه نشست 
در صفحه فیس بوک خود نوشته بود: »ما می 
خواهیم سیاست بروکسل را تغییر دهیم. ماه 
ها برای تشکیل یک خانواده حزبی قوی تالش 
کرده ایم به امید این که امــروز یا فردا بتوانیم 
گامی به سوی این هدف برداریم. این مسئله 
زمان بر است.« لوپن که نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۲ فرانسه است، با اعالم این که 
این نشست، گام مهمی است، گفت که انتظار 
ــاره تشکیل گروه جدید در پارلمان  نــدارد درب
اروپا به زودی خبری اعالم شود. آن ها همچنین 
دربـــاره تغییر »کاراکتر و شخصیت اتحادیه 
اروپــا« صحبت کردند. لهستان و مجارستان، 
اتحادیه اروپا را به تضعیف حق حاکمیت شان 
متهم می کنند، در حالی که بروکسل می گوید 
این دو کشور آزادی های دموکراتیک را عقب 
می اندازند. لهستان چندین سال است که با 
بروکسل )محل نهادهای اتحادیه اروپا( بر سر 
اصالحات قضایی که از سوی حزب محافظه کار 
حاکم یعنی حزب »قانون و عدالت« اجرا و به 
تضعیف استقالل قضایی متهم شــده، درگیر 

اســت. این گردهمایی همچنین در بحبوحه 
تالش ها برای رفع اختالفات میان شاخه های 
ــت افــراطــی اروپـــا بــر سر  مختلف احـــزاب راس
ارتباطات با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
صورت گرفت. این نشست در غیاب نمایندگان 
حزب آلترناتیو برای آلمان )AfD( برگزار شد. 
غایب دیگر این نشست، مائتو سالوینی رهبر 
حزب راست افراطی لیگا ایتالیا بود که با انتشار 
بیانیه ای، زمان را برای تشکیل گروه جدید، 
مناسب دانست. سالوینی یکی از امضاکنندگان 
بیانیه ای بود که از سوی ۱6 حزب و جنبش 
امضا شد.این بیانیه برنامه هایی را برای تشکیل 
ائتالفی بزرگ در پارلمان اروپا اعالم می کرد 
که مقدمه ای برای این مذاکرات بود. همزمان 
با بــرگــزاری نشست راســت گرایان افراطی، 
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان؛ با 
هشدار درباره تهدید پوپولیسم برای اروپا گفت 
که این قاره با خودخواهی های ملی گرایانه بر سر 
پناهجویان، پاره پاره شده است.او بدون نام بردن 
از شخص یا جریان سیاسی خاصی گفت که تنها 
یک گفتمان مبتنی بر تکثر و گوناگونی می تواند 
به تهدیدهای چندوجهی امروز، از محیط زیست 
گرفته تا پیکار با بیماری کووید و فقر پاسخ دهد. 
پاپ افزود: »سیاستمداران به این ]پاسخ[ برای 
مقدم شمردن خیر عمومی بر منافع خصوصی 
نیاز دارند. این در حالی است که همین امروز، 
نه تنها در اروپا بلکه در سراسر جهان با نگرانی 
نظاره گر عقب نشینی دموکراسی هستیم.« 
رهبر واتیکان بخش عمده ای از زندگی خود 
را در دوران رژیم »پوپولیست« پرون و پس از آن 
دیکتاتوری نظامیان در آرژانتین گذرانده است.

 خداحافظی نماینده کویت با سیاست
 به خاطر هک شدن گوشی

یکی از نمایندگان سابق پارلمان کویت در پی 
هک مجدد اطالعات گوشی  همراه خــود، از 
دنیای سیاست خداحافظی کرد. ناصر الدویله 
در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: از زمان 
بازگشت از ترکیه، اطالعات گوشی همراهم 
برای سومین بار هک شده است، متاسفانه همه 
این اقدامات با فناوری بسیار باالیی صورت می 
گیرد،  هم اکنون از سیستم جایگزین دیگری 
برای تلفن همراهم  استفاده می کنم که البته 
امکان هک آن نیز وجود دارد. به همین علت 
فعالیت  از  گیری  کناره  با  ام  گرفته  تصمیم 
سیاسی، بقیه عمر خود را صرف تقویت وحدت و 
آشتی ملی کنم  و به دور از سیاست به حرفه خود 

به عنوان وکالت بپردازم.

خبر متفاوت 

بایدن و پوتین فردا بر سر مسئله اوکراین به صورت مجازی گفت وگو می کنند

زورآزمایی مجازی 

ــار یک  راســـت سنتی فــرانــســه بـــرای اولــیــن ب
سیاستمدار زن را نامزد راهیابی به کاخ الیزه 
کرد. والری پکرس، وزیر بودجه پیشین فرانسه و 
رئیس  کنونی منطقه »ایل دو فرانس« به مرکزیت 
ــزب راســت گــرای  پــاریــس بــه عــنــوان نــامــزد ح
ــرای انتخابات ریاست  جمهوری خــواهــان ب
جمهوری سال آینده این کشور انتخاب شد. او 
در دور دوم انتخابات مقدماتی حزب جمهوری 
خواهان توانست با کسب بیش از 6۰ درصد آرا، 
اریک سیوتی، نماینده جناح تندروی حزب را 

شکست دهد. 

چهره روز 

بابانوئل لطفا برای ما مهمات بیار!

در این عکس که پای درخت کریسمس گرفته 
شــده، توماس مسی، نماینده جمهوری خواه 
کنگره آمریکا و اعضای خانواده اش در حالی که 
ــد  به دوربین  انــواع مسلسل ها را در دست دارن
لبخند می زنند. مسی در توضیح عکس که واکنش 
بسیاری را برانگیخته، نوشته است: »کریسمس 
مبارک. بابانوئل لطفا برای ما مهمات بیار!« این 
عکس تنها چند روز پس از تیراندازی یک نوجوان 
۱۵ ساله در یک دبیرستان در ایالت میشیگان که 
۴ کشته و ۷ زخمی به جا گذاشت، منتشر شده 
است. جمهوری خواهان از حامیان البی اسلحه و 

از طرفداران سرسخت حمل آن هستند. 
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اورژانس هوایی در 19 استان	 
 هوانیروز جدا از انجام عملیات نیست و درواقع »عملیات« در 
ذات ماموریت های هوانیروز جمهوری اسالمی ایران است. 
پس از دوران باشکوه دفاع مقدس که هوانیروز با صالبت از 
عهده ماموریت های خود برآمد، این نیرو باید در ابعاد دیگری 
از ماموریت ها نیز ورود می کرد که آن هم انجام عملیات های 
مردم یاری در حوادثی همچون سیل، زلزله  و اورژانس هوایی 
بود. اکنون هوانیروز جمهوری اسالمی این افتخار را دارد که 
19 استان را تحت پوشش اورژانس هوایی خود قرار داده که به 
طور مشترک با اورژانس های115 شهرستان ها  واستان ها 
انجام می شود. تعداد این عملیات ها با توجه به فصول مختلف 
سال از 15-10 ماموریت ماهانه تا زمان های پر سفر و پرحادثه 

گاهی بیشتر از این رقم ها نیز می شود.  

اولویت، نجات جان هموطن است	 

از سال قبل تا کنون که دوباره به این پایگاه آمده ام، تغییر چهره 
برخی خلبانان و فرمانده را کامال احساس می کنم. وقتی به 
شوخی به فرمانده از زیاد شدن سپیدی موهایش در این مدت 
می گویم، لبخندی می زند و یک جمله می گوید: »سپید شدن 
مو که بماند، همه جان من فدای مردمم...« او به گوشه ای از 
ماموریت ها و برخی اتفاقات اشاره می کند که تازه متوجه می 
شوم در همه این روزهای آسوده ما، هوانیروز چگونه در آسمان، 
امنیت آفرینی می کند. با این حال سرهنگ، اصرار دارد که تالش 
شبانه روزی همکارانش در بخش اورژانس هوایی را معرفی کند و 
می گوید: اولویت برای همکاران من، نجات جان هموطنان مان 
است. برای این هدف ممکن است، ضمن توجه به نکات ایمنی 
گاهی هم از استانداردهای پروازی فاصله بگیریم به ویژه زمانی 
که نجات جان یک مادر باردار در نقطه ای صعب العبور درمیان 
باشد، این جا وظیفه هوانیروز و خلبان این است که در کمترین 
زمان ممکن مادر را به مرکز بهداشتی و درمانی برساند. شاید باور 
نکنید اما لحظه خوشحالی خلبانان و پرسنل اورژانس هوایی در 
چنین ماموریت هایی، زمانی است که صدای گریه کودک تازه 
متولد شده آن مادر را می شنوند و خاطرشان آسوده می شود که 
ماموریت شان را به خوبی انجام داده اند. به نظر من این زیباترین 
صدایی است که یک خلبان اورژانس هوایی می شنود.سرهنگ 
عینی در این باره خاطرات زیادی دارد که شاید جالب ترین آن ها 
ابرازمحبت و قدردانی خانواده هایی است که هوانیروز به آن ها 
امداد رسانی کرده است. برای نمونه نام گذاری نوزاد پسرشان 
به نام خلبان اورژانس هوایی یا ذبح قربانی مقابل پایگاه و این 
گونه موارد که سرهنگ هریک از این خاطرات را با شیرینی نقل 
و تاکید می کند : قدردانی های مردم در شرایطی است که ما در 
قبال آن ها وظیفه مان را انجام داده ایم.  فرمانده درباره حوزه 
عملیاتی اورژانس هوایی مجموعه اش می گوید: پایگاه پنجم 
رزمی هوانیروز مشهد مقدس، این افتخار را دارد که در ایستگاه 
مشهد مقدس)از سال90( و ایستگاه نیشابور در هر کدام به شعاع 
150 تا 200کیلومتر عملیات اورژانس هوایی را پوشش می 
دهد و به زودی یک ایستگاه دیگر نیز به این موارد اضافه می شود. 
سرهنگ از  خلبانان، کادرپروازی و اورژانس پایگاه مشهد که در 
عملیات های اورژانس هوایی به شهادت رسیده اند، یاد می کند؛ 
از شهیدان مسعود شاه ویسی زاده، هوبان مرتضوی، سید جعفر 

قاری،علیرضا پیرمغان و مهدی مهدی زاده.

ادای احترام فرمانده به شهیدان هوانیروز	 
هایش  صحبت  ــه  ــ ادام در  عینی،  سرهنگ 
ــاع مقدس  به حماسه هوانیروز در دوران دف
اشاره و اظهار می کند: در دوران دفاع مقدس 
ــزار ساعت پــرواز  هوانیروز با بیش از 500 ه
حماسه ای ماندگار به جا گذاشتند که جا  دارد 
ما هم امروز به ساحت همه شهیدان و رزمندگان 
بزرگوار هوانیروز ادای احترام کنیم به  ویژه 
خلبان شهید »احمد کشوری« عزیز که صیاد 
شیرازی دربــاره اش خاطره جالبی را نقل می 
کند: »در عملیات كردستان، شهید كشوری و 
شهید شیرودی دو یــاری كه همرزم سلحشور 
اسالم بودند، مرا در عملیات پاك سازی افراد 
ضد انقالب یــاری می كردند. شهید كشوری 
مدت مدیدی در شهر سقز برای كمك رسانی 
به پادگان بانه كه در محاصره كامل افــراد ضد 
انقالب بود، به سر می برد... از خاطرات فراموش 
نشدنی من در آن روز، میزان مجاهداتی بود كه 
آن دو شهید بزرگوار، شیرودی و كشوری  در 
ــراد ضد انقالب به عمل آوردنـــد. آن  تعقیب اف
ها بی محابا در داخل دره ها، شیارها و جنگل 
ــراد ضد انقالب می گشتند.«  هــا، به دنبال اف
سرهنگ صحبت هایش را با دو دعا و آرزو تمام 
می کند: سالمتی و عزت مردم ایران و شهادت 

در مسیر دین، حق و حقیقت.

یک روز در جمع صمیمی خلبانان و کارکنان اورژانس هوایی پایگاه  

پنجم رزمی هوانیروز مشهد مقدس به مناسبت روز هوانیروز

شهاب مرادی :خودم را مشهدی می دانم
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پل کارون هم به سرقت رفت!

یکی از موضوعاتی که روز گذشته مورد توجه کاربران 
شبکه های اجتماعی قرار گرفت، مسدود شدن پل 
ششم کارون در هفته اخیر بود. شهردار کارون در 
یک برنامه تلویزیونی دلیل مسدود شدن مسیر عبور 
و مرور خودروها روی پل را سرقت تجهیزات پل اعالم 
کرده و گفته: »۱۳ قطعه از بادبندهای دو طرف پل به 
سرقت رفته است که در نتیجه این سرقت، دو طرف 
پل با مشکل مواجه شده است. نشست های آسفالت 
و اختالف ارتفاع نیز ایجاد و بالشتک های زیر عرشه پل 
دچار مشکل شده اند.« کاربری نوشت: » زمانی این پل 
نیروی حراست داشت که با اخراج این نیروها دزدها 
به جان پل افتادند و آهن آالت آن را به غارت بردند.« 
کاربری هم نوشت: »کارون این روزها خیلی مظلومه، از 
یک طرف آبش رو می دزدن از یک طرف پل هاش رو!«
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ایرتگ وسیله محبوب سارق ها

زمانی  که اپل از ایرتگ رونمایی کرد، قرار بود وسیله ای 
باشد برای کاربرها تا اشیایی مثل کلید را راحت تر پیدا 
کنند و برای آن قیمت ۲۵ دالر هم در نظر گرفته بودند. 
کار این دستگاه ها این بود که از طریق تلفن همراه می 
شد این ایرتگ ها را که به وسایل وصل شده بودند، 
پیدا کرد. اما به تازگی پلیس کانادا اعالم کرده است که 
این وسیله، به یکی از ابزارهای اصلی دزدها تبدیل شده 
است. به این شکل که وقتی دزدها یک ماشین گران  قیمت 
می بینند،ایرتگ را که خاصیت مغناطیسی هم دارد به 
خودرو می چسبانند و به این شکل محل پارک ماشین را 
پیدا و به راحتی در زمان مناسب آن را سرقت می کنند. 
کاربری نوشت: »این که می شه از فناوری در زمینه کارهای 
ضد انسانی استفاده کرد پیشرفت رو ترسناک تر می کنه.«
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تولیدی مهربانی آقای مهربانی

تصویری از یک کارگاه ساخت لوازم ورزشی در شبکه های 
اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. فرق اساسی این کارگاه با 
دیگر کارگاه های تولیدی این است که کارکنان این کارگاه 
تولیدی همگی افراد کم توان ذهنی هستند. مدیر این 
کارگاه آقای »علی مهربانی« است که خودش معلم مدرسه 
استثنایی هاست و سعی کرده با این کار به کم توانان ذهنی 
انگیزه و امید تزریق کند. کاربران زیادی با بازنشر تصاویر 
این کارگاه به تمجید از این کار پرداختند. کاربری نوشت: 
»به نظرم نام خانوادگی مدیر این کارگاه برازنده اش 
است و واقعا مهربانی رو با کارهاش نشون داده.« کاربر 
دیگری نوشت: »اگر این کارگاه نبود قاعدتا این افراد باید 
خانه نشین و بیکار می موندن و درد دیگری بر دردهاشون 

اضافه می شد ولی االن پر از انرژی و انگیزه ان.« 
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تورم در عراق،افزایش قیمت در ایران!

یکی از فعاالن شبکه های اجتماعی در توئیتی طنزآلود 
تورم در ایران را با عراق مقایسه کرده که مورد توجه 
کاربران قرار گرفته است. این کاربر در توئیتر نوشت: 
ــورم توی عــراق بیداد می کنه! پنج سال پیش یه  »ت
ساندویچ فالفل رو می دادن هزار دینار که به پول ما 
می شد ۳ هزار تومان، پارسال همون ساندویچ فالفل رو 
خریدم هزار دینار که به پول ما می شد ۱۲ هزار تومان، 
امشب دوباره همون ساندویچ فالفل رو خریدم هزار 
دینار که به پول ما می شه ۲۲ هزار تومان!«  کاربری 
نوشت: »یاد صحبت اون مسئولی افتادم که گفته بود 
آمریکا الزم نیست ایران را تحریم کند، فکری به حال دالر 
خودش بکند که هر روز گران می شود!« کاربر دیگری 
به طنز نوشت: »پنج ساله می ری عراق فالفل می خوری 
اونم با این قیمت باال!« کاربری هم نوشت: »مشکل عراق 

تورمش نیست زیرساخت هاشه که هنوز برق ندارن.« 

شهاب مرادی:خودم را مشهدی می دانم

حجت االسالم شهاب مرادی در گفت وگو با خراسان از آن چه 
باعث رنجش برخی از مردم مشهد در پی صحبت های او در یک 
برنامه تلویزیونی شده بود مجدد عذرخواهی کرد و افزود: 
»مشهد قبله جان و خانه امید همه ماست. بسیاری از دوستان 
خوب و صمیمی ام مشهدی و خراسانی هستند و می دانند 
چقدر مشهد را دوست دارم.«روز گذشته از صحبت های 
حجت االسالم شهاب مرادی روی آنتن زنده در باره مشهدی ها 
و واکنش برخی از کاربران به آن نوشتیم که بازتاب زیادی پیدا 
کرد. او در بخشی از برنامه »سالم صبح بخیر« در مقام تمثیل و 
تقبیح ُکری خوانی ها به شوخی به مجری برنامه گفته بود:» بین 
مرگ و همکاری با مشهدی ها، مرگ خیلی شیرین تر است!« بعد 
از چاپ این مطلب در همین ستون حجت االسالم شهاب مرادی 
در گفت و گویی با خراسان ضمن تاکید بر این که به مشهد و 
مشهدی ها ارادت دارد، گفت : »من هم خودم را مشهدی می 
دانم، مشهد خانه همه ماست و جایی جز مشهد نداریم.« او با 

تاکید بر این که آن چه در برنامه تلویزیونی گفته شد ادامه 
مبحث دعوا و نزاع بین زن  و شوهر  یا دو همکار بود و کامال 
جنبه تمثیل و شوخی داشت و تصریح کردم که مثال می زنم 
و درباره طباخی و حلیم و شله و … بود، افزود: »هرچند نیّت 
من به هیچ وجه، اهانت یا تمسخر نبوده و نیست اما برایم 
برداشت مخاطب مهم است و هنگامی که مخاطب تلقی توهین 
کرده حق را کامال به مخاطبم می دهم و به صراحت درباره سوء 
تفاهم پیش آمده و شوخی که باعث رنجش مردم عزیز مشهد 
شده پوزش می خواهم و راضی به لحظه ای دلخوری هیچ یک از 
هموطنان عزیزم و مشهدی های نازنین نیستم.« شهاب مرادی 
در ادامه صحبت هایش  گفت: »روز شنبه بعد از برنامه وقتی 
از این سوء برداشت مطلع شدم بالفاصله در اینستاگرامم از 
مردم عزیز مشهد عذرخواهی کردم.« او در انتها هم با توجه 
به تیتر مطلب دیروز ما که نوشته بودیم »توهین روی آنتن، 
عذرخواهی در اینستاگرام« افزود: »ان شاءا... صبح شنبه 
حتما در همان برنامه سالم صبح بخیر از مردم خوب مشهد 

عذرخواهی خواهم کرد تا سوء تفاهمی باقی نماند.«

حافظ آمسان، انجی جان

ــداد به زلزله زدگـــان، گاهی بــرای کمک به  غفوریان-به دل آسمان می زنند، گاهی بــرای دفــاع از وطــن، گاهی بــرای ام
ــان و گاهی هم به عنوان اورژانـــس هوایی بــرای نجات جــان هموطن شــان. خلبانان هوانیروز ارتــش جمهوری  سیل زدگ
اسالمی ایــران از آن زمان که لباس سربازی وطن را بر تن کردند، حرف شان یک جمله است: جانفشانی برای دین و وطن 
 و خدمت به هموطن. اگر با آن ها همکالم شــوی، این جمله را بارها از زبــان شان خواهی شنید: »ما جانفدای مردمیم«
امروز 1۵آذر سالروز شهادت خلبان شهید احمد کشوری و روز هوانیروز جمهوری اسالمی ایران است. به همین بهانه در جمع 
فرماندهان، خلبانان و مهندسان پروازی پایگاه پنجم رزمی هوانیروز مشهد مقدس حاضر می شویم تا روایت آن ها از امروز و دیروز 
هوانیروز را بشنویم. احتماال همه می دانیم که هوانیروز عالوه بر ماموریت های نظامی، امنیتی و دفاعی که بر عهده دارد، یکی دیگر 
از مهم ترین ماموریت های این نیرو، مردم یاری و امدادرسانی به مردم است که این ماموریت همواره در قالب ها و موقعیت های 
گوناگون انجام می شود. ما در این گزارش، به ماموریت های اورژانس هوایی هوانیروز می پردازیم که امروز نقش مهمی در نجات 
جان بسیاری از هموطنان مان دارد. با سرهنگ خلبان »رحیم عینی« فرمانده پایگاه پنجم هوانیروز مشهد مقدس روی باند پرواز 

می رویم تا در کنار پرسنل پروازی، پزشکی و اورژانس با اورژانس هوایی هوانیروز بیشتر آشنا شویم. 

نمک آبی که گران ترین نمک جهان است، کیلویی 

چند به فروش می رود و چه خاصیت هایی دارد؟

خیلی ها نمی دانند در کنار پسته، زعفران، فرش، خاویار و ... 
که در جهان شهرت زیادی دارد، یک نوع نمک هم در کشور 
ما تولید می شود که نمونه خارجی ندارد و بسیار مورد توجه 
 Persian« کشورهای خارجی است. این نمک که در جهان به
blue salt« معروف است، کیلویی یک میلیون تومان قیمت 

دارد. امروز می خواهیم درباره این نمک بیشتر بنویسیم.
معرفی کلی نمک آبی	 

نمک آبی ایران یکی از نادرترین نمک های جهان است. این 
ماده خاص در کل جهان تنها از معادنی در استان سمنان 
و معموال شهر گرمسار، استخراج می شود. البته به دلیل 
سختی استخراج و همچنین کمیاب بــودن آن بهتر است 
بگوییم اکتشاف می شود. این نمک عناصر فوق العاده ای 
دارد که به صورت معدنی و طبیعی و طی میلیون ها سال در آن 
به وجود آمده اند . دلیل رنگ آبی این نمک نحوه شکست نور 
بلورهای آن است. نمک آبی ایرانی یکی از تمیزترین و خالص 
ترین نمک ها به شمار می رود زیرا از اقیانوس هایی که بیش 
از 200 میلیون سال قبل خشک شده اند و عاری از هر گونه 

آلودگی هستند، به جا مانده است.
چگونگی استخراج نمک آبی	 

نمک آبی ایرانی در استان سمنان اکتشاف و استخراج می شود 
و تقریبًا به همان روشی استخراج می شود که معدن کاران 
برای طال حفاری می کنند زیرا درزهای »طالی آبی« یا همان 
نمک آبی ایرانی مانند رگه های فلز گران بها از میان سنگ 
های نمک معمولی رد می شود و مانند رگه های طال بسیار نادر 
است. استخراج سنگ های این نمک جزو دشوارترین کارها 
در بخش معادن است. برای دستیابی به این بلورهای آبی گران 

بها باید مقادیر زیادی سنگ نمک از دل معادن خارج شود.
خواص ویژه نمک آبی ایرانی	 

این نمک جزو بهترین مواد غذایی از نظر طعم و مزه است 
، همچنین ظاهری بی نظیر دارد و شامل بلورهای سفیدی 
است که با آثاری از رنگ آبی پوشانده شده است.این نمک 
پتاسیم باالیی )1۳ درصد( دارد و همین موضوع به آن عطر 
و طعم خاصی می بخشد. از آن جا که سرشار از پتاسیم است، 
نمک آبی ایرانی می تواند منبع اضافی این ماده معدنی حیاتی 
را تأمین کند. مصرف کافی پتاسیم برای قلب سالم ضروری 
است. اگرچه باید در نظر داشت که مصرف بیش از حد پتاسیم 
می تواند زندگی را تهدید کند، بنابراین مکمل های پتاسیم 

مانند نمک آبی باید به اندازه مصرف شوند.
دلیل گرانی این نمک	 

حاال برخی می پرسند چرا نمک آبی این قدر گران است؟ پاسخ 
بسیار ساده است. چرا الماس و طال گران است؟ بله، به دلیل 
کمیاب بودن و سختی اکتشاف و استخراج. اما یک نکته دیگر 
در باره این نمک کمیاب این است که بسیار مفید و سرشار از 
مواد مغذی است. این ماده معدنی استخراج شده از کوه های 
ایران سرشار از کلسیم، منیزیم، آهن و پتاسیم است و از آن جا 
که ساالنه فقط چند تن استخراج می شود، یکی از نادرترین 
نمک های جهان است. حتی به نظر بسیاری از کارشناسان 
قیمت این نمک اکنون بسیار ناچیز است چون هنوز به درستی 

شناخته نشده است.
خریداران نمک آبی	 

بر خالف کشورهای دنیا که مشتری پر و پا قرص نمک آبی 
ایــران هستند، این محصول در کشور خودمان آن چنان 
شناخته شده نیست و در آمریکا و اروپا طرفداران زیادی دارد. 
متاسفانه این محصول هم شبیه بسیاری از محصوالت ایرانی 
دیگر در خارج از کشور با بسته بندی ایرانی توزیع نمی شود. 
به گزارش »روزگار معدن« این نمک بیشتر با بسته بندی های 

ترک و لهستانی وارد بازار کشورهای دیگر می شود.

طالی آیب در گرمسار

همکالم  با رئیس بخش پزشک هوایی 
پایگاه پنجم رزمی هوانیروز مشهد 

 تا پای جان 
برای سالمت هموطنان

با سرهنگ پزشک هوایی حمید رضا نیرآبادی، 
پایگاه پنجم رزمــی  رئیس بخش پزشک هــوایــی 
هوانیروز مشهد نیز همکالم می شوم. دکتر نیرآبادی 
می گوید:  پیش کسوتان ما در دوران دفاع مقدس 
بــرای دفــاع از وطن با بالگردها به دل آسمان می 
زدند و امنیت آفرینی می کردند، امروز هم همین 
ماموریت ها ادامــه دارد به عــالوه این که با تدابیر 
فرماندهان محترم در هوانیروزجمهوری اسالمی 
ایران، عملیات های امدادرسانی و مردم یاری هم 
به مجموعه ماموریت های هوانیروز اضافه شده 
است. امروز همکاران مان در اورژانس هوایی تمام 
توان شان را برای امنیت جانی و سالمت هموطنان 
مان به کار بسته اند و تا پای جان در این مسیر از هیچ 
کوششی دریغ نمی کنند. مردم بدانند که در کنار 
عزت و اقتدارشان، سالمت آن ها مهم ترین و شیرین 
ترین آرزو و دعای فرزندان شان در هوانیروز ارتش 

جمهوری اسالمی ایران است.
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گروه ورزش/ در ادامه دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر روز 
گذشته چهار مسابقه در شهرهای مختلف برگزار شد و بر 
خالف روز نخست هفته هشتم، روز دوم همه بازی ها گل 
داشت. در حالی که در روز نخست در چهار بازی فقط شش 
گل آن هم در دیدار گل گهر و سپاهان رد و بدل شده بود، 
دیروز 9 گل در چهار بازی به ثمر رسید و پرگل ترین بازی هم 
در اصفهان بود که مس با سه گل ذوب آهن را شکست داد و 
به رده چهارم جدول صعود کرد. اما گذشته از تعداد گل های 
رد و بدل شده جدول رده بندی در پایان روز دوم تغییرات 
جالبی داشت. تیم آلومینیوم اراک در تبریز موفق شد تیم 
متحول شده تراکتور را شکست دهد و این تیم با سولدو 
سرمربی کرواتش اولین شکست را متحمل شد. با این نتیجه 
آلومینیوم اراک هم مثل سپاهان و گل گهر 16 امتیازی شد و 
با چند پله صعود باالتر از پرسپولیس و استقالل در رده سوم 

قرار گرفت. آلومینیوم عالوه بر صعود در جدول به همراه 
استقالل همچنان تنها تیم بدون شکست لیگ بیست و یکم 
تا پایان هفته هشتم است. با صعود آلومینیوم، پرسپولیس 
یک پله سقوط کرد و با پیروزی پرگل مس رفسنجان مقابل 
ذوب آهن که با درخشش و دبل گادوین منشا همراه بود، این 
تیم هم 14 امتیازی شد و به رده پنجم صعود کرد و به دلیل 
تفاضل گل بهتر از استقالل، باالتر از این تیم قرار گرفت. 
تیم پدیده مشهد در حالی که مهمان نساجی بود، شکست 
دیگری را تجربه کرد تا همچنان در قعر جدول رده بندی 
بماند. به نظر می رسد تنها نماینده خراسان با ادامه این روند 
کاندیدای سقوط به لیگ پایین تر باشد مگر آن که مسئوالن 
مشهد و استان فکری به حال این تیم بکنند. در دیگر دیدار 
هفته هشتم، تیم فوالد مهمان فجر سپاسی بود که این دیدار 

با تساوی یک- یک به پایان رسید و پریرا مهاجم برزیلی فوالد 
با گلی که زد 4 گله شد و پس از منشا مهاجم 5 گله مس در 

رده دوم جدول گلزنان ایستاد.

5ورزشی شنبه ۱7 مهر ۱۴۰۰
5ورزشی۲ ربیع االول  ۱۴۴۳.شماره ۲۰77۰ دوشنبه  ۱5 آذر ۱۴۰۰

اول جمادی االول ۱۴۴۳.شماره ۲۰8۱9

معترضان دربی تهدید شدند!
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با خوب ارزیابی 
کردن دربی 9۷ گفت: داوران خط قرمز ما هستند و هجمه 
علیه آن ها را نمی پسندیم. ابوالفضل حسن زاده درباره این 
که آیا دربی اتفاقاتی داشت که کمیته انضباطی بخواهد به آن 
ورود کند، اظهار کرد: منتظر گزارش داور و ناظر بازی هستیم و 
اگر گزارشی برسد، مشخص می شود اشخاص چه رفتارهایی 
داشته اند. او درباره اعتراض مربیان و بازیکنان به تصمیمات 
داور گفت: این همه هجمه علیه داور را نمی پسندیم. داوران 
خط قرمز کمیته انضباطی هستند. اگر اشتباهی از سوی داور 
صورت گرفته باشد، صالحیت رسیدگی به آن در حیطه 
کمیته داوران است. در صالحیت کمیته انضباطی 

نیست درباره اشتباهات داوری ورود کند.

 بعد از یونایتد، سیتی، لیورپول و تاتنهام 
این بار نوبت چلسی بود

ادامه غول کشی چکش ها!
گروه ورزش/  وستهام این فصل در لیگ برتر جزیره، عملکردی فراتر از حد 
انتظار داشته و در پایان هفته پانزدهم باالتر از منچستریونایتد، آرسنال و تاتنهام 
در رتبه چهارم جدول قرار گرفته است. مسلما با ادامه این روند، وستهام می 
تواند یکی از نمایندگان فوتبال انگلیس در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا 
باشد؛ اتفاقی که اگر رخ دهد چکش ها برای دومین بار در تاریخ 126 ساله 
خود، حضور در یو سی ال را تجربه خواهند کرد. وستهام برای قرار گرفتن 
در بین تیم های باالی جدول نه فقط تیم های متوسط بلکه غول های فوتبال 
جزیره را قربانی کرده است. در این مسیر تازه ترین قربانی چکش ها، چلسی 
و توماس توخل بودند که شنبه شب مقابل دیوید مویس و شاگردانش تن به 
شکست دادند. وستهام در حالی از سری مسابقات هفته پانزدهم لیگ برتر 
انگلیس به مصاف چلسی رفت که پیش از این بازی، در رده چهارم قرار داشت 
و توانست با نمایشی خیره کننده در نهایت با نتیجه 3-2 حریف خود را شکست 
دهد. چلسی در این بازی دو بار از حریف خود پیش افتاد اما نهایتًا وستهام نه 
تنها کار را به تساوی کشاند بلکه در لحظات پایانی بازی گل پیروزی بخش را هم 
به ثمر رساند. حاال با توجه به پیروزی امروز وستهام برابر چلسی می توان از آن 
ها به عنوان غول کش جدید لیگ برتر انگلیس نام برد. در واقع شاگردان دیوید 
مویس اکنون در لیگ برتر چلسی، لیورپول و تاتنهام را شکست داده اند. آن ها 
همچنین پیش از این دو تیم شهر منچستر یعنی سیتی و یونایتد را هم از جام 
اتحادیه حذف کرده بودند تا این لقب برازنده شان باشد البته شاید با توجه به 
حضور تیم هایی همچون منچستر، چلسی، آرسنال، سیتی، لیورپول و تاتنهام 
تیمی به نام وستهام خیلی برای فوتبال دوستان نام جذابی نباشد اما بد نیست 
بدانید که همین تیم به علت سابقه درخشان در پرورش استعدادهای ناب، لقب 
»آکادمی فوتبال« را یدک می کشد. لقبی که به هیچ وجه مبالغه آمیز نیست و 
فقط کافی است به فهرست تعدادی از ستاره های پرورش یافته در این باشگاه 
نگاهی بیندازیم: سه بازیکن فاتح جام جهانی 1966 یعنی جف هرست، بابی 
مور و مارتین پیترز و اگر کمی جلوتر بیاییم به نام هایی همچون پل اینس، تروور 

بروکینگ، تونی کاتی و آلوین مارتین برخورد می کنیم. 

گزارش

 صیادمنش 
بهترین بازیکن ماه زوریا

میان  نظرسنجی  یــک  در  صیادمنش  اللهیار 
هواداران باشگاه زوریا لوهانسک، بهترین بازیکن 
مــاه نوامبر تیمش شــد. در مــاه نوامبر، شهاب 
زاهدی 4 گل برای زوریا به ثمر رساند و یک پاس 
گل داد و اللهیار صیادمنش نیز یک گل به ثمر 
رساند و 2 پاس گل هم داد. این دو بازیکن ایرانی، 
رقابت جالبی را  برای کسب عنوان برترین بازیکن 
زوریا در ماه گذشته میالدی داشتند که در نهایت 
صیادمنش با اختصاص 61.8 درصد آرا در رتبه 

نخست قرار گرفت.

مدافع پرسپولیس کاندیدای 
بهترین دفاع آسیا

سایت کنفدراسیون فوتبال، کاندیدا های برترین 
مدافع راســت لیگ قهرمانان آسیا 2۰21 را 
معرفی کرد که در این بین نام منوچهر صفراف 
مدافع تاجیکستانی تیم پرسپولیس که فصل 
گذشته در تیم استقالل تاجیکستان توپ می  زد، 

در نظرسنجی AFC دیده می شود.

بازیکن سابق تراکتور درگذشت
»نوید خوش هوا« بازیکن سابق تراکتور روز شنبه 
در پی سکته قلبی درگذشت. این بازیکن 3۰ 
ساله که اصالتا اردبیلی اســت، بــرای سه سال 
عضو تیم تراکتورسازی تبریز بود و سابقه بازیگری 
در تیم های شهرداری اردبیل، راه آهن، پیکان 
تهران،  پاس همدان، مس کرمان، سپاهان و 

ذوب آهن اصفهان را داشت.

آفساید

 فرهاد و یحیی 
ترسوهایی ابمنطق ضعیف!

گروه ورزش/ استقالل و پرسپولیس در یک دربی کسل کننده به نتیجه ای بهتر از تساوی بدون 
گل دست نیافتند؛ تساوی بدون گلی که به جرئت می توان گفت یکی از زشت ترین تساوی های 
تاریخ دربی بود. فقط یک ضربه درچارچوب و ثبت متوسط ۳5۰ پاس برای دو تیم نشان می 
دهد که می توان دربی 97 را در کنار بی کیفیت ترین دربی های تاریخ فوتبال ایران قرار داد اما 
نکته جالب توجه در پایان این دیدار صحبت های مربیان دو تیم بود به نوعی که نه تنها حرفی 
از ُبعد فنی برای گفتن نداشتند بلکه با ریختن بار تمام مشکالت و ضعف های فنی خود روی 
داوری از زیر بار مسئولیت تیم هایشان شانه خالی کردند. دست بر قضا همین هفته در فوتبال 
اروپا نیز شاهد توقف و شکست تیم های بزرگ لیگ های مختلف هم بودیم. همین بهانه خوبی 
است تا نگاهی داشته باشیم به اظهارنظر مربیان مطرح اروپایی بعد از ناکامی و مقایسه آن ها 
با صحبت هایی که فرهاد و یحیی بعد از دربی داشته اند؛ مقایسه ای که نشان می دهد مربیان 

استقالل و پرسپولیس بدون هیچ منطقی به فکر پنهان کردن نقاط ضعف تیمشان هستند!

فرهاد مجیدی بعد از دربی: غیر از صحنه دقیقه 8۷ بازی صحبت دیگری ندارم. بازی قبل دو پنالتی 
ما را نگرفتند، این بازی هم یک پنالتی را نگرفتند. اگر با من مشکل دارند بگویند. نمی دانم داور در دو 
قدمی چگونه این صحنه را پنالتی نگرفت؟ 6 امتیاز را داوران از استقالل گرفته اند. االن ما باید با 2۰ 

امتیاز در صدر جدول باشیم.
یحیی گل محمدی بعد از دربی: 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. داوران خوبی انتخاب شده بودند اما این چند صحنه 

فشار روی حریف را از بین برد.
 توماس توخل بعد از باخت چلسی: بازی کردن در این جا سخت است.  
اشتباهات فردی زیادی داشتیم، مقابل منچستریونایتد و واتفورد هم همین طور 
بود. تیمی که نتیجه می خواهد باید اشتباهاتش را به حداقل برساند. باید بازی 
را چند بار ببینیم و با بازیکنان جلسه برگزار کنیم تا نقاط ضعف را پوشش دهیم. 

شاید هنوز به اندازه کافی رشد نکرده ایم.
 مورینیو بعد از باخت رم: من از هواداران عذرخواهی می کنم، نتیجه بدی در  

خانه داشتیم. اینتر در شرایط عادی از ما قوی تر است. پتانسیل حمله ما عماًل 
صفر بود. خیلی مهم بود که گل بزنیم، چون فقط دو یا سه موقعیت داشتیم. سه 

تا داشتیم و گل نزدیم. فقط می توانم به اینتر تبریک بگویم.
 پوچتینو بعد از توقف پاری سن ژرمن: بازی سختی بود. النس از نظر بدنی 
تیم قوی بود و به همین دلیل اذیت شدیم. عملکرد النس به شدت من را تحت 
ــد این در حالی بود که ما  تاثیر قــرار داد. آن ها تیم جنگنده ای نشان دادن
اشتباهاتی داشتیم. ما با یک بازی معمولی توانستیم یک امتیاز بگیریم و این 

خیلی هم بد نیست.
ژاوی بعد از شکست بارسلونا: زمانی که بهتر از حریف بودیم، گل خوردیم. باید 
با تمرکز بیشتری بازی می کردیم. حریف در نبردهای تن به تن بهتر از ما بود. در 
بعضی از دقایق خوب بازی کردیم. ما با این شکست مجازات شدیم. باید از نظر 

تاکتیکی بهتر شویم و با هوش باالیی بازی کنیم.

رونمایی پرسپولیس از کارگزار ۶۳۰ میلیاردی!

باشگاه پرسپولیس پس از عقد قرارداد با یک شرکت، به طور رسمی کارگزار خود را 
برای درآمدزایی در فصل جدید معرفی کرد.باشگاه پرسپولیس صبح دیروز با عقد 
قراردادی با یک شرکت، به طور رسمی از کارگزار خود رونمایی کرد تا به این ترتیب 
سرخ ها مشکلی برای درآمدزایی در فصل جدید نداشته باشند. مجید صدری، 
سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس گفت: با چند شرکت مذاکره کرده بودیم که 

در همه مذاکرات مفاد قرارداد پیشنهادی ما یکسان بود. با این حال در قراردادی که 
امضا شده است بحث فضای مجازی، تبلیغات پیراهن و موارد این چنینی در نظر گرفته 
شده که 22۰ میلیارد تومان برای باشگاه درآمد دارد. وی همچنین گفت: با توجه به 
کمک آقای سجادی در بحث تبلیغات محیطی و همین طور همکاری آقای عزیزی خادم 
و بهاروند قرار است تبلیغات محیطی را خودمان انجام بدهیم که از این حیث 11۰ 
میلیارد تومان قرارداد بسته ایم. البته اگر موضوع حق پخش تلویزیونی را هم به نتیجه 

برسانیم برای باشگاه درآمد 3۰۰ میلیاردی به همراه دارد.

رادو تهدید کرد اما پولی نگرفت!
باشگاه پرسپولیس باز هم پول یکی از بازیکنان خود را  پرداخت نکرد. باشگاه پرسپولیس 
پیش از دربی پایتخت، 15 درصد از قرارداد بازیکنان و کادر فنی را به حساب آن ها واریز 

کرد تا میزان دریافتی شان در این فصل به 2۰ درصد برسد. با وجود این، مدیران باشگاه 
همزمان با پرداختی به سایر نفرات، باز هم پولی به حساب بوژیدار رادوشوویچ دروازه بان کروات 

واریز نکردند. رادو که هنوز مطالبات فصل گذشته اش را به شکل کامل از پرسپولیس دریافت نکرده، برای 
فصل جدید هم یک ریال دریافتی نداشته است. به همین دلیل قبل از بازی با نفت مسجدسلیمان با ارسال 
نامه ای به مدیران این باشگاه برای پرداخت مطالباتش ضرب االجل یک هفته ای داد. مدیران پرسپولیس 
به رادو قول داده اند در روزهای آینده بخشی از طلب وی را پرداخت خواهند کرد اما در صورت محقق 
نشدن این وعده احتمال دارد تهدید این بازیکن مبنی بر خروج از کشورمان و پیگیری دریافت طلبش از 
پرسپولیس از طریق فیفا جدی تر شود. رادوشوویچ پیش از شروع فصل هم تهدید به جدایی کرد و زمانی 

که در پایان فصل برای استراحت به کرواسی رفت، قصد بازگشت نداشت اما با وعده پرداخت مطالباتش 
دوباره برگشت و این بار هم وعده ها محقق نشد و به نظر می رسد پایان همکاری او با سرخ ها فرا رسیده است.

سردار آزمون و هم تیمی طارمی در لیون
سردار آزمون و »ژسوس کرونا« دو خرید قطعی باشگاه لیون در نقل و انتقاالت زمستانی 
هستند. به نقل از سایت foot01 فرانسه، »پیتر بوس« سرمربی باشگاه لیون از مدیر 
ورزشی این باشگاه خواسته است که در نقل و انتقاالت زمستانی، تیم را با خرید دو بازیکن 
هجومی تقویت کند. به گفته »هوگو گیله« خبرنگار فرانسوی، هیچ چیز پنهانی وجود 
ندارد و المپیک لیون قصد دارد سردار آزمون مهاجم ایرانی باشگاه زنیت و ژسوس کرونا 
وینگر تیم پورتو را که همبازی مهدی طارمی است، به خدمت بگیرد. به گفته این خبرنگار، 
باشگاه لیون در زمستان برای جذب این دو بازیکن تالش می کند و با توجه به وضعیت مالی 
باشگاه، خریدهای دیگر ممنوع است مگر این که شرایط خاصی بر لیون حاکم شود. پیش از 
این اعالم شده بود باشگاه اورتون انگلیس برای جذب سردار آزمون برنامه دارد اما بعضی از رسانه 
های روسی به نقل از مدیر فوتبال اورتون این خبر را تکذیب کردند. مارسل برندز، مدیر ورزشی 
باشگاه اورتون در این خصوص گفته بود: اورتون چهار مهاجم دارد. چنک توسون، سولومون روندون، 

ریچارلیسون و دومنیک کلورت لوین. آیا واقعا فکر می کنید ما به دنبال جذب یک مهاجم دیگر هستیم؟

کار بزرگ آلومینیوم و ادامه بحران پدیده

سقوط سرخابی در پایان هفته هشتم
جدول رده بندی لیگ برتر

امتیازبازی هاتیم

816گل گهر سیرجان1
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نقدی بر عملکرد مجیدی در دریب

فرهاد همچنان رسدرگم!
پنجمین تساوی متوالی استقالل و از دست دادن 1۰ امتیاز در پنج هفته شرایط را برای فرهاد 
مجیدی و شاگردانش سخت کرده است. درست است که در دو بازی اخیر برخی کارشناسان 
اعتقاد داشتند پنالتی های استقالل گرفته نشده و این تیم از داوری ضرر کرده است اما فارغ از این 
مسائل فرهاد مجیدی باید از خودش سوال کند آیا این همان تیمی است که در ابتدای فصل وعده 
داد همه از بازی اش لذت خواهند برد؟ مجیدی باید از خود سوال 
کند آیا در پنج هفته اخیر تیمش به شکلی بازی کرده که برای 3 
امتیاز برنامه داشته باشد؟ اگر مجیدی منطقی باشد قطعا پاسخ 
این سوال خیر است. سرمربی استقالل مورد انتقاد است که 
چرا مدام سیستم و ترکیب تیمش را دستخوش تغییر می 
کند. خیلی ها می گویند او هنوز ترکیب اصلی تیمش 
را نشناخته است. آن هم بعد از هشت هفته. مجیدی 
تیمش را با آرایش 3-3-4 به زمین فرستاد و در 
دقایق پایانی سیستم تیمش را 2-5-3 کرد که 
اتفاقا جواب هم گرفت. همین تغییر شیوه 
باعث شد از حمالت پرسپولیس کاسته 
شود و بر اثر فشار ژستد بتواند آن موقعیت 
را که معتقد به پنالتی هستند، خلق کند. با 
گذشت هشت هفته هنوز نفهمیدیم چرا استقالل کارش را با 
2-5-3 آغاز کرد و چرا در دو بازی اخیر آرایش این تیم به 4-2-
4 و 3-4-4 تغییر پیدا کرد؟ خود این مسئله یک سردرگمی 
است و شاید اگر از مجیدی سوال کنید آیا در سیستم روز 
گذشته تیمش اشتباه کرده یا خیر او به این موضوع اعتراف 
کند. مجیدی هنوز ترکیب ایده آل بهترین تیم فوتبال ایران را 
پیدا نکرده است با این حال وقتی با انتقاد ات پیش کسوتان 
استقالل مواجه می شود، تــالش می کند پاسخ این 
انتقاد ات را با کنایه بدهد و منتقدان را فرگوسِن داخلی 
خطاب کند! مجیدی تا امروز 1۰ امتیاز ارزشمند را 
از دست داده، اتفاقی که می تواند در ادامه مسابقات 
بهترین تیم حاضر در مسابقات را از کورس قهرمانی 
دور کند، هرچند تاکنون شکستی در کارنامه سرمربی 
بهترین تیم ایران! ثبت نشده اما در دنیای فوتبال وقتی 
یک تیم پنج تساوی به دست می آورد، حکم سه شکست 
و یک تساوی را دارد! استقالل در حالی روز به روز از صدر 
جدول فاصله می گیرد که مثل فصول گذشته مشکل 
مدیریتی ندارد و مصطفی آجورلو تمام ابزار های الزم برای 
کسب موفقیت یک تیم را برآورده کرده است. بازیکنان خارجی 
مدنظر فرهاد مجیدی جذب تیم شده اند و آقای سرمربی راهی 
برای فرار ندارد به همین دلیل ترجیح می دهد به جای پذیرش 
واقعیت و اعتراف به ناتوانی خود در مربیگری و ضعف فنی، گزینه 

حمله به منتقدان و پیش کسوتان را انتخاب کند.

نقدی بر عملکرد گل محمدی در دریب

یحیی و ترس همیشیگ
در چند دربی اخیر که یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس بوده نشان داده که 
برای بازی بزرگی مثل دربی احتیاط برای او حرف اول را می زند. پرسپولیس یحیی 
در دربی ها در شروع بازی هیچ نشانی از چهره قهرمان و برنده پنج دوره مسابقات 
لیگ برتر نداشت. حمالت استقالل در دقایق ابتدایی روی این حرف ما صحه می 

گذارد اما گل محمدی با گذشت یک نیمه در رختکن اشتباهاتش را 
اصالح و پرسپولیس نیمه دوم را بهتر از رقیبش آغاز کرد. اگرچه 
گل محمدی معتقد بود در این گونه بازی ها فرصت زیادی نصیب 
بازیکنان نمی شود و مهاجمان این تیم باید از تک تک فرصت ها 
استفاده می کردند اما تجربه نشان داده هر وقت احتیاط کنار 
گذاشته شده، نتیجه داده است. پرسپولیس فارغ از تساوی 

در دربی در بازی های قبلی هم چهره یک تیم قهرمان را 
نداشته است؛ حتی در دو بازی قبل از دربی که با دو 

برد متوالی و بازگشت به جمع مدعیان همراه بود. 
وارد  محمدی  گل  یحیی  به  که  نقدهایی  از  یکی 

است خریدهایی است که زیر نظر او به جمع سرخ 
ها اضافه شده انــد. رضا اســدی برخالف آن 
سروصدایی که برای حضورش در جمع سرخ 

پوشان شد در ترکیب تیم یحیی نتوانسته 
خودی نشان دهد. در خط دفاعی و کناره ها 

نیز پرسپولیس به شدت مشکل دارد و یحیی 
نتوانسته در نقل و انتقاالت این مشکل را حل کند. 
صحبت های یحیی گل محمدی در نشست خبری بعد 
از دربی نشان می دهد این تیم هنوز نتوانسته تمرکز 
کافی داشته باشد. سرمربی قرمزپوشان اشاره کرد 
که روز گذشته باشگاه 15 درصد مطالبات بازیکنان 

را پرداخت کــرده امــا وی تاکید کــرد مشکالت هنوز 
پابرجاست و به موقع درباره اش حرف می زند. این که در 

این باشگاه چه می گذرد و چرا باید قهرمان پنج دوره لیگ 
به جای این که این روزها همه حواسش به دفاع از عناوین 

قهرمانی اش باشد، به فکر حل شدن مشکالت خارج از 
مستطیل سبز است، در نوع خودش جالب و قابل سوال 

است. در پرسپولیس لیگ بیست و یکم خبری از تعویض 
های ثمربخش نیست. گل محمدی برخالف پتانسیل تیمش 

بر استفاده از دو مهاجم نوک، همواره در مسابقات حساس 
به خصوص دربی ها با احتیاطی بیش از حد معمول با تک 

مهاجم تیمش را روانه میدان می کند. گل محمدی حتی فرصت 
حضور به مهدی عبدی، ستاره این روز های پرسپولیس را تنها در 

دقایق پایانی مسابقه داد و حتی حاضر نشد در این دقایق هم با دو 
مهاجم بازی کند و عبدی را جایگزین آل کثیر کرد تا نشان از تمایل 

نداشتن پرسپولیس به بازی هجومی داشته باشد.

*نساجی مازندران2-پدیده مشهد صفر
گل ها: شیری 54 –پنالتی و کالنتری ۷۰

*ذوب آهن صفر-مس رفسنجان 3
گل ها: گادوین منشا ۷- پنالتی و 56 و آذرباد۷۰

*فجر سپاسی یک -فوالد یک
گل ها: مهربان48 برای فجر سپاسی و پریرا۷5 برای فوالد

*تراکتورصفر-آلومینیوم اراک 2
گل ها: شریفات 45 و اسدی 49

تابلوی  نتایج
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 مائده کاشیان  

خسرو خسروشاهی گوینده و دوبلور پیش کسوت 
که صدای جاودانه اش در آثار ایرانی و خارجی، 
در حافظه شنیداری مــردم ماندگار شده، 
تجربه چند همکاری با زنده یاد 
علی حاتمی را داشته است. 
او در آثــار شاخص این 
کــارگــردان مانند 
ــادر«  ــ ــ ــم »م ــل ــی ف
ــال  ــ ــریـ ــ سـ و 
»هزاردستان« 
ــه عـــنـــوان  ــ بـ
دوبــــــلــــــور و 
فــیــلــم  در 
»جــعــفــرخــان 
ــگ  ــ ــرن ــ ف از 
در  نیز  برگشته« 
ــاژ  مــقــام مــدیــر دوب
حضور داشته است. به 
مناسبت سالروز درگذشت 
علی حاتمی، دربــاره تجربه خاص 
همکاری با این کارگردان و ویژگی های او، با 

خسرو خسروشاهی گفت وگو کرده ایم.

به نظرتان علت ماندگاری آثار زنده یاد علی 	 
حاتمی چیست؟

علتش ذهن بسیار بسیار بیدار ایشان بود که پر از 
ایده، فکر و سواد بود و عاقه عجیبی که به تاریخ 
گذشته ایران داشتند. من این توفیق را داشتم 
که در »هزار دستان« و »مادر« با ایشان کار کنم. 
ایشان بسیار پویا و پرحرکت بودند و ذهن شان 
پر از ایده های جــذاب و جالب بــود. معموال در 
فیلم های فارسی، بعضی از کارگردان ها فکر 
می کنند که مثا تماشاچی در سینما می نشیند 

لب بازیگر را می شمارد تا ببیند آیا این جمله را 
گفته؟ اما آقای حاتمی اگر جمله قشنگ تری 
یادشان می افتاد و می دید آن جمله در سکانس 
اثرش بیشتر است، عذرخواهی می کرد، خودکار 
دستش می گرفت و تغییر می داد. این اتفاق بارها 
برای من در فیلم »مادر« افتاد. این تکنیکی است 
که گوینده ها می توانند استفاده و دیالوگ را به 
شکلی که کارگردان می خواهد، اجرا کنند. آقای 
حاتمی در کارشان بسیار زنده و پرجوش وخروش 
بودند و وقتی با ایشان وارد کار می شدی، مثل 
خودشان عاقه مند می شدی که کار هر لحظه 
بهتر و بهتر شود. »هزاردستان« ماه ها طول کشید 

و فیلم »مادر« هم طوالنی بود.

فکر می کنید کیفیت آثار ایشان و شخصیت ها 	 
چقدر در دوبله خوب و ارتباط برقرار کردن مردم 

با صدای گویندگان تاثیرگذار بود؟
خیلی تاثیر داشت. یکی از کارگردان هایی که 
اصا با صدای سر صحنه میانه خوبی نداشتند، 
آقای حاتمی بودند. ایشان می گفتند فیلم من 
دوباره در اتاق دوبله و موقع صدابرداری ساخته 
می شود. خــدا رحمت شــان کند، حتی وقتی 
بیمار و مشغول ساخت فیلم »تختی« بودند، 
به دلیل این که من واسطه ای بودم تا با کسی 
که در زندگی آقــای تختی نقش هایی  داشت 
و با او آشنا بود، ارتباط برقرار کنند، با ایشان 
دیـــداری داشــتــم، فکر می کرد که اگــر عمری 
باقی باشد »دلشدگان« را دوباره صدا برداری 
کند، چون معتقد بود بازیگران مثا آقای جال 
مقدم، آقای اکبر عبدی و آقای فرامرز صدیقی 
صداهای قابل توجهی ندارند و می شود دوبله 
ــرد. ایشان تجربیات  و صــدا بـــرداری مجدد ک
و  داشتند  گوینده  بچه های  با  خاصی  خیلی 
اکثر فیلم هایشان را صدا برداری کردند. دو ،  
سه نفر هستند که کارگردان های مولف اند و 
گفتن دیالوگ هایشان تقریبا مشکل است. آقای 

کیمیایی، آقای حاتمی و آقای تقوایی.

اگر بخواهید به ویژگی های شخصیتی خاص 	 
مرحوم حاتمی اشاره کنید، چه مواردی را می گویید؟
ــا همه  ایــشــان بسیار گــرم و مــهــربــان بــودنــد و ب
می جوشیدند. خستگی ناپذیری ایشان حیرت انگیز 
بود. بین کار می توانستیم نیم ساعت یا یک ساعت 
استراحت داشته باشیم، وقتی از صبح ساعت 
9 می آمد تا 7 یا 8 شب، اصا نمی نشست. مدام 
ــود، با  ــاق ضبط در حرکت ب ــاق فرمان و ات بین ات
بچه ها می گفت و می خندید، دیالوگ ها را عوض 
می کرد. بعضی می ترسیدند دیالوگ عوض شود، 
ایشان دلداری شان می داد و می گفت این فیلم من 
است، حاال کمی لیپسینک هم نشد، عیبی ندارد. 
می خواهم این جمله این طور گفته شود. تا آخرین 
لحظه با فیلمش زندگی می کرد، تا آخرین فریمی 
که در اتاق دوبله مشغول کار بودیم، با آن فیلم زندگی 
می کرد و همین طور در حال ساخت آن بود و ادامه 
می داد. همیشه یک روان نویس کلفت هم دستش 
بود. آدم بسیار دوست داشتنی و قابل احترامی بود.

خاطره خاصی از زنده یاد علی حاتمی دارید؟	 
سر فیلم »مــادر« در صحبت هایی که با هم درباره 
شخصیت »جال الدین« با بــازی آقــای تــارخ که 
بــه جــای او حــرف مـــی زدم داشــتــیــم، ایــشــان با 
نشانی هایی که می داد خودشان را برای من تجسم 
می کردند و من حس می کردم نقش آقــای تارخ 
به نوعی خود آقای علی حاتمی است. خیلی آرام 
و با طمأنینه حرف مــی زد و فرمی که بــرای بازی 
ــود، این ها  ــرده ب گرفتن از بازیگرش انتخاب ک
خاطرات ماندگاری هستند که از شعور و دانش این 
انسان سرچشمه می گیرد. بر آن چه ساخته بود، 
احاطه کامل داشت و می دانست چه ساخته و چه 
می خواهد. فیلم را به مدیر دوباژ محول نمی کرد که 
تو بیا فیلم من را صدا برداری کن، بعد برود بنشیند 
خانه! نه، تک تک گویندگان را می شناخت، با همه 

ما انس داشت و با بعضی ها رفت وآمد داشت. 

دوستی سعید امیرسلیمانی یار غار و رفیق صمیمی 
و قدیمی زنده یاد علی حاتمی ملقب به سعدی ایران، 
نه تنها جلوی دوربین، بلکه از همان ابتدای جوانی به 
خانه ها و همبازی شدن دختران شان کمند و لیا 
هم کشیده شد. به بهانه سالروز درگذشت زنده یاد 
علی حاتمی، با سعید امیرسلیمانی هم کام شدیم.

چگونه با زنده یاد »علی حاتمی« آشنا شدید؟	 
از زمان مجموعه »داستان های موالنا« رفاقت مان 
شکل گرفت. من، جمشید مشایخی، بهروز به نژاد، 
آقای غفوریان و علی دور هم جمع شده بودیم تا این 
مجموعه را بسازیم. آخرهای این مجموعه از شمال 
برمی گشتیم که من، مشایخی و علی تصمیم گرفتیم 
»ناصرالدین شاه و کریم شیره ای« را بسازیم که محقق 
نشد، بنابراین »سلطان صاحبقران« را ساختیم و از 

همان مقطع، رفاقت مان ادامه داشت.

عالوه بر رفاقت کاری، به صورت خانوادگی هم 	 
رفت و آمد داشتید؟

بله. به قول خانمم، ما بیشتر از لحاظ خانوادگی با 
علی رفت و آمد داشتیم، یعنی سه یا چهار شب خانه 

یکدیگر بودیم، لیا و کمند   همبازی بودند.

چرا علی حاتمی با وجــود گذشت سال ها از 	 
درگذشت اش، هنوز محبوب است و حتی مورد 
توجه نسل جدید قرار گرفته که او را ندیده اند، 
ولی آثــارش را مشاهده می کنند و از او به نیکی 

یاد می شود؟
یک دلیل دارد و آن هم این است که علی حاتمی از 
کسی تقلید نکرد و الگویی نداشت و کار خودش را 
می کرد. او با تمام وجودش کار می کرد، قلم توانا 
و تخیل خوبی هم داشت و فکر می کرد و تخیات 
ذهنی اش را می نوشت، حتی بعضی از چیزها 
با واقعیت تضاد داشــت، ولی می نوشت. مثًا در 
»سلطان صاحبقران« ناصرالدین شاه و ملیجک در 
شمال گم می شدند، آن ها به پیرمردی برمی خوردند 
که نقش پیرمرد را من بازی کردم. این قسمت که 
تعریف کردم، در واقعیت وجود نداشت. علی چون 
دلی می نوشت و می ساخت، مخاطب با او ارتباط 

نزدیکی برقرار می کند و دوستش دارد.

کدام اثر زنده یاد »علی حاتمی« در ذهن تان جا 	 
خوش کرده است؟

»سوته دالن« را نسبت به دیگر آثارش بیشتر دوست 
داشتم. او برای ساخت این فیلم خیلی زحمت کشید 
و چون من همیشه در کنارش بودم به سختی های 

این کار واقفم.

جایی خواندم که علی حاتمی هیچ گاه با فیلم 	 
نامه کامل سر صحنه نمی رفت و فیلم نامه هایش را 

سر صحنه می نوشت؛ صحت دارد؟
درست است که فیلم نامه کامل نداشت، اما تمام 
فیلم نامه را در ذهن اش داشت و معتقد بود آخرین 
چیزی که به ذهن اش می رسد، درست ترین است 
مثًا در »هزار دستان« نصفه شب به من زنگ می 
زد و مونولوگ طوالنی می گفت تا بنویسم و حفظ 
کنم و فردا جلوی دوربین بروم ، در »سوته دالن« هم 
همین طــور. علی معتقد بود اگر بنویسد، برایش 
کهنه می شود و همیشه دنبال نو بود، برای همین می 

گویند سناریوی کاملی نداشت.

سریال »هزاردستان« لقب بزرگ ترین پروژه 	 
علی حاتمی را به دوش می کشد و او برای ساخت 
این سریال شهرک سینمایی غزالی را ساخت. در 

باره آن چیزی به یاد دارید؟
بله. من و علی قرار شد این شهرک را بسازیم. سپس 
دو طراح از ایتالیا آوردیم و قرار بود این شهرک در 
پایین باشگاه انقاب ساخته شــود که با انقاب 
مصادف شد و تلویزیون پیشنهاد داد شهرک را در 
زمینی که دارد، بسازیم. وقتی طراحان ایتالیایی 
رفتند، علی حاتمی طراحی شهرک را به آقای 
خاکدان سپرد که یکی از بزرگ ترین دکوراتورهای 
آن مقطع بود. من تمام عکس های الله زار را از اسناد 
ملی درآوردم و در اختیار طراح قرار دادیم و شهرک 
سینمایی ساخته شد. چون مالک زمین تلویزیون 
بود، شهرک بعدها در اختیار آثار مختلف قرار گرفت.

به یاد دارید که در چند اثر او بازی کردید؟	 
چون با علی رفیق بودم در همه کارها در کنارش 
بــودم، نقش من را می گذاشت آخر بگیرد و وقتی 
فیلم طوالنی می شد می گفت سعید ولش کن یا در 
اثری می گفت سعید بیا این نقش را بازی کن تا نقش 
خودت برسد، بعد می رفتم و بازی می کردم. در »هزار 
دستان« نقش پدر زری خوشکام را به من سپرد تا 
نقش ام برسد اما سریال طوالنی شد و نقش ام از بین 
رفت. در »کمال الملک« می خواستم نقش سفیر 

ایران در عراق را بازی کنم و حتی دکورش هم زده 
شد ولی چون سریال طوالنی شد و بودجه کم آمد و 

علی زورش به من می رسید، نقش ام را حذف کرد.

بارزترین ویژگی علی حاتمی چه بود؟	 
بدترین خصوصیت اش این بود که بسیار حسود 

بود! او معتقد بود هنرمند باید حسود باشد و 
من مخالفت می کردم و بارزترین 

ویژگی علی مهربانی اش 
بود.

ــی زنــده 	  ــت وق
یــــاد حــاتــمــی 

بیمار شد چه 
در  حسرتی 

دل داشت؟
یــــــک ســــال 

قــبــل  ــم  ــیـ نـ و 
که  فـــوتـــش  از 

شد،  بیمار  علی 
بــیــن مــان کــدورتــی 

پیش آمد که قطع رابطه 
کردم تا این که یک روز صبح 

ساعت7:30 خبر فوتش را به من 
دادند که خیلی ناراحت شدم و به خانه اش رفتم. 
آقای شایسته آن جا بود و گفت دیشب علی به من 
گفت که از سعید حالیت بطلب. آن جا به آقای 
شایسته گفتم وقتی خبر فوتش را شنیدم، حالش 

کردم.

آخرین سکانس از دیدارتان با زنده یاد علی 	 
حاتمی در بهشت زهرا چگونه گذشت؟

این را بگویم که اصًا اشک نمی ریزم، ولی وقتی در 
بهشت زهرا علی را دیدم، بغض ام ترکید و آن چنان 
گریه می کردم که زری خانم همسرش می خواست 
مرا آرام کند و نمی توانست. االن هم ناگهان آن لحظه 

در ذهنم تداعی شد.

 مریم ضیغمی 
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ناگفته های تاریخی

 روزنامه نگاری که به جای 
»بهار« ترور شد

دوران حکومت رضاخان پهلوی شاهد ترورهای 
بسیاری بــود. یکی از دردناک ترین این ترورها، 
ــامــه  کشتن محمد کــیــوان قــزویــنــی مــدیــر روزن
»نصیحت« قزوین بود. ترور وی تنها به خاطر شباهت 
چهره او با ملک الشعرا بهار رخ داد. »بهار« محکوم 
به مرگ شده بود و »قزوینی« به جای وی توسط 
آدمکشان رضاخان کشته شد. این حادثه یک روز 
قبل از تصویب طرح انقراض سلسله قاجار در مجلس 
شــورای ملی )8 آبــان 1304( به وقــوع پیوست. 
در آن زمان رضاخان که خود را برای تاجگذاری 
آمــاده می کرد، غیرمستقیم نمایندگان مخالف 
انقراض حکومت قاجار را به مرگ تهدید کرده بود. 
در روز رأی گیری مأموران محافظ مجلس موظف 
شده بودند از خروج نمایندگان جلوگیری کنند تا 
مجلس از اکثریت نیفتد. حتی در بخش تماشاچیان 
نیز مأموران مسلحی مستقر شده بودند تا مراقب 
اوضاع بوده و از هرپیشامد غیرمترقبه ای جلوگیری 
کنند. ملک الشعرا بهار که در 1302، ازسوی مردم 
»ترشیز« و »کاشمر« به مجلس پنجم راه یافته بود، در 
مخالفت با رضاخان در کنار سید حسن مدرس قرار 
گرفته بود. او در غروب روز هشتم آبان 1304 نطق 
تندی علیه رضاخان که در آن زمان نخست وزیر بود، 
ایراد کرد و تالش هایی را که برای تحکیم اقتدار وی 
در مجلس صورت می گرفت، مورد انتقاد شدید قرار 
داد. بهار می گوید: »قبل از آن که نطق کنم، یکی از 
پادوهای اکثریت به من نزدیک شد و گفت: پس از 
نطق، نایست و زود برو!« بهار ادامه می دهد:  »من 
نیز پس از نطق نایستادم، زیرا معلوم بود طرفداران 
رضاخان چه برنامه ای داشتند. من رفتم. اما نه 
بیرون از مجلس، بلکه در اتاقی تنها نشسته بودم 
ــاع کشور و آتیه مملکت و آتیه خود فکر  و به اوض
می کردم. آن ها )آدمکشان( فکر کردند من بیرون 
رفتم تا بگریزم.« در همین موقع واعظ قزوینی، مدیر 
روزنامه نصیحت قزوین که از قزوین برای اقدام در 
رفع توقیف روزنامه اش به تهران آمده بود و اتفاقًا 
در آن شب به مجلس آمده و یک برگ ورود به صحن 
را هم به دست آورده بود، به آبدارخانه مجلس رفت 
و مشغول خوردن چای شد و پس از آن خواست به 
داخل صحن برود. قیافۀ واعظ قزوینی بی شباهت 
به ملک الشعرا نبود، طرز لباس و عبا و عمامه و قد 
نسبتًا بلند او، از دور به ملک الشعرا شباهت داشت و 
چون قباًل دستور داده شده بود که کلک ملک الشعرا 
را بکنند، همین که واعظ نزدیک در ورودی رسید، 
تروریست ها دست به کار شدند و چند تیر به طرف 
وی شلیک کردند. یکی از تیرها به گردن واعظ 

اصابت کرد و او را در دم به قتل رساند.
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تاریخ اروپا 

به بهانه سالروز نبرد مسکو

روزی که مغز هیتلر یخ زد!

روز ششم دسامبر سال 1941، نیروهای اتحاد 
جماهیر شــوروی دست به عملیات گسترده ای 
علیه آلمانی ها زدند؛ عملیاتی که در تاریخ به نام 
»نبرد مسکو« معروف شد. این اقدام درست زمانی 
آغاز شد که برف سراسر روسیه را پوشانده  و دما در 
برخی نقاط از منفی 40 درجه سردتر بود. هنگامی 
که نیروهای آلمانی با فرمان هیتلر و با رمز عملیاتی 
»یورش ورماخت«، از مرزهای شوروی عبور کردند، 
باور پیشوای نازی ها این بود که خیلی زود مسکو را 
فتح خواهد کرد و بالی ناپلئون بر سرش نخواهد 
آمد. هیتلر به خوبی می دانست که بیش از یک قرن 
قبل، در زمستان سال 1812، چگونه نیروهای 
فرانسوی تحت امــر ناپلئون، با سیاست زمین 
سوخته ارتش تزار و سرمای زمهریری که در روسیه 
تا مغز استخوان انسان نفوذ می کرد، به خاک 
سیاه نشستند و بیش از 80 درصد نیروهای خود 
را از دست دادند. هیتلر کاماًل می دانست که ورود 
به فصل سرما در روسیه، مانع هرگونه عملیات 
نظامی است؛ می دانست که روس ها به عمد جنگ 
را تا زمستان ِکش خواهند داد تا سرمای سرزمین 
مادری به دادشان برسد. اما هیتلر به تجهیزاتی که 
داشت مغرور بود؛ سه میلیون سرباز، 151 لشکر و 
4 ناوگان هوایی که با 600 هزار خودرو، سه هزار 
و 500 تانک و سه هزار هواپیما پشتیبانی می شد. 
آلمانی ها برای کوبیدن مواضع شوروی از هفت 
هزار و 200 قبضه توپ استفاده می کردند؛ همه 
این ها باعث می شد که هیتلر یقین داشته باشد 
پیش از ورود به سرمای جانکاه روسیه، مسکو زیر 
قدم های ارتش او خواهد لرزید. اما محاسبات او 
درست از آب درنیامد؛ آلمان ها به جای پیشروی 
در خاک شوروی که با شرایط پشتیبانی آن ها و 
وضعیت مسطح دشت های روسیه، کار سختی 
نبود، روی مسکو تمرکز کردند. ظاهرًا مسئله 
اشغال مسکو، یک مسئله حیثیتی برای هیتلر 
و استالین بــود. ارتشبد ژکــوف، فرمانده ارتش 
روسیه، پس از مشورت با استالین، تمام نیروهای 
خود را برای دفاع از مسکو به کار گرفت. آلمان ها تا 
»کراسنایاپولیانا« در نزدیکی مسکو پیش آمدند، اما 
به دیواره ای از نیروهای ارتش شوروی و مردم شهر 
مسکو برخورد کردند؛ دیواره ای با ظرفیت بیش 
از 4 میلیون سرباز. هیتلر برای به زانو درآوردن 
ــا، نیروهایی را که قصد داشــت از طریق  روس ه
اوکراین به سمت قفقاز بفرستد، به محاصره مسکو 
اعــزام کرد؛ این اشتباه اول و آخر او در عملیات 
اشغال روسیه، موسوم به »بارباروسا« بود. روس ها 
که حالت تدافعی داشتند، با چنگ و دنــدان از 
مسکو حفاظت می کردند. به سرعت پاییز فرا 
رسید و با اولین موج سرما، آلمانی ها فهمیدند که 
فاقد تجهیزات الزم برای تثبیت خود در منطقه و 
جلوگیری از مرگ سربازانشان در جبهه روسیه 
هستند. به این ترتیب، ظرف چندماه، ورق برگشت 
و در 6 دسامبر سال 15/1941 آذر 1320، 
درســت 80 سال قبل در چنین روزی، باالخره 
ارتش آلمان یخ زد و نیروهای شــوروی از حالت 
دفاعی، وارد حالت هجومی شدند؛ این عملیات، 
ســرآغــاز شکست های بعدی هیتلر و درنهایت 

سقوط او بود.

98 سال جانفشانی آتش نشانان مشهدی
  آتش نشانی مشهد که در سال 1302 و یک سال زودتر از تهران شکل گرفت، طی دوران طوالنی فعالیت خود، با وجود مشکالت و کمبودهای متعدد

خدمات فراوانی به مردم ارائه و در این راه، شهیدان فداکاری را تقدیم کرده است 

جواد نوائیان رودسری – همان طور که ضرورت 
وجود نهادی برای اطفای حریق و امدادرسانی به 
شهروندان در مواقع ضروری برای ما یک موضوع 
حیاتی و مهم تلقی می شود، اجدادمان هم اهمیت 
ــود چنین نهادی را حس می کردند؛ یعنی  وج
معتقد بودند باالخره باید ارگانی باشد که در چنین 
ــان برسد و نجاتشان دهد؛  زمان هایی به دادش
منتها تا وقتی که به شکل رسمی، سازمانی به  
ــران و به تبع آن، در مشهد  نام آتش نشانی در ای
ــود. ظــاهــرًا تا  ــان زیــادی الزم ب شکل بگیرد، زم
آتش نشانی  وظیفه  مشروطه،  انقالب  از  پیش 
را در شهرها، نظامیان برعهده داشتند؛ حتی 
سازمانی به  نام »اطفائیه« وجود داشت که وظیفه 
آتش نشانی امروزی را عهده دار بود و به نیروهایش، 
»اطفائیه چی« می گفتند. افراد این سازمان، بخشی 
از نیروهای انتظامی شهری بودند که در زمان های 
دیگر، به همان امور پاسبانی و نگهبانی در گذرهای 
شهری یا مکان های خاص اشتغال داشتند و در 
صورت وقوع حادثه، وارد عمل می شدند. با تصویب 
نظامنامه »قانون بلدیه« در خردادماه سال 1286، 
به تدریج شهرهای مختلف ایران صاحب شهرداری 
شدند و در مشهد نیز، پس از برگزاری نخستین 
انتخابات شــورای شهر، حاج محمدحسن میرزا 
منتصرالملک به عنوان رئیس بلدیه و نخستین 
شهردار مشهد انتخاب شد. چنین به نظر می رسید 
که پس از این تغییر وضعیت، باید شرایط هم برای 
ایجاد یک سازمان منسجم خدمات شهری با عنوان 
آتش نشانی هموار شده باشد؛ اما شهر آن قدر گیر 
و گرفتاری داشــت که شهردار تا بخواهد به فکر 
تأسیس چنین سازمانی بیفتد، دوره استبداد صغیر 

فرارسیده، او هم دربه در شده بود!

نخستین گام ها برای تأسیس آتش نشانی	 
چنین مشهور است که نخستین تالش ها برای 
تأسیس آتش نشانی در شهر مشهد، از سال 1302 
خورشیدی، یعنی اواخر دوره قاجاریه آغاز شد و 
البته، نکته جالبش این جاست که مشهدی ها، 
یک سال زودتر از پایتخت نشینان به فکر ایجاد چنین 

سازمانی افتادند. منتها، مشکل اساسی فقدان 
تجهیزات و افراد آموزش دیده  بود؛ آن ها نهایتش 
می توانستند یک گاری منبع دار و چند سطل آب 
داشته باشند و البته روی تجهیزات همسایه های 
محل حادثه دیده هم حساب کنند. اولین سازمان 
آتش نشانی مشهد، با حضور نظامیان لشکر خراسان 
شکل گرفت و دست کم تا سال 1311 خورشیدی، 
ــرداری مشهد بــرای  ــه ــال بعد کــه ش یعنی 9 س
نخستین بار درخواست خرید ماشین آبپاش برای 
آتش نشانی را به مرکز فرستاد، با همان منبع پشت 
گاری و سطل آب، به داد مردم شهر می رسیدند 
و آتــش را خاموش می کردند.  در ســال 1311 
خورشیدی، باالخره نخستین پایگاه آتش نشانی 
مشهد در گاراژی به نام »خرازی«، نزدیک ساختمان 
شهرداری در میدان شهدای فعلی، تأسیس شد. 
البته هنوز ماشین آبپاش را به مشهد نیاورده بودند و 
به همین دلیل، مأموران آتش نشانی که در آن زمان 
به آن ها مأمور »اطفائیه« می گفتند، با همان تانکر و 

سطلی که گفتیم به مأموریت می رفتند.

تأسیس ایستگاه رسمی و مجهز	 
نکته جالبی که باید بدانید این است که مأموران 
آتش نشانی مشهد، در نخستین سال های فعالیت، 
داشتند؛  برعهده  هم  را  معابر  آبپاشی  وظیفه 
چرا؟ چون هنوز خیابان های مشهد خاکی بود و 
آسفالت نداشت و با کوچک ترین وزش بادی، گرد 
و خاک به راه می افتاد. از سوی دیگر، این بندگان 
خــدا مسئولیت رسیدگی به درخــواســت امــداد 
شهروندان، در مواردی غیر از بروز آتش سوزی را 
هم برعهده داشتند و با وجود این که آموزش خاصی 

ندیده بودند، بارها به داد مردم شهر رسیدند. تا 
این که در سال 1315، یعنی چهارسال بعد از 
افتتاح نخستین ایستگاه آتش نشانی شهر مشهد در 
گاراژ خرازی، شهرداری به فکر افتاد که یک پایگاه 
آبرومند برای این سازمان بسازد. به این ترتیب، 
ساختمان جدید آتش نشانی، در مجاورت گورستان 
حوض لقمان که به صورت متروکه و قدیمی درآمده 
بود و در نزدیکی شهرداری مشهد هم قرار داشت، 
ساخته شد؛ البته روند ساخت و ساز خیلی سریع 

نبود و دوسالی طول کشید. 

تغییرات بنیادین در آموزش و تجهیزات	 
بــا وجـــود آن کـــه بعد از تأسیس رســمــی پایگاه 
ــودروی تجهیزشده در  آتش نشانی مشهد، دو خ
اختیار پایگاه قــرار گرفت، اما تا سال ها بعد و در 
واقع تا اواسط دهه 1330، وضعیت این سازمان 

تغییر زیادی نکرد. مردادماه سال 1336 بود که 
سیداحمد شجاعی، دبیر هنرستان صنعتی مشهد 
)شهید بهشتی امروزی( که ظاهرًا در زمینه ایمنی 
کار تخصص هایی داشت، به عنوان سرپرست اداره 
آتش نشانی مشهد تعیین شد و این اتفاق، شروع 
یک روند جدید در تاریخ آتش نشانی مشهد بود. 
شجاعی کوشید تا سطح آموزش کارکنان و مأموران 
را افزایش دهد. او خودش در عملیات های اطفای 
حریق حضور مستمر داشت و در اسفندماه سال 
1336، حدود شش ماه بعد از آغاز مسئولیتش، 
در پی وقوع آتش سوزی بسیار خطرناکی در پادگان 

وضعیت  ــد.  ش شدید  سوختگی  دچـــار  مشهد، 
جسمانی او چنان بود که ناچار شدند برای درمان، 
به اروپا اعزامش کنند و همین بازدید از اروپا، او را به 
فکر تجهیز آتش نشانی مشهد انداخت. موضوعی 
که بعد از بازگشت شجاعی و بهبودش، با اصرار 
تمام دنبال شد و بــاالخــره، شــهــرداری مشهد به 
درخواست های شجاعی تن در داد و خودروهای 
مدرن آتش نشانی را از آلمان خریداری و به ناوگان 
امدادرسانی شهر ملحق کرد. از این زمان به بعد، 
یعنی از سال 1337 به  این  سو، آتش نشانی در 
مشهد توسعه بیشتری یافت و با آموزش های جدیدی 
که به مأمورانش داده شد، بیشتر و بیشتر در عرصه 
خدمت رسانی توفیق پیدا کرد.امروزه، شهر مشهد 
صاحب بیش از 50 ایستگاه آتش نشانی است که 
مأمورانش با جانفشانی های فــراوان، در خدمت 
امداد و نجات شهروندان قرار دارند. این سازمان 
طی دوران فعالیتش در شهر مشهد، تعداد زیادی از 
همکاران خود را در راه کمک رسانی و یاری مردم از 
دست داده است؛ مأموران فداکاری مانند شهیدان 
رضا روشن قیاس، غالمرضا حمیدپور، سیدرضا 
رجایی، مصطفی مختارزاده، حمید نــوروزی و 
امیرمحمد زارع در زمره این افراد قرار دارند. افزون 
بر این، سازمان آتش نشانی مشهد، طی نزدیک 
به 100 سال فعالیت، در رویدادهایی مانند سیل 
بزرگ سال 1329، زلزله سال 1339 و شمار 
زیادی از حوادث پیش بینی نشده مشهد و مناطق 
اطراف آن، به ایفای نقش مؤثر پرداخته که شایسته 

یادآوری و درخور تحسین است.

خبر بستری شدن سید احمد شجاعی، 
سرپرست آتش نشانی مشهد، در صفحه 6 
روزنامه خراسان مورخ 13 اسفند 1336 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



سجادپور- کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 
رضـــوی، اعــضــای یــک باند خطرناک سرقت 
خودرو را به دام انداختند که به سرکردگی دختر 
18 ساله فراری، رانندگان مسافرکش را با آب 
میوه های آلوده بیهوش می کردند. به گزارش 
ــان گذشته،  اختصاصی خــراســان، چهارم آب
»مهسا« دختر 18 ساله ای که به خاطر اعتیادش 
مــورد بی توجهی قــرار گرفته بــود، کوله پشتی 

مرموز خود را برداشت 
و از تربت جام به مشهد 
گریخت، او بی هدف در 
خیابان هــا ســرگــردان 
بود تا این که وارد پارک 
ــد. چند روز را  ملت ش
در مــکــان هــای خلوت 
به سر برد اما دیگر نمی 
توانست این آوارگی و بی 
سرپناهی را تحمل کند. 

در این شرایط بود که چشم یکی از دزدان سابقه 
دار به او خیره شد. »مهدی- ص« که از موبایل 
قاپ های حرفه ای بود به »مهسا« نزدیک شد 
و زمانی که فهمید دختر 18 ساله جا و مکانی 
ندارد، او را به پاتوق خودش دعوت کرد که خانه 
ای مجردی در بولوار حر منطقه »قلعه خیابان« 
بود و توسط یکی از همدستانش به نام اکبر اداره 
می شد. »مهسا« چند روز را در کنار اعضای باند 
مخوف سارقانی به سر برد که یکی از آن ها در 
زندان »بندباز« تحمل کیفر می کرد. »سلیمان« 
سال 99 به جرم سرقت از منازل روانــه زندان 
شده بود که اواخر تیر به »بندباز زندان« انتقال 
یافت و بدین ترتیب با سوء استفاده از این فرصت 
استثنایی، نزد دوستان خالفکارش می رفت 
آن ها دور هم بساط استعمال مواد مخدر را پهن 
می کردند و نقشه های سرقت می کشیدند، اما با 
حضور »مهسا« در جمع آنان، شیوه های تبهکاری 
دزدان سابقه دار نیز تغییر کرد و تصمیم گرفتند با 
عشوه های وسوسه انگیز مهسا و با تعارف آب میوه 
های آغشته به داروهای بیهوشی، خودروهای 
تا پول  رانندگان مسافرکش را سرقت کنند 
بیشتری به دست آورند. به گزارش خراسان، این 
گونه بود که نقشه های وحشتناک سرقت پای 
بساط مواد مخدر طراحی شد و لوازم مورد نیاز در 
کوله پشتی »مهسا« قرار گرفت. آن ها بیست و نهم 
آبان برای شکار اولین طعمه خود عازم بزرگراه 
شهید کالنتری شدند و در اطراف میدان حافظ 
منتظر ایستادند. هوا تاریک شده بود که راننده 

میان سال پراید مقابلشان توقف کرد. »سلیمان« 
در صندلی جلو نشست و مهسا به همراه سه عضو 
دیگر باند در صندلی عقب جا گرفتند تا راننده 
فرد دیگری را سوار نکند. »سلیمان« که مقصد را 
میدان نمایشگاه در انتهای بزرگراه امام علی )ع( 
اعالم کرده بود به محض حرکت راننده مشغول 
گفت وگــو با او شد و از هر دری سخن گفت. 
مهسا نیز با لفاظی های زنانه به این گفت وگوها 

صمیمیت خاصی می بخشید تا این که بعد از 
جلب اعتماد راننده پراید، او دو  پاکت آب میوه را از 
کوله پشتی »مهسا« بیرون آورد و در حالی که یکی 
را سر می کشید دیگری را با اصرار به راننده تعارف 
کرد، مرد 54 ساله نیز به خاطر صمیمیتی که 
بین آن ها ایجاد شده بود پاکت آب میوه را گرفت 
و پشت فرمان نوشید اما دقایقی بعد احساس 
عجیبی به او دست داد و حالت ضعف و خواب 
آلودگی پیدا کرد. تبهکاران خطرناک که به هدف 
خود نزدیک شده بودند هرکدام سخنی گفتند و 
جویای حال او شدند. در این هنگام »سلیمان« 
از راننده مسافرکش خواست، پراید را در کنار 
بزرگراه متوقف کند. او بالفاصله پیکر راننده را 
روی صندلی شاگرد کشید و خودش پشت فرمان 
نشست و پدال گاز را فشرد. تبهکاران که به هدف 
خود رسیده بودند، پیکر بیهوش مرد 54 ساله را 
در اطراف میدان نمایشگاه و در تاریکی شب کنار 
بزرگراه انداختند و قهقهه زنان به طرف پاتوق 
خودشان در قلعه خیابان حرکت کردند. آن ها 
پراید را درون حیاط گذاشتند و دوباره همه دور 
هم مشغول استعمال مواد مخدر شدند. گزارش 
اختصاصی خراسان حاکی است: سه روز بعد از 
این ماجرا، آن ها باز هم برای شکار طعمه ای دیگر 
به میدان حافظ آمدند و با همان شگرد، راننده 
پراید دیگری را بیهوش کردند و خودروی او را نیز 
به پاتوق خودشان بردند. وقتی دومین سرقت 
آن ها   با موفقیت انجام شد نقشه سرقت سومین 
خودرو را نیز پای بساط مواد مخدر کشیدند اما 

این بار شگرد آن ها تغییر کرد. حاال دیگر »مهسا« 
سرکرده ایــن باند مخوف شــده بــود و آن ها را 
هدایت می کرد. سوم آذر، سرقت سومین خودرو 
در حالی کلید خورد که راننده خــودروی مدل 
باالی ال 90 هدف چشم های خالفکاران قرار 
گرفت و باز هم مقصد میدان نمایشگاه بود اما بعد 
از طی مسافتی کوتاه، »سلیمان« درحالی راننده 
42 ساله را به وسوسه ای هوس آلود انداخت که 

عشوه های زنانه »مهسا« بیشتر می شد. این گفت 
وگوهای شیطانی تا آن جا رسید که باالخره راننده 
جوان پیشنهاد داد برای آشنایی بیشتر به خانه او 
در منطقه هاشمیه بروند چرا که مدعی بود همسر 
و فرزندانش در سفر شهرستان هستند. این گونه 
بود که باز هم در سیاهی شب؛ خودروی ال 90 در 
مسیر بولوار هاشمیه قرار گرفت آن ها دقایقی بعد 
در خانه مرد 42 ساله مشغول گفت وگو شدند در 
این هنگام »مهسا« برای تهیه چای به آشپزخانه 
رفت ولی به آرامی داروی بیهوشی را که از کوله 
پشتی خود بیرون آورده بود در استکان راننده 
ال 90 ریخت و لبخندزنان کنار هم نشستند 
تا چای تازه دم را صرف کنند. ولی هنوز بیش 
از 10 دقیقه از این ماجرا نگذشته بود که مرد 
جوان کف اتاق پذیرایی دراز کشید و بیهوش 
شد. »مهسا« به طرف کوله پشتی رفت و با طناب 
هایی که از قبل آماده کرده بود، دست و پاهای 
راننده را با کمک همدستانش محکم بست. آن 
ها بی درنگ وارد عمل شدند و لوازم برقی داخل 
آشپزخانه را به همراه لپ تاپ، تلویزیون، سشوار 
و ... درون صندوق عقب ال 90 ریختند و از آن 
خانه بیرون آمدند. خالفکاران به سمت بولوار 
طبرسی شمالی رفتند اما بدشانسی به سراغشان 
آمد و »سلیمان« که رانندگی خودرو را به عهده 
داشــت با یک دستگاه پراید به شدت تصادف 
کرد. تبهکاران که می دانستند با حضور پلیس 
ماجرای سرقت لو می رود در یک لحظه هرکدام 
به سویی گریختند و با رهاکردن خودروی ال 90 

خود را به پاتوق رساندند. بنابرگزارش خراسان، 
درحالی که راننده زیــان دیــده پراید، دریافت 
خسارت را پیگیری می کرد، از آن سو نیز راننده 
ال 90 وقتی چشمانش را گشود که صبح شده 
بود. او هنگامی که خود را با دست و پاهای بسته 
دیــد، تــازه فهمید که چه بالیی  به سرش آمده 
است. کشان کشان خود را به آشپزخانه رساند 
و موفق شد با چاقو ، طناب ها را پاره کند. بعد از 

آن به مرکز درمانی رفت و زمانی که حال خود 
را بازیافت، روانه مرکز انتظامی شد و ماجرای 
مسافران تبهکار را بــرای پلیس بازگو کــرد. به 
گزارش خراسان، با توجه به اهمیت و حساسیت 
موضوع، این پرونده با صدور دستوری ویژه از 
سوی رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی به 
گروه  ورزیده ای از کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم 
خشن سپرده شد تا به طور تخصصی پیگیری 
شود چرا که ارتکاب چنین جرایمی در مشهد 
خط قرمز پلیس است و با تاکیدات سردار سرتیپ 
محمد کاظم تقوی )فرمانده انتظامی خراسان 
رضوی( به طور ویژه مورد رسیدگی قرار می گیرد 
و تا لحظه کشف جرم ادامه می یابد. رئیس پلیس 
آگاهی خراسان رضوی روز گذشته در تشریح این 
ماجرای هولناک به »خراسان« گفت: به محض 
ثبت پرونده، گروه زبده ای از کارآگاهان با نظارت 
و هدایت سرهنگ مرادیان )رئیس اداره مبارزه 
با سرقت آگاهی( اظهارات راننده 42 ساله ال 
90 را مورد واکاوی قرار دادند و به شماره تلفنی 
دست یافتند که »مهسا« از گوشی خودش برای 
راننده جوان ارسال کرده بود با به دست آمدن 
این سرنخ مهم بی درنگ عملیات های اطالعاتی 
به سرپرستی سرهنگ »جـــواد میش مست« 
)رئیس دایره مبارزه با جرایم خشن( وارد مرحله 
جدیدی شد آن ها با بررسی غیرمحسوس شماره 
تلفن مذکور به جوان 21 ساله ای به نام »مهدی« 
رسیدند که با »مهسا« در ارتباط بود و تماس های 
زیادی بین آن ها وجود داشت. سرهنگ کارآگاه 

جواد شفیع زاده افزود: شبانه ردیابی متهمان 
آغاز شد و کارآگاهان با کسب مجوزهای قضایی به 
پاتوقی در بولوار هدایت رسیدند و سپیده دم روز 
بعد در یک عملیات ضربتی موفق شدند ، »مهسا« 
را به همراه »مهدی« در یک واحــد آپارتمانی 
دستگیر کنند. این مقام ارشد انتظامی تصریح 
کرد: بالفاصله دو متهم به مقر انتظامی منتقل 
شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. آن ها اعتراف 
کردند که پاتوقی در 
بولوار حر دارنــد و به 
همراه »سلیمان« که 
در بندباز  زندان است 
ــم هــولــنــاک را  ــرای ج
مرتکب شده انــد. به 
گفته سرهنگ شفیع 
با  کارآگاهان  زاده، 
قضایی،  هماهنگی 
دستگیر  را  سلیمان 
کردند و عــازم بولوار حر شدند. آن جا النه ای 
مجردی بود که توسط »اکبر« )عضو دیگر باند( 
اداره  می شد. رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی ادامه داد: در این پاتوق جوان 23 ساله 
ترنس نیز به دام افتاد که یکی دیگر از اعضای باند 
بود. وی گفت: در بازرسی از پاتوق خالفکاران، 
ــودروی پراید به همراه مقادیری لــوازم و  دو خ
گوشی های تلفن سرقتی کشف و مشخص شد 
که آن ها برخی از اموال مسروقه را به مالخری 
در تربت جام فروخته اند. به همین دلیل گروه 
عملیاتی کارآگاهان عازم تربت جام شدند و مالخر 
را نیز به همراه مقادیری لوازم سرقتی به مشهد 

انتقال دادند .
 سرهنگ جواد شفیع زاده خاطرنشان کرد : با 
دستگیری هفت عضو این باند مخوف سرقت، آن 
ها به جرایم خود اعتراف کردند اما بررسی های 
پلیس همچنان برای کشف دیگر جرایم احتمالی 
آنان ادامه دارد. این مقام ارشد انتظامی در پایان 
این گفت وگوی اختصاصی به اجرای طرح ویژه 
مبارزه با گوشی قاپی در پلیس آگاهی اشاره کرد 
و افزود: در اجرای این طرح که با محوریت دایره 
مبارزه با جرایم خشن صورت گرفت 21 تن از 
سارقان حرفه ای دستگیر شدند که ماجرای 97 
پرونده تشکیل شده در پلیس آگاهی کشف شد و 
14 گوشی سرقتی نیز از سارقان به دست آمد. 
با این حال بررسی های تخصصی به سرپرستی 
سرهنگ »میش مست« در این باره وارد مرحله 

جدیدی شده است. 

رئیس پلیس آگاهی البرز تصویر دو سارق را که 
با استفاده از مسافرکشی و نیکوکاری به سرقت 
از شهروندان اقدام کرده بودند برای شناسایی 
ــزارش مهر به نقل از پلیس،  ــرد. به گ منتشر ک
سرهنگ محمد نادربیگی در این باره گفت: در پی 
ارجاع پرونده ای به پلیس آگاهی مبنی بر این که 
سارقی با انتخاب سوژه های خود از بین خانم های 
مسن خود را به عنوان نیکوکار معرفی و با اعالم این 
موضوع که قصد کمک کردن به افراد مستمند را 
دارد، اعتماد آن ها را جلب و پس از نزدیک شدن به 
آن ها به بهانه خرید طال برای همسرش، طالجات 
را  مال باختگان 
دریافت و با شیوه 
به  ای  متقلبانه 
سرقت آن ها اقدام 
بررسی  می کرد، 
موضوع در دستور 
کـــار کــارآگــاهــان 
با  اداره مــبــارزه 

سرقت قرار گرفت. وی افزود: در ادامه کارآگاهان 
با انجام اقدامات پلیسی گسترده به شناسایی 
این سارق موفق شدند و با تحت نظر قرار دادن 
اقدامات نامبرده، او را در یک عملیات غافلگیرانه 
دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند. رئیس 
پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به اعتراف متهم 
به 40 فقره سرقت به این شیوه در استان های 
البرز، تهران، مــازنــدران، اصفهان، هرمزگان 
ــه داد: خوشبختانه با  ــوی، ادام و خراسان رض
اقــدام جهادی کارآگاهان، همه مال باختگان 
سرقت های اعتراف شده از سوی سارق شناسایی 
شدند و تالش برای کشف سرقت های احتمالی 
دیگر ادامه دارد. وی با بیان این که تحقیقات در 
زمینه شناسایی مالخر اموال مسروقه نیز ادامه 
دارد، خاطر نشان کرد: با دستور دادیار شعبه 2۶ 

دادیــاری دادســرای ناحیه 4 کرج، تصویر بدون 
پوشش این متهم حرفه ای در رسانه ها منتشر 
می شود تا چنان چه شهروندان با این شیوه یا 
توسط این شخص مورد سرقت قرار گرفته اند، 
برای تشکیل پرونده به پلیس آگاهی البرز واقع در 
کرج- میدان طالقانی- بولوار تعاون- ساختمان 

پلیس آگاهی مراجعه کنند.

سارق مسافرنما را شناسایی کنید	 
رئیس پلیس آگاهی استان البرز همچنین گفت: 
در پی وقــوع چند فقره سرقت با شیوه بیهوش 
کردن راننده خودروهای عمومی، بررسی موضوع 
در دستور کار اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت. 
وی افــزود: کارآگاهان با بررسی سرقت های به 
وقوع پیوسته و استفاده از اقدامات پلیسی موفق 

به شناسایی ســارق شدند و با هماهنگی مقام 
قضایی در عملیاتی غافلگیرانه نامبرده را دستگیر 
و به پلیس آگاهی منتقل کردند. نادربیگی درباره 
شیوه و شگرد به کار گرفته شده از سوی این متهم، 
اظهار کرد: این سارق تحت پوشش مسافر سوار 
خودروهای عمومی می شد  و در ادامه با استفاده 
از مواد غذایی مسموم رانندگان را بیهوش و لوازم 
با ارزش آن ها را سرقت می کرد. وی افــزود: با 
دستور بازپرس شعبه 9 دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان کرج، تصویر بدون پوشش این فرد در 
رسانه ها منتشر می شود تا چنان چه شهروندان 

ــن شیوه یــا از  بــا ای
ــرد  ــن ف ــ ــوی ای ــ س
مــورد سرقت قرار 
گرفته انــد بــرای 
متهم  شناسایی 
شکایت  طـــرح  و 
آگاهی  پلیس  بــه 

مراجعه کنند.

حوادث دوشنبه  1۵   آذر  81400
اول جمادی االول  144۳.شماره  20819

کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی
دخرت 18 ساله فراری، رسکرده ابند مخوف دزدان سابقه دار شد 

اعضای این گروه خطرانک، خودروهای رانندگان مسافرکش را اب تعارف آب میوه های آلوده یم ربودند و پیکر بیهوش آن ها را در کنار بزرگراه رها یم کردند
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اختصاصی خراسان

ماجرای رانندگانی که از چنگ مرگ گریختند! 

توکلی/ میرزایی مدیرعامل آتش نشانی کرمان، 
ــزش آوار در یــک پـــروژه ساختمانی در  گفت: ری
کرمان جان یک کارگر افغانستانی را گرفت و باعث 

مجروحیت کارگری دیگر شد.
*ایسنا/ یک صاحبخانه در ایالت مریلند آمریکا 
زمانی که در خانه بوده برای خالص شدن از هجوم 
تعدادی مار و دور کردن آن ها، از دود استفاده کرده 

اما ناخواسته باعث آتش سوزی شده است.
توکلی/ سردار ناظری فرمانده انتظامی کرمان 
از ناکامی قاچاقچیان در انتقال 348 کیلو گرم  
حشیش در پی اقــدام اطالعاتی و عملیاتی پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان و پلیس جیرفت خبر داد.

*ایسنا/ سرهنگ رجبی رئیس مرکز تشخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به 
نفوذ بدافزارها به تلفن های همراه هوشمند از طریق 

نصب بازی های کودکانه هشدار داد.
*پلیس/ سردار احمد طاهری فرمانده انتظامی 
سیستان و بلوچستان گفت: در عملیات مقتدرانه 
تکاوران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان های 
سراوان و خاش، 3 سوداگر مرگ دستگیر شدند و 

مقدار یک تن و 421 کیلو مواد افیونی کشف شد.

 ترمز دزدی  پراید 
در بخشی از کرمان کشیده شد 

توکلی/ سارقان  پراید  به دام پلیس افتادند.  به 
گزارش خراسان،رئیس پلیس آگاهی استان کرمان 
در این باره گفت: به  دنبال  اعالم  چند فقره سرقت 
پراید در شهر کرمان، کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهی در روند تحقیقات  پلیسی و بازخوانی 
پرونده ها ، به سرنخ هایی دست یافتند.  سرهنگ 
یدا... حسن پور افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات 
اطالعاتی و فنی،  دو سارق را شناسایی و آن ها  را در 
دو عملیات غافگیرانه در شهر کرمان دستگیر کردند. 
وی ادامه  داد : متهمان در مواجهه با شواهد و مدارک 
موجود، به هفت فقره سرقت خودروی پراید به ارزش 
10  میلیارد ریال اعتراف کردند. این مقام انتظامی 
با اشــاره به بازسازی صحنه های سرقت و تحویل  
خودروهای سرقتی  به مال باختگان یادآور شد: این 
متهمان خودروهای مدل پایین و فاقد وسایل ایمنی و 

سیستم هشدار دهنده را سرقت می کردند.

یک زن 35 ساله دامغانی شنبه شب گذشته 
به دلیل اختالفات خانوادگی به ضرب گلوله 
اسلحه شکاری به قتل رسید. به گزارش مهر، 
شنبه شب گذشته یک فقره قتل در یکی از نقاط 
شهر دامغان به فوریت های پلیسی 110 اطالع 

داده شد و بالفاصله مأموران نیروی انتظامی با 
مراجعه به صحنه قتل تحقیقات خود را برای 
علت حادثه و عامل این جنایت آغاز کردند. در 

تحقیقات اولیه مشخص شد که مقتول زن 35 
ساله متأهل و دارای یک فرزند بوده و با اسلحه 
شکاری بر اثر اختالف خانوادگی در منزل 

شخصی خود به قتل رسیده اســت. به گفته 
پلیس همه شواهد حاکی از این است که مظنون 
اصلی این پرونده پدر ۶0 ساله مقتول است که 
بالفاصله دستگیر شد. تحقیقات بیشتر درباره 

این قتل ادامه دارد.

40 فقره سرقت با ترفند نیکوکاری! 
تصاویر بدون پوشش متهمان به منظور شناسایی توسط مردم، منتشر شد 

بدبینی مرگبار

بعد از آن که به خاطر قماربازی های شوهرم با حالت 
قهر به خانه پدرم رفتم او با زن دیگری در این مدت 
ازدواج کرد و بعد هم سومین زنش را گرفت اما سوء 
ظن رهایش نمی کرد تا این که در یک درگیری 
فامیلی دست به جنایت زد و... زن 54 ساله با بیان 
این که 40 سال روزهای وحشتناکی را گذراندم اما 
دیگر طاقت این همه تهمت های ناروا و سوء ظن های 
همسرم را ندارم درباره سرگذشت خود به مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد 
گفت: در یکی از روستاهای مرزی خراسان رضوی 
و در خانواده ای پرجمعیت به دنیا آمدم . پدرم باغدار 
بود و مادرم نیز با خیاطی برای اهالی روستا به امرار 
معاش خانواده کمک می کرد اما متاسفانه پدرم 
مردی قمارباز بود و همه درآمدش را در قماربازی از 
دست می داد. کودک خردسالی بودم که به مشهد 
مهاجرت کردیم و در حاشیه شهر ساکن شدیم. در 
این مدت نیز پدرم قماربازی را رها کرد تا بیشتر به 
خانواده اش برسد. خالصه 14ساله بودم که جوان 
19ساله ای به خواستگاری ام آمد. "اصغر" پسر 
خواربارفروش محله بود و نزد پدرش کار می کرد 
خیلی زود مراسم عقدکنان ما برگزار شد و سه ماه 
بعد نیز زندگی مشترکمان را در منزل پدر شوهرم 
آغاز کردیم. در طول 5 سال صاحب 2 دختر شدم 
و زندگی خوبی داشتیم تا این که همسرم به کمک 
پــدرش منزل کوچکی خرید و ما زندگی مستقل 
خودمان را ادامه دادیم. اما درحالی که پسرم را باردار 
بودم هر روز برخی لوازم منزل گم می شد . زمانی که 
از همسرم سوال می کردم مدعی می شد لوازم منزل 
را به بعضی از دوستان نیازمندش داده است. شب ها 
نیز تا دیروقت در بیرون از منزل به سر می برد . ابتدا 
فکر می کردم همسرم معتاد شده است اما طولی 
نکشید که دریافتم اصغر نیز مانند پدرم قماربازی 
می کند . کار به جایی رسید که نه تنها لوازم برقی بلکه 
فرش خانه را نیز در قماربازی از دست داد. آن قدر 
کتکم زد که بین مهره های کمرم فاصله افتاد و مدام 
سردرد بودم . از سوی دیگر نیز بسیار بدبین شده بود 
و تهمت های بسیار ناروایی به من می زد. اطرافیانم 
اعتقاد داشتند بدبینی های اصغر به خاطر قماربازی 
هایش است به همین دلیل با حالت قهر به منزل پدرم 
رفتم تا طالق بگیرم،اما پدرم با تاکید بر این که فرد 
قمارباز هیچ گاه سربه راه نمی شود از من خواست 
فرزندانم را رها کنم و خودم را نجات بدهم. اما من 
نمی توانستم از بچه هایم بگذرم و آن ها را فراموش 
کنم. در همین مدت متوجه شدم که اصغر زن دیگری 
را به عقد خودش درآورده است  من هم که دیگر جایی 
در خانه پدرم نداشتم به خاطر فرزندانم دوبــاره به 
خانه ام بازگشتم ولی اصغر مرا مجبور کرد تا با همسر 
دومش در زیر یک سقف زندگی کنم. بعد از این ماجرا 
او یک بار دیگر نیز ازدواج کرد و سومین زنش را گرفت 
ولی حدود 15سال بعد از این ماجرا و درحالی که از 
همسر دومش دختر 14 ساله ای داشت با 2 همسر 
دیگرش به خاطر بدبینی و سوء ظن درگیر شد که 
آن ها هم نتوانستند بداخالقی های اصغر را تحمل 
کنند و به ناچار از او طالق گرفتند ولی من با همه این 
روزهای تلخ در حالی زندگی با اصغر را ادامه می دادم 
که دختر 14ساله هوویم نیز کنار من زندگی می 
کرد با این حال همسرم هیچ گاه دست از سوء ظن 
هایش برنداشت تا این که یک روز به بهانه این که پسر 
یکی از نزدیکانش به سوسن )دختر هوویم( نظر سوء 
دارد با پدر آن پسر نوجوان به مشاجره پرداخت و طی 
درگیری فامیلی او را با ضربه چاقو به قتل رساند که 
خبر آن نیز در روزنامه خراسان چاپ شد. خالصه پنج 
سال بعد از این ماجرا خانواده مقتول به خاطر نسبت 
فامیلی از خونخواهی پسرشان گذشتند و اصغر از 
زندان آزاد شد. مدتی که او در زندان به انتظار اعدام 
نشسته بود من با خیاطی که حرفه آن را از مادرم 
آموخته بودم مخارج زندگی ام را تامین می کردم تا 
دست نیاز به سوی کسی دراز نکنم . در عین حال بعد 
از آزادی همسرم نیز به خیاطی ادامه دادم تا او شغل 
مناسبی پیدا کند. اما اکنون باز هم همسرم تهمت 
های زشتی را به من نسبت می دهد و ادعا می کند 
با مردی که از او پارچه می خرم ارتباط نامشروع دارم 
با آن که در طول 40 سال گذشته با همه نامالیمات و 
مشکالت زندگی کنار آمدم و سکوت کردم اما دیگر 
نمی توانم با این بدبینی و تهمت های ناروایی کنار 
بیایم که او را یک بار تا پای چوبه دار برده است و... 
گزارش خراسان حاکی است رسیدگی کارشناسی 
به این پرونده با صــدور دستوری از سوی سرگرد 
یعقوبی )رئیس کالنتری طبرسی شمالی( توسط 
مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی کالنتری 

آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

قتل زن ۳۵ ساله اب اسلحه شکاری 
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۹اجتماعی

هشدار بزرگ؛ افزایش مجرمان کوچک
آمار پلیس از کاهش سن سارقان به زیر 18 سال، بار دیگر نگرانی درباره پایین آمدن سن 

ارتکاب جرم را تشدید کرد. دالیل این آسیب چیست و برای کاهش تبعات آن چه باید کرد؟

مصطفی عبدالهی - شاید رئیس جدید 
ســازمــان  زنــدان هــا هم خبر نگران کننده 
دو روز قبل را شنیده بود و همین موضوع 
بهانه ای شد تا دیروز در اولین بازدید میدانی 
خود، سری به کانون اصالح و تربیت استان 
تهران بزند؛ محلی که بزهکاران زیر سن 
قانونی در آن نگهداری می شوند و بیم آن 
وجود دارد که تعداد ساکنان این خانه بیشتر 

و بیشتر شود.

سارقان زیر سن قانونی       
دو روز قبل بود که رئیس پلیس پیشگیری 
ــه: »سن  ــرد ک ــن خبر را اعــالم ک تــهــران ای
ســارقــان به زیــر ۱۸ ســال رسیده اســت«؛ 
موضوعی که اگرچه برای اولین بار نیست 
و برخی از کودکان و نوجوانان حاضر در 
کانون های اصالح و تربیت به همین جرم 
بازداشت شده اند، اما بیان آن از زبان پلیس، 
نگرانی ها را درباره افزایش این سارقان زیر 

سن قانونی بیشتر می کند.

مهم ترین جرایم        
آن طور که »ابراهیم وثیقی اسدی« قاضی 
حوزه کودکان و نوجوانان اعالم کرده است، 
»ضرب و جرح عمدی«، »سرقت گوشی تلفن 
همراه«، »رانندگی بــدون گواهی نامه« و 
»مــواد مخدر« از مهم ترین جرایم کودکان 
و نوجوانان بزهکار است. این یعنی وقتی 
از بزهکاری کودکان و نوجوانان صحبت 
می کنیم، نباید فقط به جرم سرقت فکر کرد 
و پای دیگر جرایم هم در میان است؛ همان 
چیزی که در خبرهای چندماه و چندسال 
اخیر هم دیده و شنیده ایم: قمه کشی هلیای 
دهه هشتادی در اصفهان، قتل ارشیای 
ــوان در یک  ــوج ــه بــه دســت ســه ن ــال ۱3س
ماجرای عشقی، دستگیری پسر ۱5ساله 
به جرم کالهبرداری با تله فــروش اکانت 
بازی در کرج، دستگیری نوجوان ۱۷ساله 
به جرم سرقت صندلی پارک های آبادان، 
دستگیری نوجوان کالهبردار اینترنتی در 

الهیجان و... . این ها فقط چند خبر ماه های 
اخیر است که ثابت می کند قبح جرم برای 
برخی نوجوانان از بین رفته است. اتفاقی که 
البته دالیلی همچون بحران های اقتصادی، 
آسیب های اجتماعی و مشکالت خانوادگی 

هم در آن تاثیر مستقیم داشته است.

برخورد جدی یا چشم پوشی؟       
در مواجهه با ایــن بزهکاران، از یک سو 
ــه رو هستیم کــه اگر  ــ ــا نــوجــوانــانــی رو ب ب
بازدارنده های قوی در مقابلشان نباشد، 
بـــه راحـــتـــی بـــا جـــرم عــجــیــن مــی شــونــد 
و ســارقــان و مجرمان بــزرگ ســال آینده 
خواهند بود؛ و از سوی دیگر، ذات پاک 
آن ها فرصت مناسبی را به ما می دهد تا 
ــی آن هــا را احیا کنیم. این  زیبایی درون
همان چیزی است که باید در کانون های 
ــد و  ــاش ــالح و تــربــیــت مــوردتــوجــه ب ــ اص

غالمعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها 
هم در بازدید دیروز خود از کانون تهران به 
آن اشاره کرد: »بچه های حاضر در کانون 
اصالح  و تربیت، نوجوان و جوانی هستند 

که به طور متمادی در معرض خطا و گناه 
اقدامات  به راحتی  بنابراین  نبوده اند؛ 
اصالحی و تربیتی را می پذیرند و بر آنان 

موثر واقع می شود«.

راهکارهای پیشگیرانه چیست؟       
سن  کاهش  علت های  همه  کنار  در  ــا  ام
رفتارهای  برخی  جامعه،  در  بــزهــکــاری 
تربیتی در خانواده و جامعه هم در پیشگیری 
از ایــن اتفاق موثر اســت. مقاله پژوهشی 
منتشرشده در »فصلنامه رهیافت پیشگیری 
ــرم« مـــوارد زیــر را از جمله مهم ترین  از ج
راهکارهای پیشگیری از بزهکاری اطفال 
و نوجوانان برشمرده است: توانمندسازی 
ــل مــراقــبــت هــای الزم در  ــام زیــســتــی )ش
ــارداری مـــادر(، توانمندسازی  ــ دوران ب
شخصیتی  ویژگی های  شناختی)تقویت 
همچون انعطاف پذیری در شرایط سخت، 
بــرای  شخصیتی  تــعــادل  دادن  شــکــل 
سازگاری مثبت و...(، مهارت های ارتباطی، 
مهارت تصمیم گیری،  مهارت مقاومت و 
امتناع، مهارت حل مسئله، آموزش مهارت 

اظهار وجود و ... .

دو شنبه 1۵ آذر1۴۰۰
اول جمادی  االول  1۴۴۳.شماره ۲۰81۹

 افزایش چشمگیر شکایت
  از مدارس به دلیل بی توجهی
 به پروتکل های ضدکرونا

گروه اجتماعی- شاید همه مقهور آمارهای این روزهای 
کرونا شده ایم که باعث شده پروتکل ها را کمتر رعایت کنیم. 
خدا را شکر، تعداد مبتالیان و فوتی های روزانه در اغلب 
روزها امیدوارکننده است اما در این میان، گزارش ها از 
کاهش جدی سطح رعایت پروتکل ها حکایت دارد؛ به طوری 
که بر اســاس اعــالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور طی هفته 
منتهی به ۱0 آذر به ۴۶ درصد رسیده است که این عدد 
همچنان جای نگرانی دارد. در این زمینه، عدم رعایت 
بهداشت دست و پوشش ماسک در نانوایی ها و عدم رعایت 
فاصله گذاری و نبود تهویه مناسب در کالس های درس 
مدارس، بیشترین شکایت های بهداشتی را طی هفته اول 

و دوم آذرماه به خود اختصاص داده اند.

 ماسک نزن ترین ها کجا هستند؟       
بر اساس اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میانگین 
رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی استان های 
۴۶ درصد بوده  /۴۶ کشور از سوم تا دهم آذرماه امسال،
است. در عین حال بیشترین میزان رعایت پروتکل های 
ــد در  ۶۱درصـ /30 ــا بـ را  امــاکــن عمومی  بهداشتی در 
3۹درصد  /۴۹ آذربایجان غربی و کمترین میزان آن را با
درصد  میانگین  می کنیم.همچنین  مشاهده  بوشهر  در 
رعایت پروتکل فاصله گذاری در اماکن عمومی استان های 
کشور از سوم تا دهم آذرماه، ۴۶/۴۶ درصد بوده است که 
استان آذربایجان غربی با ۶۷/5۱ درصد بیشترین میزان 
3۹درصد کمترین میزان رعایت را  /۴۹ رعایت و بوشهر با

داشته است.
ــه تــرتــیــب ســوپــرمــارکــت هــا و  ــه ب ایــن خــبــر حــاکــی اســت ک
خواربارفروشی ها، نانوایی ها و رستوران ها رتبه های اول تا 
سوم دریافت اخطار و معرفی به مراجع قضایی را در میان 
اماکن عمومی از تاریخ سوم تا دهم آذرماه به خود اختصاص 
ــد. بعد از آن ادارات و سازمان ها، فروشگاه های  داده انـ
زنجیره ای، مطب ها،   اماکن متبرکه، پیشخوان و پلیس+۱0، 
مراکز ورزشی، تاالرهای پذیرایی، آرامستان ها، داروخانه ها، 
 پاساژها و پایانه های مسافربری درون شهری قرار دارند. 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، بر این اساس بیشترین مکان 
مورد گزارش برای ثبت شکایت بهداشتی نانوایی ها هستند 
که اغلب به دلیل عدم رعایت بهداشت دست و عدم استفاده 
از ماسک توسط کارکنان گزارش می شود. همچنین شکایت 
از رعایت نشدن موازین بهداشتی در مدارس نیز با موضوع 
رعایت نشدن فاصله گذاری و نبود تهویه مناسب در کالس ها 

افزایش چشمگیری داشته است. 

دکتر »امیرمحمود حریرچی« جامعه شناس و استادیار 
دانشگاه هم در گفت وگو با ما به نکات مهمی درباره چرایی 

بروز این آسیب اجتماعی اشاره کرده است:
* کاهش سن جــرم صرفا مربوط به سرقت ها نیست، 
بلکه در بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر از جمله 
خودکشی هم با آن مواجهیم. نکته مهم این است که باید 
به دنبال علت ها برویم اما متاسفانه مسئوالن صرفا این 

آسیب ها را مطرح می کنند و با دالیلش کاری ندارند.
* با اطمینان می گویم که عمده بزهکاران نوجوان، یا 
عضو خانواده های فقیر و کودک کار هستند، یا موادمخدر 
صنعتی مصرف می کنند که سبب می شود در جامعه با 
جرایمی مثل قتل پدر، مادر و برادر توسط یک پسر ۱۶ 

ساله مواجه شویم.
* سوال جامعه شناسان این است که یک کودک خانواده 
فقیر، تا کی باید کودک کار باشد و حمایتی از او نشود؟ ما 
فقط ۱0 درصد این کودکان را سر چهارراه ها می بینیم 

و بسیاری از آن هــا در کارگاه های زیرزمینی ناامن کار 
می کنند و بعضا با آسیب های جسمی هم مواجه اند.

* فقر مادر تمام آسیب های جامعه است و وقتی فرزندان 
یک خانواده می بینند که با کار سخت و سنگین پدر و مادر، 
باز هم به رفاه نسبی نمی رسند، متاسفانه به این سمت 
سوق پیدا می کنند. تورم و مشکالت اقتصادی هم باعث 

تشدید این موضوع شده است.
* بزهکاران زیر ۱۸سال، یک شبه مجرم نشده اند بلکه یک 
روند تدریجی را طی کرده اند و خیلی از آن ها در کنار پدر، 
برادر یا دیگر افراد، دوره کارآموزی این جرایم را گذرانده اند.
ــالح و تربیت بــرای  * کانون هایی را بــه نــام کــانــون اص
نگهداری از بزهکاران زیر ۱۸سال داریم اما این کانون ها 
از همان ابتدا تا به امروز، نه کانون اصالح بوده است، نه 

کانون تربیت.
* بچه ها برای تبدیل نشدن به یک بزهکار، ابتدا باید در 
محیط خانه آموزش ببینند اما در خانه ای که پدر و مادر 

فقط و فقط مجبورند به تامین یک 
لقمه نان شب فکر کنند، انتظار چه 

نقشی از آن ها در آموزش داریم؟
* در مدارسمان یک سری محتوای تکراری را به بچه ها 
آموزش می دهیم و هیچ اثری از پرورش دادن شخصیت 
آن ها نیست که بتوانند در موقعیت های سخت، تصمیم 

درست بگیرند.
* این را هم فراموش نکنیم، در جامعه ای که شکاف 
با  ــردم  م از  نیمی  و  اســت  حاکم  وحشتناکی  طبقاتی 
مشکالت شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، 
افزایش آسیب های اجتماعی و کاهش سن مجرمان اتفاق 

عجیبی نیست.
* اگر مسئوالن به ریشه های این آسیب ها فکر کنند، 
می توانیم به مدیریت آن امیدوار باشیم؛ در غیر این صورت 
خشونت و سرقت و دیگر جرایم روز به روز بیشتر، و احساس 

امنیت در جامعه روز به روز کمتر می شود.

   جامعه شناس و استادیار دانشگاه در گفت و گو با خراسان مطرح کرد:
یا حل   ریشه ای آسیب ها، یا آمادگی برای افزایش جرایم و کاهش امنیت عمومی

فراخوان افراد باالی ۴۰ سال برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا
رئیس اداره ایمن سازی وزارت بهداشت، از امکان 
تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد باالی ۴0 
سال که از واکسن های سینوفارم، برکت و بهارات 
در دوزهای اول و دوم استفاده کرده اند، خبر داد. 
سیدمحسن زهرایی، در شبکه خبر اظهار کرد: 
برای افزایش سطح ایمنی افراد در مقابله با کرونا، 
ابتدا واکسیناسیون افراد باالی ۶0 سال برای 
دریافت دوز ســوم واکسن کرونا آغاز شــد. وی 
افزود: امکان تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای 
ــه نــوع  ــه یــکــی از س ــال ک ــاالی ۴0 سـ ــ افــــراد ب
واکسن سینوفارم، برکت و بهارات را در دوزهای 
قبلی دریافت کرده اند، فراهم شده است. زهرایی 

تاکید کرد: افراد باالی ۴0 سال که یکی از این 
سه نوع واکسن با پلتفرم غیرفعال سازی ویروس 
را دریافت کــرده انــد، با گذشت 3 ماه از تزریق 
دوز دوم واکسن، می توانند بــرای دریافت دوز 
سوم اقدام کنند. رئیس اداره ایمن سازی مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
درباره افرادی که از سایر واکسن ها مثل اسپوتنیک 
و آسترازنکا استفاده کــرده انــد، گفت: وزارت 
بهداشت برای این افراد، بخشنامه ای صادر کرده 
است که طبق آن افراد باالی ۶0 سال که ۶ ماه از 
نوبت دوم تزریق واکسن آن ها گذشته باشد، نسبت 

به تزریق دوز سوم اقدام می کنند.
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بازار خبر

 شاخص

 کاهش قیمت مسکن تهران
 به روایت مرکز آمار 

تازه ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار 
مسکن تهران حاکی از آن است که در آبان 
ــاه امــســال بــرخــاف گـــزارش اخیر بانک  م
مرکزی که رشد ماهانه قیمت مسکن را 1.2 
درصد برآورد کرده بود، شاخص قیمت ها در 
این شهر نزولی بوده و 0.5 درصد نسبت به 
مهرماه کاهش هم داشته است. )یعنی مسکن 
در تهران در آبان ماه نسبت به مهرماه به طور 
متوسط 0.5 درصــد ارزان تر شده است(. 
این داده ها همچنین رشد قیمت مسکن در 
آبان 1400 نسبت به آبان 1399 را 20.2 
درصد نشان می دهند. در حالی که بانک 
مرکزی این رقم را 17.7 درصد برآورد کرده 
است. مرکز آمار در توضیحاتی تصریح کرده 
که روش مورد استفاده این مرکز برای تعیین 
نرخ تورم مسکن تهران که مبتنی بر محاسبه 
تغییرات »شاخص قیمت« اســت، دقیق تر 
از روش تعیین نرخ فوق با توجه به تغییرات 
»متوسط قیمت« )روش به کار گرفته شده 
توسط بانک مرکزی( است چرا که به عنوان 
مثال، ممکن است تعداد واحدهای فروش 
رفته نوساز در یک دوره بسیار بیشتر از دوره 
قبل باشد که در این حالت، »متوسط قیمت« 
دو دوره با یکدیگر قابل مقایسه نخواهد بود اما 
این مشکل در روش به کار گرفته شده توسط 

مرکز آمار وجود ندارد. 

 دالر بازار آزاد همچنان باالی
 30 هزار تومان

فارس - در هشت ماه اول امسال میزان فروش 
حواله ارزی صادرکنندگان 70 درصد و میزان 
فروش اسکناس ارز 200 درصد جهش کرده 
اما با وجود این نرخ ارز به دلیل انتظارات تورمی 
و فعالیت های سوداگرانه رشــد داشته است. 
آزاد  بـــازار  دالر  قیمت  گذشته  روز  همچنین 
همچنان بــاالی 30 هــزار تومان و قیمت دالر 

صرافی های بانکی 27880 تومان بود.

نان و مرغ درصدرشکایت مردمی

مهر - معاون وزیر صمت گفت: در آبان امسال 
15 هزار و 960 فقره گزارش و شکایت مردمی  
درخصوص کاال و خدمات از طریق ستاد خبری 
تجارت  و  معدن  صنعت،  ســازمــان   در  مستقر 
ــده اســت. عباس تابش  استان ها دریــافــت ش
اظهار کرد: بیشترین شکایت های دریافتی در 
بخش کاال مربوط به انواع نان و مرغ و در بخش 
خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک 

و رستوران های غذاخوری است.

رشد 23 درصدی ساخت مسکن 
در سال گذشته

ــد 23  ــزارش مــرکــز آمـــار از رش خــراســان - گـ
درصدی ساخت مسکن در کشور طی سال 99 
حکایت دارد. بر اساس این گزارش، واحدهای 
مسکونی تعیین شده در پروانه های ساختمانی 
صادر شده در سال 1399 بیش از 513 هزار 
واحد بوده که نسبت به سال قبل 22.8 درصد 

افزایش داشته است.

قرارداد تولید ۴5 هزار خودروی 
دوگانه سوز امضا شد

ایسنا - قرارداد تولید 45 هزار دستگاه خودروی 
دوگانه سوز با حضور مسئوالن وزارت صمت و 
شرکت ملی پخش فــرآورده هــای نفتی و گروه 
ــرارداد  ــودرو امضا شــد. ایــن ق ــران خ صنعتی ای
بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر طرح 
حمایت از تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی 
خودروهای عمومی، تاکسی، ون )تاکسی(، وانت 
و مسافربر شخصی بنزینی به سی ان جی سوز 
و به منظور افزایش درآمدهای حاصل از فروش 
الزام های  و  شهروندی  حقوق  رعایت  بنزین، 
مدیر  گفته  به  رسید.  امضا  به  زیستی  محیط 
ــرآورده  عامل شرکت ملی پــاالیــش و پخش فـ
های نفتی از طریق جایگزینی سی ان جی )گاز 
طبیعی فشرده( با بنزین، در مصرف روزانه 180 
هزار لیتر بنزین صرفه جویی شده است. مقدار 
صرفه جویی حاصل از جایگزینی سی ان جی با 
بنزین در کشور به دنبال اجرای مصوبه شورای 

اقتصاد حدود 80 میلیون دالر بوده است.

دستور قالیباف برای حذف مانع 
اینماد از سر راه کسب و کارها 

رئیس مجلس خواستار رفع اختاف دستگاه های 
اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای 
حذف موانع پیش روی کسب و کارهای دیجیتال 
جهت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( 
شد. به گزارش تسنیم، دهنوی ،نماینده تهران 
در مجلس در جلسه علنی دیــروز قوه مقننه، در 
اخطاری اظهار کرد: در شرایطی که چندی قبل 
مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه 
کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف 
شد تا متقاضیان درخواست های خود را در سامانه 
ارائه  کنند و نیازی به دریافت بسیاری از مجوزهای 
دیگر نباشد،الزام بانک مرکزی درخصوص دریافت 
نشان اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی، 
ــدور مجوزهای  برخاف روح قانون تسهیل ص
کسب و کار توسط مجلس است. عضو هیئت رئیسه 
مجلس با اشاره به اختاف نظر بین وزارتخانه های 
اقتصاد، صمت و بانک مرکزی گفت: 350 هزار 
کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته 
است  و این دستگاه ها بر خواسته بــدون منطق 
خود تاکید دارند.قالیباف، رئیس مجلس نیز در 
پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت 
موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب و کارهای 
اینترنتی به دریافت »اینماد« بیان کرد: اختافات 
بین دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی تواند مانع کار 
شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد 
دیجیتال درخصوص دریافت نماد مذکور وجود 
دارد باید آن را برطرف کنند. وی با اشاره به این 
که مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر 
فضای مجازی بــوده و همه تاش ما تقویت این 
حوزه است، ادامه داد: هم اکنون بر اساس آمار ارائه 
شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود 4 تا 5 درصد 
GDP کشور را به خود اختصاص داده  است و این 

رقم باید به بیش از 10  تا 15 درصد افزایش یابد.

انتقاد اصناف از بیمه ها؛ طرحی 
برای بنگاه های کوچک ندارید 

بردبار- رئیس اتاق اصناف با بیان این که صنعت 
بیمه بــرای بنگاه های بــزرگ طرح های خوبی 
ــار کــرد: متاسفانه ایــن صنعت برای  ــه دارد،اظ
بنگاه های کوچک و سه میلیون واحــد صنفی 
طرحی نداشته است در حالی که 98 درصد بنگاه 
های کشور از نوع متوسط و کوچک هستند.به 
گزارش خراسان، مجتبایی، دبیر کل اتاق اصناف 
ــران در مراسم اختتامیه بیست و هشتمین  ای
همایش بیمه و توسعه افزود:بر اساس برنامه ششم 
توسعه، ضریب نفوذ بیمه در کشور باید به 7 درصد 
برسد و هم اکنون میانگین ضریب نفوذ در جهان 
نیز 7.2 درصد است در حالی که اکنون این رقم 
در ایران برعکس رقم جهانی 2.7 درصد است.
وی با بیان این که در این عرصه باید تاش زیادی 
کنیم، ادامه داد: در دنیا 30 درصد فروش های 
بیمه ای از نوع آناین است در حالی که در ایران 
این رقم 2 درصد می شود که نشان می دهد باید 
تسهیل و دسترسی بیشتری در این زمینه ایجاد 
شود.به گفته مجتبایی ،هم اکنون سه میلیون 
واحــد صنفی تحت نظارت هفت هــزار و 366 
اتحادیه و 400 اتاق اصناف شهرستان همگی زیر 
نظر اتاق اصناف ایران فعالیت می کنند که بزرگ 
ترین تشکل محسوب می شود اما صنعت بیمه از 

این ظرفیت عظیم مغفول مانده است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد طی اظهاراتی 
روش تامین مالی مطرح شده در قانون جهش 
تولید مسکن را تورم زا دانست و خواستار اصاح 
آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسامی 
شد. با این حــال، به نظر می رسد ماحظاتی 
بــرای پاالیش نظام تسهیات دهــی بانک ها  
باید در نظر گرفته شود تا پاسخ روشنی برای 
تامین مالی و هدایت نقدینگی برای این طرح 
و طرح های مشابه از سوی نظام بانکی وجود 
داشته باشد.به گزارش تسنیم، محمد هادی 
سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در 
برنامه ای تلویزیونی در تبیین برنامه وزارت 
اقتصاد برای رشد غیر تورمی، یکی از مصادیق 
مغایرت با نقشه  راه رشد غیرتورمی را شیوه  تامین 
مالی در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید 
مسکن دانست و در این باره گفت:  »آن چیزی 
360 هزار  که با عنوان تامین مالی حداقل 
میلیارد تومانی برای طرح مسکن در نظر گرفته 
شده است، بار مالی سنگین روی بودجه دولت 
و همچنین آثار تورمی خواهد داشت. بنابراین 
ما باید با کارشناسان و نمایندگان محترم  گفت 
و گو کنیم تا این قانون اصاح شود. ضمن این 

که خود اعضای وزارت مسکن هم قائل به این 
موضوع هستند که ما می توانیم از مسیرها و 
منابع مالی جایگزین استفاده و منبع مالی مورد 
نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در سال را 
تامین کنیم.«بر اساس گزارش یاد شده، ماده 4 
قانون جهش تولید مسکن، بانک ها و مؤسسات 
تا  اســت  ــرده  ک مکلف  را  غیربانکی  اعتباری 
حداقل20  درصــد )20درصــد( از تسهیات 
پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود 
مصوب شــورای پول و اعتبار به بخش مسکن 

اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول 
اجرای قانون از حداقل سه میلیون و 600 هزار 
میلیارد )3.600.000.000.000.000( 
ریــال تسهیات بــرای واحدهای موضوع این 
قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز 
حداقل منابع تسهیاتی مذکور با افزایش درصد 
صدرالذکر مطابق با نرخ تورم ساالنه افزایش 
یابد.با این حال، انتقاد به این شیوه  تامین مالی 
در قانون جهش تولید مسکن، در چند ماه اخیر 
بارها و بارها از سوی  اقتصاددانان و کارشناسان 

مطرح شده است. منتقدان معتقدند این شیوه  
تامین مالی، به دلیل این که هر سال 20 درصد 
از تسهیات پرداختی بانک ها را به تسهیات 
بلند مدت 20 ساله مسکن اختصاص خواهد 
داد، منجر به انجماد ذخایر بانک ها و ناتوانی ها 
در تامین تسهیات مورد نیاز بخش های مختلف 
ــد. در چنین وضعیتی  اقــتــصــادی خــواهــد ش
بانک ها به منظور تامین تسهیات مــورد نیاز 
ساخت ساالنه یک میلیون مسکن، مجبور به 
درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی یا 
کاهش تسهیات پرداختی به دیگر بخش های 
اقتصادی خواهند بــود. دو راهــی خطرناکی 
که هر دو در نهایت منجر به رکود و تورم های 
افسارگسیخته و افزایش فشار اقتصادی بر روی 
مردم خواهد شد. بنابراین اگرچه تامین نیاز 
مردم به مسکن ضــروری بوده و دولت باید در 
این خصوص اقدام  کند، اما این وظیفه  دولت 
نباید به گونه ای انجام شــود که از یک سو به 
بخش های دیگر اقتصادی آسیب های جدی و 
جبران ناپذیری وارد و از سوی دیگر با افزایش 
تورم، منجر به کاهش بیش از پیش قدرت خرید 

شهروندان شود.

یکی از مسائل متعددی که اقتصاد 
ایران در سال های اخیر با آن مواجه 
شــده، باال بــودن سهم هزینه های 
جاری دولت است. رقمی که بخش 
عــمــده آن )و تــا 80 درصـــد طبق 
گزارش دیروز صدا و سیما( را حقوق 
و مزایای کارکنان دولــت تشکیل 
می دهــد و تاکنون اقــدام خاصی 
برای کنترل این هزینه ها در بودجه 
مهندس  ــت.  اس نشده  اندیشیده 
غام علی خلقی، کارآفرین، مبتکر 
و مجری طرح های متعدد اقتصادی 
ابعاد طرحی را در این زمینه مطرح 
کــرده اســت که به عقیده وی، می 
ــرد بــرای  ــرد ب تــوانــد بــه یــک بــازی ب
ــت، کارکنان دولــت و اقتصاد  دول
کشور تبدیل شــود. خاصه ای از 
این طرح در گــزارش حاضر از نظر 
خوانندگان گرامی خواهد گذشت. 
انتهای  در  کــه  گونه  همان  البته 
ــادآوری می  ــد، یـ مطلب خواهد آم
شود ابعاد این چنین طرح هایی باید 
توسط کارشناسان درحــوزه هــای 

مختلف سنجیده شود.

چکیده طرح کاهش نیروهای 	 
دولتی

ــد کــه تعداد  ــا نــشــان مــی ده ــاره آم
ــران نسبت  کارمندان دولتی در ای
به دنیا ، به مراتب باالتر است و این 
در حالی است که ساختار نامناسب 

ــت مخارج  ــده اس اداری مــوجــب ش
دولت به ازای هر کارمند نیز خیلی 
بیشتر از حقوق وی باشد و این رقم در 
قالب انواع مزایا از جمله حق جلسه 
، سمینار ، ماموریت و اضافه کارهای 
غیر واقعی و ... به کارمندان تعلق می 
گیرد.در این ساختار، هزینه ها به 
طور مرتب همزمان با تورم افزایش 
یافته و موجب فشار بر بودجه جاری 
شده و در کنار آن زیاده خواهی های 
برخی کارمندان و توقع داشتن ویا 
ــودروی شاسی بلند و در حالی  و خ
که کار مفید آن ها حداکثر 20 دقیقه 
در روز است، به صورت بالقوه باعث 
شکل گیری زمینه رشد فساد، کاهش 
بهره وری و از همه مهم تر اخــال و 
های  در  فعالیت  مضاعف  کندی 
مفید کارآفرینان و تولید کنندگان 
بخش خصوصی شده که مورد اخیر 
از تمامی موارد ذکر شده مهم تر بوده 
است و آسیب بیشتری را به کشور 
ــاح این  ــرای اصـ ــد.ب ــن ــی ک وارد م
وضعیت یک روند 5 تا 10 ساله می 
توان در نظر گرفت و باید توجه  کرد که 
هم اینک بخش بزرگی از کارمندان 
کنونی دولت ، در واقع کارگر هستند 
، یعنی ماهیت شغلی  نه کارمند  و 
آن ها با کارگران بخش خصوصی 
یکسان است ، بنابراین طرحی که 
مــی تــوان ارائــه داد به ایــن ترتیب و 

شامل سه گام کلی خواهد بود.

هر  در  تخصصی  ــای  ه 1-کمیته 
از  متشکل  کمیته  هــر  کــه  زمینه 
دولتی  بخش  مطلع  کارشناسان 
و خصوصی در هر حوزه فعالیت با 
 ( خصوصی  بخش  غالب  اکثریت 
به عنوان مثال هشت نفر از بخش 
خصوصی و دو نفر از بخش دولتی 
( با محوریت اصاح ساختار اداری 
دولــت تشکیل شــود . ایــن »کمیته 
اصاح ساختار« مامور خواهد بود 
تا در گام اول با تعیین تعداد مازاد 
کارمندان دولت )مطابق نرم های 
جهانی یا انــدازه مورد نیاز ساختار 
دولتی ( نیروهای قابل حــذف از 

سیستم اداری را تعیین کنند.
2-در گــام بــعــدی، ایــن نیروها به 
تــدریــج طبق یــک فرایند زمــانــی، 
ــوی بخش  ــ و  از س ــیــازســنــجــی  ن
خصوصی یا اشتغال به کار از سوی 
کمیته اصــاح ساختار ، بــه مــرور 
در بخش های خصوصی مامور به 
فعالیت خواهند شد. با این شرط که 
اصل حقوق و بیمه )بدون مزایا( این 
نیروها در ابتدای کار، تمامًا توسط 
دولت پرداخت شود و در ادامه ، به 
موازات اجرای طرح ، به مرور سهم 
بخش خصوصی در پرداخت حقوق 
این افراد جایگزین بخش دولتی می 
شود تا این که در پایان بازه زمانی 
10 ساله ، حقوق آن ها تمامًا توسط 

بخش خصوصی تامین شود.

2-1-در این مرحله طبیعی است 
که تقسیم کار نیروها با توجه به رسته 
های شغلی نزدیک انجام خواهد شد.
2-2-با توجه به سهم صفر و اندک 
پــرداخــت  ــرای  بـ بخش خصوصی 
ــن بخش هــا احــتــمــااًل از  حــقــوق، ای
اشتغال به کار این افراد در واحدهای 

خود استقبال خواهند کرد.
ــدان دولــتــی بــه طور  ــن ــارم 2-3-ک
معمول در صورت شایستگی امکان 
رشد ندارند ولی در بخش خصوصی 
هیچ محدودیتی برای ارتقای شغلی 

کارمندان شایسته وجود ندارد.
2-4-در بخش دولتی در واقع توان 
و نیروی کارمندان دولتی هرز می 
رود و مصداق ذخیره سازی ظرفیت 
عظیمی از نیروهای کار به صورت  

بی استفاده است.
2-5-از ســوی دیگر پویایی های 
بازار کار ایجاب می کند که این افراد 
طبق بهره وری مورد انتظار در بخش 
خصوصی ، با ارتقای شغلی و حقوق 
یا تنزل شغلی و اخراج مواجه شوند.

3-در انتهای ایــن  رونــد ، احتمااًل 
حتی نیاز به جذب نیروهای تازه نفس 
و کارا در بخش های دولتی خواهد 
بود ، منتهی نه  به میزان اولیه ، بلکه 

به میزانی که استانداردهای بهره 
وری حفظ شوند . همچنین برای 
منابع آزاد شده ناشی از اجرای این 
طرح تعدیل ساختاری ، پس از سبک 
ــرح های  و چابک ســازی دولــت ط
سرمایه گذاری متعددی را برای رشد 

اقتصاد کشور  می توان تعریف کرد.

راهــکــار حــل معضل نیروهای 	 
مازاد دولت چیست؟

به گـــزارش خــراســان، اگرچه معضل 
نیروهای مازاد در دستگاه اجرایی کشور 
جدی است اما به نظر می رسد شکل 
گیری کمیته ای مشترک بین دولت 
و بخش خصوصی بــرای به کارگیری 
نیروهای مــازاد تعدیل شده از دولت، 
راهکار بسیار پیچیده ای برای حل این 
معضل اســت و موضوع هم در سطح 
شناسایی نیروهای مــازاد و به ویژه در 
سطح به کارگیری این نیروها پیچیدگی 
های زیادی دارد. به نظر می رسد تمرکز 
بر استخدام نکردن نیروی جدید در 
دولــت مگر در مــوارد خیلی خاص و با 
تشخیص ضرورت و کاهش تدریجی از 
طریق بازنشستگی های پیش از موعد 
می تواند تا حدی معضل نیروهای مازاد 

در دستگاه های اجرایی را حل کند.

درخواست وزارت اقتصاد برای تغییر منابع قانون جهش تولید مسکن 
ماحظات درباره نظام بانکی برای پاسخ به تامین مالی قوانینی نظیر جهش تولید مسکن چیست؟

توسط یک کارآفرین و فعال اقتصادی مطرح شد: 

طرحی برای کاهش هزینه های جاری دولت 

بزرگ ترین مزایده تاریخ سازمان خصوصی سازی در پیش است 

 واگذاری90 هزار میلیاردی با فروش بلوکی
 18درصد غول پتروشیمی 

ــان خصوصی ســـازی از  ــازم رئــیــس کــل س
ــزرگ ترین مــزایــده تاریخ سازمان  انجام ب
ــذاری 18 درصــد  ــازی بــا واگـ خصوصی س
سهام پتروشیمی خلیج فــارس به صورت 
بلوکی خبر داد.قــربــان زاده در گفت  وگو با 
فارس اظهار کرد: امسال در قانون بودجه 
بیش از 250 هــزار میلیارد تومان تکلیف 
فروش و انتقال سهام شرکت های دولتی به 
عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده که باید 
از طریق سازمان خصوصی ســازی محقق 
شــود که تاکنون اتفاق نیفتاده اســت.وی 
ــرای عمل به ایــن تکالیف  گفت: بالطبع ب
باید سهام موجود را به همین سازمان ها و 
همه  در  لزوما  که  کنیم  منتقل  صندوق ها 
صنایع و شرکت های واگــذار شده، اهلیت 
الزم را ندارند. از طرفی امکان فروش این 
حجم از سهام به صورت تدریجی یا بلوکی 
ــود نـــدارد. بنابراین،  در بــازار سرمایه وج
خصوصی سازی واقعی و کارآمد وقتی اتفاق 
ــت در  ــذاری سهام دول می افتد که به واگـ
شرکت ها، نگاه درآمدی کوتاه مدت نداشته 
همین  به  کــرد:  تصریح  باشیم.قربان زاده 
منظور تاش کردیم تکالیف قانون بودجه را 
در قسمت مربوط به فروش مستقیم سهام 

یعنی حدود 90 هزار میلیارد تومان از طریق 
فــروش سهام باقی مانده دولــت در شرکت 
های بزرگ بورسی محقق کنیم که فراخوان 
فروش بلوکی سهام دولت در شرکت هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس از این دست است. 
این سهام بسیار ارزنده است و ارزش واقعی 
آن بسیار بیشتر از قیمت تابلوی بورس است.
به گفته وی، درخصوص شیوه واگذاری هم 
دو حالت متصور اســت یا تمام 18 درصد 
سهم دولت به صورت بلوکی به فروش برسد 
که طبیعتا از نظر ارزش ریالی این معامله 
بزرگ ترین فروش تاریخ واگذاری های سهام 
دولت است یا این که به سه بلوک 6 درصدی 
تقسیم شود که با توجه به بزرگی این توافق ، 
فعا در حال مذاکره هستیم و به همه فعاالن 
عرض  مرتبط  صنایع  و  پتروشیمی  صنعت 
می کنم که اگر پیشنهادی دارنــد از طریق 
سایت سازمان خصوصی یا جلسه حضوری 
مطرح کنند.به گزارش خراسان، ارزش روز 
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس در 
روز گذشته معادل 288 هزار میلیارد تومان 
بود که 18 درصد آن معادل 51 هزار میلیارد 
تومان اســت، اگرچه سهام بلوکی معموال 
چندین درصد باالتر از سهام خرد ارزش دارد.
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خبراخبار حوادث

کشف یک نارنجک دردانشگاه 
رازی کرمانشاه 

یک قبضه نارنجک عمل نشده در دانشگاه رازی 
کرمانشاه با حضور به موقع ماموران پلیس کشف 
و عملیات انتقال و جابه جایی آن انجام شد.  پس 
از اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 
وجود یک قبضه نارنجک عمل نکرده در محوطه 
دانشگاه رازی، ماموران با حضور در دانشگاه و 
میدان داخل این محوطه به یک قبضه نارنجک 
عمل نکرده پوسیده متعلق به دوران دفاع مقدس 
برخورد کردند. پس از مشاهده نارنجک عمل 
ــد چک و خنثی شهر  نشده اقــدام الزم با واح
کرمانشاه به عمل آمد و هماهنگی الزم برای 

خنثی سازی و انتقال آن انجام شد.

 آتشفشان اندونزی ۱3کشته 
و ده ها مجروح به جا گذاشت 

مرکز مدیریت بالیای طبیعی اندونزی اعالم کرد 
که ۱۳ نفر بر اثر فوران آتشفشان در جزیره جاوه در 
روز شنبه جان خود را از دست داده اند.به گزارش 
ایسنا، همچنین بیش از ۴۰ مجروح در این حادثه 
گــزارش شده است. ویدئوهای منتشر شده در 
شبکه های اجتماعی نشان می دهد که مردم پس 
از نزدیک شدن ابرهای خاکستر کوه »سمرو« در 
حال فرار هستند. در برخی نقاط نزدیک به این 
کوه، خورشید به طور کامل پشت ابری از خاکستر 

قرار گرفته و تاریکی آن جا را فرا گرفته است.

سقوط مرگباراتوبوس به رودخانه 

بر اثر سقوط اتوبوس به داخل رودخانه ای در کنیا 
دست کم ۲۱ تن جان خود را از دست دادند. به 
گزارش ایسنا، پلیس کنیا با بیان این که این حادثه 
شنبه گذشته اتفاق افتاد، اعــالم کــرد: راننده 
اتوبوس سعی داشته تا وسیله را از پل سیل زده 
عبور دهد اما جریان شدید آب، خودرو را به داخل 
رودخانه کشانده است.همچنین در این حادثه 
۱۷ نفر از سرنشینان اتوبوس نجات پیدا کردند. 
به گزارش ایسنا به نقل از ژاپن تودی، جزئیات 

بیشتر این حادثه در دست بررسی است.

حداقل حقوق ۴/5 میلیونی برای 
کارمندان در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 

ــدی  ــش ۱۰ درص ــزای بــا وجـــود پیش بینی اف
متوسط دریافتی کارمندان در الیحه بودجه 
سال آینده، گــزارش ها حاکی از افزایش ۲9 
درصدی دریافتی حداقل بگیران دولتی است 
بر اساس پیش بینی های صورت  گرفته در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱، حداقل حقوق سال آینده 
کارمندان از ۳.5 میلیون تومان به ۴.5 میلیون 

تومان افزایش می یابد. 
به گزارش فارس، بر اساس اظهارات محمد باقر 
قالیباف رئیس مجلس، ارائه الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ به یک شنبه هفته آینده موکول شد.طبق 
آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا ۱5 آذرماه 
باید الیحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم 
کند. با این حساب دوشنبه )فــردا( موعد ارائه 
الیحه است. از آن جایی که روز کاری مجلس سه 
شنبه خواهد بود و با توجه به بررسی تبصره ها و 
ارقام کالن بودجه سال آینده در هیئت وزیران،  
زمان ارائه پنج روز کاری به تعویق افتاد.جزئیات 
بگیران  حقوق  حداقل  می دهد  نشان  بودجه 
دولتی، سال آینده ۴.5 میلیون تومان دریافتی 

خواهند داشت. 
یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در این 
باره به فارس می گوید: حداقل حقوق کارمندان 
در سال جاری ۳.5 میلیون تومان است که برای 
سال بعد به ۴.5 میلیون تومان افزایش می یابد.
و  بودجه  بخشنامه  طبق  کند:  می  تاکید  وی 
تصمیمات گرفته شده متوسط افزایش حقوق 
کارمندان در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیش 
از ۱۰ درصد پیش بینی شده است. به عبارت 
دیگر حداقل بگیران ۲9 درصد افزایش حقوق 
را تجربه می کنند و هر چقدر حقوق باالتر برود 
به همان نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی 
می شود.این مقام مطلع بیان می کند: معافیت 
مالیاتی حقوق برای سال آینده نیز پنج میلیون 

تومان در ماه پیش بینی شده است.

قیمت خودرو همچنان می تازد!
بعد از افزایش قیمت دالر، بازار خودرو هم مردم را شوکه کرد، هرکدام از خودروها طی یک هفته گذشته چقدر گران شدند؟

 مصطفوی- یک روز نوبت افزایش قیمت دالر 
است، روز بعد، خوراکی ها گران می شود، روز 
بعد قیمت مسکن و خــودرو نجومی می شود 
و... این چرخه ادامــه دارد و هر هفته شاهد 
عذرخواهی  ما  هستیم.  ها  قیمت  افــزایــش 
می کنیم که گزارش های مان درباره افزایش 
قیمت ها تمامی نــدارد و هر ماه حداقل یکی 
ــاره گرانی خودرو  دوبــار مطالبی را فقط درب
می نویسیم! روز گذشته و پس از آن که سیگنال 
منفی مذاکرات، قیمت دالر را باالکشید، بازار 
خودرو هم با جهش همراه بود. روند قیمت ها در 
بازار خودرو از آخرین روز هفته گذشته تاکنون 
افزایشی بوده است و بین خودروهای داخلی، 
گروه های پراید، پژو، تیبا و کوییک بیشترین 

افزایش قیمت را در این مدت تجربه کردند.

خودروهای پیشرو در گرانی!	 
بین خودروهای داخلی، پراید ۱۱۱ از ۱۷۱ 
۱۷۲ میلیون  میلیون تومان طی یک روز به 
تومان رسید و مدل ۱۳۱ آن هم از آخرین روز 
هفته گذشته تاکنون یک میلیون تومان گران 
شده است و این خــودرو اکنون ۱5۴ میلیون 
تومان قیمت خــورده اســت. پراید ۱۳۲ هم از 
۱۴۲ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته 
۱۴۴ میلیون تومان رسیده است. ــروز به  ام
بین خودروهای گروه پژو هم افزایش قیمت ها 
مشهود است. به طوری که پژو ۲۰۰۸ مدل 99 
از آخرین روز هفته گذشته تاکنون ۱5 میلیون 
تومان گران تر شده است و قیمت آن اکنون یک 
میلیارد و ۱5 میلیون تومان است و پژو ۲۰۷ 
اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ هم در این مدت بین 5 تا 

۸ میلیون تومان گران شده است و اکنون به 5۰۸ 
میلیون تومان رسیده است.خودروی کوییک به 
طور میانگین از آخرین روز هفته گذشته تاکنون 
افزایش قیمت یک میلیون تومانی را تجربه کرد؛ 
کوییک دنده ای مدل 99 اکنون ۱۸۰ میلیون 
تومان قیمت خورده است.خودروهای تیبا نیز از 
آخرین روز هفته گذشته تاکنون به طور میانگین 
۲ میلیون تومان گران شدند؛ تیبا۲ مدل ۱۴۰۰ 
اکنون در بــازار به قیمت ۱۷۷ میلیون تومان 

خرید و فروش می شود.

خودرو بخریم یا نخریم؟	 
هرچند که قیمت ها هرروز باالتر می رود اما 
آن طور که دالالن و خریداران و فروشندگان 
ــت، یک روز  می گویند بــازار بالتکلیف اس
قیمت ها افزایش می یابد و یک روز کاهش پیدا 
می کند. مسلما خریدار در اوج قیمت نمی 
خرد. ممکن است فروشنده قیمت باال اعالم 
کند ولی مشتری در بــازار بسیار کم است. 
شاید سوال بسیاری از ما این باشد که االن 
وقت مناسبی برای خرید خودرو است یا خیر؟ 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی تهران دیروز درباره 

این موضوع گفت: وقتی قیمت ارز افزایش 
مطرح  بــاال  قیمت  یا  فروشندگان  می یابد، 
می کنند یا خــودروی خود را نمی فروشند. 
خریداران نیز تا تثبیت قیمت ارز اقدام به خرید 
نمی کنند.بنابراین زمانی که قیمت ارز روند 
صعودی می گیرد، بــازار خــودرو دچار رکود 
کامل می شود. با توجه به افزایش نرخ ارز در 
روزهای اخیر وضعیت بازار خودرو به همین 
دلیل در رکــود کامل اســت. سعید موتمنی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش بینی بازار 
خودرو در آینده بیان کرد: در باره هر کاالیی 
اگر عرضه کم باشد و کمبود در بــازار وجود 
می یابد.اگر  افزایش  قیمت  باشد،  داشته 
عرضه به حد کافی وجود داشته باشد و ثبات 
نرخ ارز را هم شاهد باشیم، روی آرامش بازار 
خودرو تاثیرگذار خواهد بود.وی افزود: در 
بازار تقاضای کاذب وجود ندارد و تقاضاها 
همه مصرفی هستند، اگر عرضه به انــدازه 
کافی وجود داشته باشد، قیمت ها کاهش 
می یابد. بازار االن بالتکلیف است، یک روز 
قیمت ها افزایش می یابد و یک روز کاهش 
پیدا می کند.مسلما خریدار در اوج قیمت 

خرید نمی کند. قیمت در ۱۴ آذرقیمت در ۱3 آذرقیمت اول آذرخودرو

Lx ۲۴۷ میلیون تومان۲۴۷ میلیون تومان۲۴۰ میلیون تومانسمند

۴۴۷ میلیون تومان۴۴5 میلیون تومان۴۳۷ میلیون توماندنا پالس دنده ای توربو

۱۷۲ میلیون تومان۱۷۱ میلیون تومان۱6۸ میلیون تومانپراید ۱۱۱

۲5۸ میلیون تومان۲5۷ میلیون تومان۲5۰ میلیون تومانپژو ۴۰5

5۰۸ میلیون تومان5۰۰ میلیون تومان۴9۰ میلیون تومانپژو ۲۰۷ اتوماتیک

۱95 میلیون تومان۱۸9 میلیون تومان۱۸۳ میلیون تومانکوییک دنده ای
۳۳5 میلیون تومان۳۳۰ میلیون تومان۳۱5 میلیون تومانسمند EF۷ دوگانه سوز

۳۴۸ میلیون تومان۳۴۷ میلیون تومان۳۴۳ میلیون تومانپژو ۲۰۷ دنده ای
965 میلیون تومان96۰ میلیون تومان- کیا سراتو

۲9۸ میلیون تومان۲9۷ میلیون تومان۲9۲ میلیون تومانپژو ۲۰6 صندوقدار
۱۷۰ میلیون تومان۱69 میلیون تومان۱65 میلیون تومانتیبا
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تازه های مطبوعات

انعکاس

شرق- اين روزنامه نوشت: در شرايط حاضر بايد  •
پرسيد که چرا ديوار مرزی با افغانستان به شکلی 
ساخته شده که صدها هکتار از اراضی کشاورزی و 
زمين های مردم و خاک کشور در آن سوی ديوار قرار 
گرفته است؟ ضروری است کارشناسان و مسئوالن 
امر در اين  باره هم روشنگری الزم را داشته باشند 
و در صورت درستی اين ادعا، برای حفظ تماميت 
سرزمينی کشور با دقت و جديت اقدام کنند تا ديگر 
نيروهای طالب و ديگران به خود اجازه ندهند درباره 

خاک ايران ادعايی داشته باشند.
ــول دو  • ــه نــوشــت: در ط ــام ــن روزن  جـــوان- اي

ســال گذشته پرستاران در خط مقدم مبارزه 
با بيماری کرونا بوده و در اين راه 150 شهيد 
ــد. بــا وجــود ايــن، هــم اکــنــون با  ــرده ان تقديم ک
فروکش کردن موج پنجم بيماری برخی مراکز 
درمانی عذر پرستارانی را خواسته اند که در 
قالب قرارداد های 89 روزه به کار گرفته شده  
بودند. اين پرستاران در آستانه روز پرستار و بعد 
از دو سال تالش سخت و نفسگير در سخت ترين 

شرايط کاری، در ُشرف بيکاری قرار گرفته اند!
ايـن  • بـا  گـو  و  گفـت  در  عطريانفـر  اعتمـاد- 

روزنامـه تـالش اصـالح طلبـان بـرای اصـالح 
اصالحـات را ارزيابـی کـرد و گفـت :دوسـتان مـا 
بايد به  جای گفت وگوی رسـانه ای، بيشـتر وجهه 
همت شـان را صـرف نشسـت  هـای تشـکيالتی 
و  کننـد   تشـکيالتی  درون   گفت وگوهـای  و 
حـول محـور آقـای خاتمـی برنامه ريـزی کننـد...

اگـر تصورمـان بـر ايـن اسـاس اسـتوار باشـد کـه 
حاکميـت در پـی دريافـت ايـن پيـام و ايـن دسـت 
پيام ها، دودسـتی چيزی را تقديـم اصالح طلبان 

می کنـد، تصـوری نادرسـت و غلـط اسـت.
وطن امروز- اين روزنامه با تيتر »اُ ميکرون!«  •

به سفر رئيس جمهور فرانسه به عربستان و به 
نقش فرانسه در روند مذاکرات هسته ای و تالش 
هميشگی اش برای ايفای نقش پليس بد اشاره 
کرد و نوشت: اين نخستين و آخرين سنگ  اندازی 
پاريس در مسير مذاکرات نيست و نخواهد بود، 
چه اين که اليزه در دوره هــای مختلف مبادرت 
به ايفای همين نقش و ماهيگيری از آب گل  آلود 
کرده است اما متغيری مثل تغيير شرايط برجامی 
و معکوس شدن اهرم  های موثر به سود ايران، 
کــارت بــازی زيــادی در اختيار طرف فرانسوی 

برای مانور دادن قرار نمی دهد.

فضای  • در  خبری  گذشته  روز  نوشت:  برنا 
مجازی مبنی بر ممنوعيت استفاده از نام های 
محلی برای واحدهای صنفی پايتخت از قول 
رئيس پليس اماکن تهران منتشر و باعث ايجاد 
حواشی مختلف در فضای مجازی شد. موضوعی 
که با واکنش سرهنگ نادر مــرادی    همراه شد 
و رئيس پليس اماکن تهران در اين باره گفت: 
خبری را که به نقل از بنده منتشر شده است 

،تکذيب می کنم.
بولتن نیوز نوشت : به تازگی با تالش سازمان  •

اطالعات سپاه خوزستان، يک شبکه قاچاق 
سالح و مهمات را که به دنبال تسليح عناصر ضد 
انقالب و اراذل و اوباش با هدف اثرگذاری در 
اغتشاشات آينده خوزستان بوده اند ، شناسايی 
و منهدم کردند. در اين اقــدام در مجموع 43 
قبضه سالح کمری، يک قبضه تيربار، دو قبضه 
کالشينکف و چهار قبضه سالح شکاری و مقادير 

بسياری مهمات جنگی کشف و ضبط شد.
 تابناک مدعی شد : حميد رسايی از رأی قطعی  •

 دادگاه ويژه روحانيت در خصوص شکايت حسن 
روحانی از وی خبر داد و در توئيتی نوشت: » رأی 
قطعی  دادگاه ويژه روحانيت در خصوص شکايت 
حسن روحانی درباره توئيتی که با هشتگ  انتخابات 
تشريفاتی و در پاسخ به اتهام زنی روحانی منتشر 
کرده بودم، ابالغ شد و از اتهامات وارد شده  تبرئه 
شدم.«رسايی در اين توئيت، ضمنی و غيرمستقيم 
روحانی را به قتل پسرش متهم کرده بود. در دهه 
۷0 اعــالم شد که پسر روحانی با شليک گلوله 

اسلحه خودکشی کرده است.
جمهوریت نوشت :  منصور حقيقت پور، نايب  •

رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس نهم درباره مذاکرات اخير احيای برجام 
مدعی شد : آقای باقری کنی و آقای جليلی از يک 
حوزه فکری و يارغار هم هستند .   وی در ادامه 
مدعی تاثيرگذاری جليلی بر روند مذاکرات شد .
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تأکید امیرعبداللهیان بر تدوین افق 
بلندمدت برای همکاری ایران و 

قرقیزستان
»طلعت بيک مصدق اف« معاون رئيس جمهور و 
رئيس شورای امنيت ملی قرقيزستان که برای انجام 
يک ديدار رسمی سه روزه به تهران سفر کرده است، 
صبح ديروز با دريابان علی شمخانی نماينده مقام 
معظم رهبری و دبير شورای عالی امنيت ملی ديدار 
و دربــاره طيف وسيعی از همکاری های دوجانبه، 
منطقه ای و بين المللی با او گفت وگو کرد. دريابان 
ــاره به اشتراکات  شمخانی در ايــن مالقات با اش
تمدنی و منافع و تهديدات مشترک تصريح کرد: 
»با برنامه ريزی مناسب می توان همکاری ميان دو 
کشور در همه سطوح را گسترش و تعميق داد.«  
ديدارهای رئيس شورای امنيت ملی قرقيزستان 
به همين جا ختم نشد و مصدق اف با حسين امير 
عبداللهيان وزير خارجه کشورمان نيز ديدار کرد. 
اميرعبداللهيان در اين ديدار بر ضرورت تدوين افق 
بلندمدت برای همکاری ها بين دو کشور تأکيد و 
بهره برداری آزمايشی از کريدور ريلی قرقيزستان- 

بندرعباس را با اهميت توصيف کرد. / نورنيوز

جزئیات فرود اضطراری یک پهپاد در 
چهارمحال و بختیاری

روز گذشته تصاويری از سقوط  يک پهپاد و انتقال آن 
با بالگرد نظامی در محدوده روستای ميهه از توابع 
شهرستان کوهرنگ استان چهال محال و بختياری 
منتشر شد. پهپادی که به گفته بعضی رسانه ها، 
پهپاد ايرانی سيمرغ و RQ-170 آمريکايی است. در 
همين راستا، جعفر مردانی، معاون سياسی امنيتی 
استاندار چهارمحال و بختياری گفت:» پهپاد سقوط 
کرده در کوهرنگ، ماموريت بــارور کردن ابرها را 
داشت. او اعالم کرده که اين هواپيمای شناسايی 
ساعت 19 پنج شنبه يازدهم آذر از فرودگاه شهرکرد 
به سمت غرب شهرکرد حرکت کرد و به دليل شرايط 
نامساعد جوی سقوط کرد.« وی افزود: » اين پرنده به 
علت شرايط نامساعد منطقه کوهرنگ و وزش شديد 
باد يک ساعت پس از بلند شدن از زمين اقدام به باز 
کردن  چتر می کند و روز گذشته توسط کارشناسان 

به صورت زمينی به مبدأ منتقل شده است.« / ايرنا

معترضان ۵ آذر در اصفهان به قید وثیقه 
آزاد شدند

رئيس کــل دادگــســتــری اســتــان اصفهان گفت: 
برخی معترضان 5 آذر اصفهان از روز يک شنبه 
ــدا... جعفری در  ــالم اسـ آزاد شدند. حجت االس
حاشيه نشست مجمع رهروان امر به معروف و نيروی 
انتظامی اصفهان، در خصوص آخرين وضعيت 
دستگيرشدگان حــوادث 5 آذر شهر اصفهان، با 
اشاره به اين  که افرادی که تحت قرار و وثيقه بودند 
از روز يک شنبه  با معرفی وکيل و وثيقه گذار طبق 
قانون آزاد می شوند، تصريح کرد: تعدادی از محرکان 
اصلی بودند که آن هايی که بازداشت موقت داشتند 
حق اعتراض داشتند و به اعتراض آن ها رسيدگی 

شده است./ مهر

 »شيخ طحنون بن زايــد« مشاور امنيت ملی 
ــارات متحده عربی امــروز در راس هيئتی  ام
بلند پايه، به تهران سفر می کند و  بناست  در 
ايــن سفر با همتای  ايرانی خــود يعنی علی 
ــورای عالی امنيت ملی و  شمخانی دبير ش
تعدادی ديگر از مقامات بلند پايه کشورمان 
ــه به  ــد.  هيئتی ک ــن ــو ک ديــــدار و گــفــت و گ
گفته  مقامات امارات با اختيارات کامل و برای 
بررسی و بازسازی روابــط دو کشور و تالش 
برای تغيير شرايط موجود عازم تهران شده 
است. پيش از اين در اوايل آذر ماه علی باقری 
معاون سياسی وزيــر امــور خارجه در امــارات 
متحده عربی با انور قرقاش ديدار و گفت وگو 
کرد و در توئيتی در اين باره نوشت:» در ادامه 
سفر به کشورهای منطقه، امروز  در دبی، در 
نشست دوستانه و صميمانه  با دکتر انور قرقاش 
شيخ  جناب  خارجی  سياست  عالی  مشاور 
خليفه بن زايد رئيس کشور امــارات و خليفه 
شاهين المرر وزير مشاور در امور خارجی دولت 
امارات توافق کرديم تا صفحه جديدی در روابط 
ــارات گشوده شــود.« پس از ديدار  ايــران و ام
باقری با مقامات ابوظبی، »سعيد خطيب زاده« 
سخنگوی وزارت خارجه نيز درباره سفر معاون 
سياسی وزارت خارجه به منطقه و اظهارات 

وی مبنی بر گشايش صفحه جديد بين ايران و 
امارات گفت:» وزارت امور خارجه بخش موثری 
از اقداماتش را در حوزه همسايگی دنبال کرده 
است. به ويژه در ماه های اخير تالش هايی را 
بــرای نزديک کــردن ديدگاه های منطقه ای 
و ارتقای روابــط با کشورهای منطقه به ويژه 
حوزه خليج فارس داشته است. آقای باقری 
سفرهايی را به عمان و قطر داشت و اين سفر 
تکميل کننده سفرهای قبلی بود. روابط ما با 
اين کشورها در ابعاد مختلف پيگيری می شود. 

ابعاد اقتصادی که به سطح خوبی رسيده و 
تالش می کنيم با ابزار گفت وگو در خصوص 
پرونده های اختالفی ديدگاه های خودمان را 

نزديک کنيم.«

مقام صهیونیستی: روابط حسنه امارات با 	 
ایران نگران کننده است

 در اين بين اما اين سفر و تالش امارات برای 
نزديکی به ايــران با نگرانی صهيونيست ها 
همراه شده و يک پايگاه صهيونيستی نوشت 

ــارات به دنبال ايجاد  که تل آويو از اين که ام
ــت، بسيار نگران  روابــط حسنه با ايــران اس
شده و يک مقام ارشد اين رژيم آن را تحولی 
ــه گـــزارش  ــت. ب ــده اسـ ــوان نــگــران کــنــنــده خ
رسانه های صهيونيستی، يک مقام ارشد اين 
رژيم اين تحول را بسيار نگران  کننده خواند و با 
اشاره به روابط خوب قطر با غرب از جمله آمريکا 
و در عين حال با ايران گفت:» امارات در مسير 
انجام بازی قطر است.« اين مقام صهيونيست، 
چرخش امارات به سمت ايران را ناشی از ضعف 
دولت بايدن دانست و گفت: توافق ابراهيم به 
اين دليل متولد شد که اياالت متحده نشان 
داد که قوی است و می توان به آن اعتماد کرد. 
وقتی اين طور نيست، طرف  ها نتيجه گيری 
می کنند. به گزارش پايگاه خبری »اسرائيل 
نشنال نيوز«، »بنيامين نتانياهو« نخست  وزير 
سابق رژيم صهيونيستی ماه گذشته نيز سخنان 
مشابهی را بيان کرد و گفت:»آن ها شروع به 
حرکت به سمت ايران کرده اند زيرا احساس 
می کنند در اين جا ضعف وجود دارد. آن ها 
احساس می کنند که تغييری در واشنگتن و 
تغيير در اورشليم )قــدس اشغالی( رخ داده 
است. پيشرفت بين کشورهای خليج فارس و 

اسرائيل در خطر است.« 

هادی محمدی – امروز اول هفته در اروپا و وين 
پايتخت اتريش است و به نظر می رسد کم کم 
هيئت های ايــران و 1+4 و آمريکا آمــاده اوکی 
کردن بليت پروازشان به وين هستند تا بار ديگر 
بر سر ميزی بنشينند که قرار است برای ايران 
رفع تحريم ها را بياورد و بــرای طرف مقابل، 
محدود شدن صنعت هسته ای ايران را. در اين 
ميان روز گذشته همچنان بــازار اظهار نظرها 
به ويژه مقامات بی نام و با نام ايرانی و آمريکايی 
داغ بود. به نظر می رسد بر اساس گفته علی 
باقری مذاکره  کننده ارشد ايران در مذاکرات که 
گفته آمريکا توافق را ترک کرده و بايد گام اول را 
بردارد، دوباره بايد شاهد آغاز بازی »اول تو« در 

مذاکرات باشيم .

باقری : ایــران از درخواست  های خود در 	 
مسیر احیای برجام عقب نخواهد نشست

معاون سياسی وزير امور خارجه در گفت وگو با 
خبرگزاری »آنسا«ی ايتاليا با بيان اين که جمهوری 
اسالمی ايران از درخواست  های خود در مسير 
احيای توافق هسته ای سال 2015 عقب نخواهد 
نشست، افــزود: از آن جايی که اين آمريکايی ها 
بودند که توافق را در سال 2018 ترک کردند، 

وظيفه آن هاست که گام اول را بردارند. 
طبق گـــزارش ايــن رســانــه ايتاليايی، وی در 
اظهاراتی در هواپيما هنگام بازگشت از مذاکرات 
پنج روزه وين، تاکيد کرد که پيشنهادهای ايران 

منطقی و مستدل است.
مذاکره  کننده ارشد تهران گفت: حتی دولت 
ــروج ايــاالت  جو بايدن هم معتقد اســت که خ
متحده از توافق )بــه تصميم سلف او، دونالد 
ترامپ( اقدامی غيرقانونی بوده است. بنابراين 
بر عهده آن هاست که اولين گام برای احيای 
توافق را بردارند. دربــاره  اروپايی ها نيز، آن ها 
هم به تعهدات خود برای جبران اقــدام آمريکا 
احترام نگذاشتند.باقری با رد انتقادات غرب از 
پيشنهادهايی که در وين از سوی ايران مطرح 
شد، گفت: »اين پيشنهادها منطقی و مستدل 
هستند و می توانند به عنوان مبنايی برای مذاکره 
مورد استفاده قرار گيرند. طرف ها می توانند پيش 
 نويس های خود را ارائه کنند اما ما انتظار داريم 

که پاسخ منطقی به پيشنهادهای ايران بدهند«.

مقام ارشد ایران : پیشنهادهای ایران کامال 	 
مطابق با برجام است 

همچنين يک مقام ارشــد وزارت امــور خارجه 

کشورمان روز گذشته در نشستی توجيهی به 
تشريح آخرين وضعيت مذاکرات وين پرداخت و 
گفت که جمهوری اسالمی ايران پيشنهادهای 
عمل گرايانه روی ميز گذاشته و طرف های 
مقابل بايد پاسخی درخور يا حتی پيشنهادها و 
ايده های تازه خود را به صورت مکتوب و مشخص 
ارائه کنند.اين مقام ارشد ايرانی افزود : متن 
پيشنهادی ايران مبتنی و براساس پيش نويس 
6 دور قبل بوده و همان متن مبنا قرار گرفته و 
اصالحات و پيشنهادهای مد نظر ايران روی متن 
مشخص شده و ارائه شده اند. اين پيشنهادها از 
آن جهت که کامال منطبق بر برجام ارائه شده، 
طبيعتا حداکثری نبوده و نيستند اما متاسفانه 
رويکرد طرف مقابل به تعهداتش حداقلی است.

علت نگرانی آمریکا و اروپا 	 
اين مقام ارشد وزارت خارجه اظهار کرد: تصور 
من اين است که به ويژه طرف های اروپايی و 
همين طور آمريکا که مرتب با اين سه کشور در 
ارتباط است، انتظار آن را نداشتند که ايران 
در اين مرحله با متنی کامل که هم در انطباق 
ــورای امنيت  با برجام و قطعنامه 2231 ش
است و هم اصول مشترک گفت و گوهای ادوار 
پيشين را حفظ کرده، وارد مذاکرات شود. به 
همين دليل نيز بود که طرف مقابل از زمان 
دريافت اين پيش  نويس ها بحث توقف گفت وگو 
و بازگشت به پايتخت ها برای دريافت مشورت 

را مطرح کرد.
اين ديپلمات ارشد ايرانی با بيان اين  که روشن 
است که طرف های غربی که با تصور اعطای 
امتيازات اندک و دريافت امتيازات حداکثری 
به وين آمده اند، از متون پيشنهادی و خواسته 
 های روشن جمهوری اسالمی ايران رضايت 
کامل نداشتند، يادآور شد: اما هيچ يک از اين 
کشورها نتوانستند بر اين متون ايراد حقوقی 
بگيرند يا آن هــا را در تضاد با برجام توصيف 
کنند. تنها نکته مطرح  شده از سوی اين کشورها 
اين بود که اوال حتی حاضر به اعطای امتيازات 
مصرح در برجام نيستند و ثانيا تمايل ندارند 
مباحثی را که در پيش  نويس ها آمده اند، مجدد 
مورد بحث بگذارند. اين در حالی است که آن 
چه از 6 دور مذاکرات پيشين به دست آمده، 
تنها يک پيش  نويس است و همان طور که بارها 
گفته شده   اصل اساسی همواره وجود داشته 
است که هيچ توافقی در ميان نيست، مگر همه 

چيز توافق شود.

  بی  میلی آمریکا به دست کشیدن کامل از 	 
تحریم ها، مهم ترین چالش

وی خاطرنشان کرد: اکنون روشن شده است 
که بی ميلی آمريکا به دست کشيدن کامل از 
تحريم  ها، مهم ترين چالش در مسير پيشرفت 
گفت وگوهاست. ما معتقديم هر زمان دولت 
آمريکا از کارزار فشار حداکثری دست بردارد و 
طرف  های اروپايی در گفت وگوها اراده سياسی 
الزم را نشان دهند، راه برای دستيابی سريع به 

يک توافق باز می شود.
آن گونه که يک ديپلمات ارشد ايرانی بيان کرده 
است: پيش  نويس های ديگری نيز  وجود دارد که 
نظرات ايران در ادامه در قالب اين پيش  نويس ها 
ارائه خواهد شد. نحوه و زمان راستی آزمايی و 
موارد مربوط به دريافت ضمانت خارج نشدن 
مجدد آمريکا از توافق، از جمله مواردی است که 

در ادامه مطرح خواهد شد.

ادعــای جدید واشنگتن دربــاره ابزارهای 	 
جدید

ــد وزارت امور  در ســوی مقابل يک مقام ارش
ــاالت متحده در  خارجه آمريکا مدعی شد، اي
حال تصميم گيری است و برای جهانی که در 
آن بازگشتی به توافق هسته ای وجود ندارد، 
آماده می شود. اين مقام گفت: از زمانی که تهران 
مذاکرات را در ژوئن به حالت تعليق درآورد، پنج 
ماه و نيم صبورانه منتظر بوديم. دولت ايران گفت 

که برای آماده شدن به زمان نياز دارد.
وی در ادامه مدعی شد: آن چه در هفته گذشته و 
همين حول و حوش ديديم، معنای آمادگی برای 
آن ها بود... اين به معنای تداوم تسريع برنامه 
هسته ای آن ها به ويژه به روش  های تحريک آميز 
بود تا اهرمی برای گرفتن امتيازات غيرمنطقی 
بسيار فراتر از محدوده توافق اوليه به دست آورند.
اين مقام ارشــد آمريکايی با اشــاره به دو سند 
ارائه شده از سوی هيئت ايرانی، ادعا کرد: اما 

مذاکره  کنندگان جديد تهران روز دوشنبه با 
پيشنهادهايی به ميز مذاکره بازگشتند که عقب 
 نشينی از هر يک از مصالحه  هايی بود که ايران 
قباًل مطرح کرده بود. همه مصالحه  هايی را که 
ديگران و به  ويژه اياالت متحده کرده بودند، به 
جيب می زد و درخواست های بيشتری مطرح 

می کرد.
اين مقام آمريکايی گفت: اگر ايران به اين رويکرد 
ادامه دهد، ما به روش هايی تعديل خواهيم کرد 

که به نظر من کاماًل بديهی است.
همچنين خبرگزاری »اسپوتنيک« گزارش داد 
اين مقام وزارت خارجه آمريکا روز شنبه اعالم کرد 
واشنگتن اميد خود را در اين خصوص که هنوز 
توافق با ايران ممکن است، از دست نمی دهد و 
در عين حال فکر می کند هنوز زود است که بگويد 

توافق قابل نجات است.

لفاظی بنت: ایران باید غنی سازی اورانیوم 	 
را قبل از ادامه مذاکرات وین متوقف کند

بــرای  ــالی صهيونيست  هــا  ــق ت ادامــــه  در 
سوء استفاده از وقفه ايــجــاد شــده در رونــد 
مذاکرات وين، نخست  وزير رژيم صهيونيستی 
گفت که قدرت های جهانی بايد تهران را تحت 
فشار بگذارند تا غنی سازی اورانيوم را قبل از 

ادامه مذاکرات متوقف کند.
»نفتالی بنت« در جلسه کابينه خود گفت: 
من از هر کشوری که در وين با ايران مذاکره 
می کند می خواهم که موضع محکمی اتخاذ 
کند و به ايران بفهماند که نمی توانند همزمان 
هم غنی سازی اورانــيــوم انجام دهند و هم 
مذاکره کنند. هدف ما اين است که از پنجره 
فرصتی که بين دورها باز شده استفاده کنيم 
تا به دوستان خود در ايــاالت متحده بگوييم 
»دقيقًا زمان استفاده از ابــزاری متفاوت در 
برابر تاخت و تاز ايــران در حــوزه غنی سازی 

است.«

مشاور امنیت ملی امارات امروز در تهران 
هیئت اماراتی در حالی پس از یک دوره تنش آلود وارد تهران می شود که صهیونیست ها نگرانی خود را از نزدیکی امارات به ایران اعالم کرده اند 

باقری: آمریکا باید گام اول را بردارد 
در حالی که یک مقام آمریکایی گفته برای جهانی که در آن بازگشتی به توافق هسته ای 

وجود ندارد، آماده می شویم، همزمان افزود: هنوز توافق با ایران ممکن است 

توئيت روز گذشته  اميرآبادی فراهانی  نماينده مردم 
قم و عضو هيئت رئيسه مجلس شورای اسالمی. 



عجیب ترین اختراعات 2021
پاستای سس پذیر، هدستی برای استخوان سر، هشداردهنده 

دهان شویه بعد از استحمام و ... ؛ این ها فقط گوشه ای از 
غیرعادی ترین اختراعات در سال جاری میالدی هستند

 
مجله تایمز هر سال با نظر سنجی از سردبیران و خبرنگاران سراسر جهان 
دست به گــردآوری فهرستی از بهترین اختراعات سال میالدی می زند 
و سپس هر کدام را بر اساس تعدادی از عوامل کلیدی از جمله اصالت، 
خالقیت، کارامدی، جاه طلبی و تاثیرگذاری آن ارزیابی می کند. اما در مینی 
پرونده امروز زندگی سالم نه به فهرست بلندباالی اختراعات و ارزیابی آن 
بلکه به معرفی گوشه ای از عجیب ترین اختراعات سال 2021 پرداخته ایم.

هدستی برای استخوان سر    قیمت؟ 490 دالر

هنگامی که محیط شما، گوش دادن را چالش برانگیز می کند، این وسیله به 
شما کمک می کند تا با تماس های صوتی از طریق سر خود ارتباط برقرار کنید! 
بلندگو و میکروفن هدست که توسط شرکت Mobilus Labs ساخته شده است، 
از طریق فناوری، صدا را به صورت ارتعاش به جمجمه کاربر منتقل می کند. این 
وسیله به کارگران اجازه می دهد در محیطی که بیش از حد پر سروصداست و 
امکان صحبت از طریق تلفن یا رادیو فراهم نیست مثل کارگاه های ساخت وساز 

کشتی به راحتی ارتباط برقرار کنند.

پاستای چنگال پذیر و سس پذیر    قیمت؟ 20 دالر 
وقتی هیچ شکل ماکارونی برای »دن پشمن« آشپز به اندازه 

کافی خوب نبود، او به فکر تهیه نوعی جدید از پاستا افتاد 
تا سس پذیر بودن)چه قدر سس به راحتی می چسبد( 
و چنگال پذیری)سهولت در گرفتن و نگه داشتن 
آن روی چنگال( آن را بهبود ببخشد. پس »پشمن« 
تصمیم گرفت شکل ماکارونی رویایی خود را بسازد 

و بعد از سه سال آزمایش چند نمونه اولیه، سرانجام 
ماکارونی خود را به نام »کاسکاتلی« به شکل نیمه لوله ای 

برای گرفتن سس بیشتر و البته  منعطف تر، رونمایی کرد.

عروسک ضدکرونا    قیمت؟ 50 دالر
در طول همه گیری ویروس کرونا، تعداد بی شماری از کودکان در خانه منزوی و 

مضطرب شدند زیرا  روال زندگی شان به طور ناگهانی مختل شد. 
اما یک اسباب بازی مخملی تعاملی اختراع شده که مجهز 

به هفت حسگر  و به لمس حساس  است و می تواند 
بچه ها را آرام کند. Purble  که نام این عروسک است 
،یک ابزار نوازشگر و تعاملی است بدین نحو که قلب 
پربل برای نشان دادن احساسات به تپش می افتد و 

با نوازش کردن آن، ضربان قلبش کاهش می یابد و با 
آرام شــدن ضربان و صدایش، کودک هم آرام می شود. 

هدف این دستگاه کمک به کودکان بــرای یادگیری تنظیم 
احساسات به ویژه در دوره کروناست.

هشدار دهنده برای تمرکز    قیمت؟ 129 دالر 
همکاران پرحرف و رسانه های اجتماعی جریان کار شما 

را مختل می کنند؟ »شان گرین هاگ« که در شغل 
قبلی خود به عنوان مدیر محصول در سیدنی 

با همین مشکل مواجه بود، »Time Chi «را 
ابداع کرد. این ابزار رومیزی به اندازه ماوس، 
یک ویژگی »مزاحم نشوید« را در دستگاه ها 

و برنامه های شما فعال  می کند. همچنین اگر 
به  میزتان  پشت  باشد  داشته  تصمیم  همکارتان 

مالقات شما بیاید، این دستگاه چراغی را نشان می دهد 
تا مودبانه به او بفهماند که مزاحم تمرکز شما نشود!

هشداردهنده دهان شویه بعد از استحمام    قیمت؟ 30 دالر
شاید دهان شویه به اندازه مسواک زدن و نخ دندان کشیدن مهم نباشد، اما شست 

وشوی روزانه دندان ها با دهان شویه می تواند باکتری های 
دهان شما را از بین ببرد  و  با تقویت دندان های شما  از 

بیماری های لثه جلوگیری می کند. در همین زمینه 
»سیمون انــور«، با ابداع وسیله ای به شما یادآوری 
می کند تا این کار را فراموش نکنید. مثال بعد از 
استحمام یا شب ها قبل خواب یا هر زمانی که دوست 

دارید، فقط کافی است این دستگاه را تهیه کنید و در 
کنار روشویی خود قرار دهید تا در زمان مشخص این 

عمل را به شما یادآوری کند.

»با همین دوچرخه، چند بار 
به زمین خوردم اما دوباره 
بلند شدم. این دوچرخه 
ــن نــمــاد تـــالش و  بـــرای م
پیشرفت است، این که همیشه یادم باشد از 
کجا به این جا رسیدم.« »عزیزبکتاش بکتاشی« با 
این مقدمه می گوید که در روستای زادگاه خود 
یعنی »بکتاش« حدود 42 سال پیش با سرمایه 
300 تا تک تومانی که مادرش به وی داده بود، 
کار خودش را با یک دوچرخه آغاز کرده است. 
سال ها تالش شبانه روزی و امید به آینده، حاال او 
را به جایی رسانده که یکی از کارآفرین های موفق 
و صادرکنندگان برتر صنعت فرش در کشور 
محسوب می شود و با چندین کشور آسیایی و 
اروپایی، روابط تجاری دارد. با این همه پیشرفت 
اما عزیز بکتاش آن دوچرخه را در نمایشگاه 
فرش خود واقع در شهرک صنعتی میاندوآب به 
عنوان یادگاری از اولین وسیله تجاری خود نگه 
داشته است. در پرونده امروز زندگی سالم با او 
درباره مسیری که برای پیشرفت طی کرده  و  راز 
و  رمز های موفقیت اش، گفت و گویی داشتیم که 

خواهید خواند.
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 گفت وگو با »عزیزبکتاش بکتاشی«، کارآفرین موفق میاندوآبی که فعالیتش را 42 سال پیش به عنوان فروشنده 

با یک دوچرخه آغاز کرد و حاال با 22 کشور جهان روابط تجاری دارد

این دوچرخه حرف های ناگفته زیادی دارد!

کارم را با خرده فروشی خواربار شروع کردم
این کارآفرین موفق درباره روزهای اولی که شروع به کار کرده، می گوید: »من دیپلم دارم. کارم را با خرده فروشی 
و با کمک همین دوچرخه  شروع کردم. 300 تا تک تومانی در سال 62 یا 63  از مادرم قرض گرفتم. ابتدا هم با 
خرید و فروش خواربار بود، سپس مواد غذایی، شکر و کلی فروشی برنج. من معتقدم بیشتر موفقیت های بزرگ 
از صفر مطلق شروع شدند. شما قطعا با سرگذشت آدم های موفق تاریخ آشنا هستید، هیچ  کدام شان از 100 
شروع نکردند، پدر پولدار نداشتند، سرمایه آن چنانی نداشتند و ... . امکان ندارد یک نفر در یک روز، 100 روز، 
سه یا چهار سال، ناگهان پیشرفت آن چنانی داشته باشد. من هم کم کم با تالش بیشتر، مغازه دار شدم، سپس 

تولیدی راه انداختم و االن هم در حال توسعه کارخانه ام هستم.«

طراحی فرش های مان برای هر کشور متفاوت است
هم اکنون 600 نفر به طور مستقیم و  هزار نفر به طور غیرمستقیم در شرکت های تحت نظارت این کارآفرین 
شاغل هستند. او درباره ارزآوری این حوزه می گوید: »شرکت من به واسطه صادرات، ساالنه بیش از 6 میلیون 
دالر ارزآوری دارد. البته توجه داشته باشید طراحی، اندازه و رنگ فرش های تولیدی منوط به خواست 
مشتری و فرهنگ هر منطقه است، به طوری که ذائقه هر شهرستان، استان و حتی کشورها در تولیدات این 
شرکت متفاوت است. به طور مثال برای کشور پاکستان طرح رول، برای اروپا قالیچه در اندازه های کوچک، 
برای تبریز طرح ریزماهی یا هریس و برای تهران و مراکز استان ها قطعه 6 متری با رنگ های فانتزی شامل 

فیروزه ای، کرمی، پسته ای و شکالتی تولید و عرضه می شود.«

برای رسیدن به موفقیت 
باید رکاب زد

هر مشتری که وارد مغازه آقای بکتاشی می شود، 
قبل از هر چیز توجهش به یک دوچرخه قدیمی جلب 
می شود. او در این باره می گوید: »این دوچرخه را 
جلوی چشم هایم گذاشتم تا همیشه یادم باشد که 
انسان نباید گذشته خود را هرگز فراموش کند و این که 
اگر انسان بخواهد می تواند حتی با یک دوچرخه 
استارت کارهای بزرگی را بزند و به موفقیت های 
چشمگیر دست پیدا کند. در ضمن، این دوچرخه در 
مغازه من برای مشتری ها هم حرف های ناگفته زیادی 
دارد. انگار به آن ها می گوید که عاقبت تالش، موفقیت 
است. سختی هست، غصه هست، شکست هست اما 
سرانجام تالش، رسیدن به خواسته هاست. البته باید 
قدم به قدم پیش رفت، باید رکاب زد، این طور نیست که 
یک بار رکاب بزنی و به مقصد برسی یا چند بار سریع و 
پشت سر هم رکاب بزنی و فکر کنی که کار تمام شده 
است، باید مستمر رکاب زد و مطمئن بود که هر رکاب، 
فاصله شما با مقصد یا همان هدف تان را کم می کند.«

کدام جوان امروزی حاضر است 
مثل من با دوچرخه شروع کند؟

»آدم باید چندین بار به زمین بخورد تا تجربه کسب کند اما االن 
توقع جوان های امروزی برای موفق شدن و کسب ثروت، زیاد 
است.« این کارآفرین می گوید: »جوانان با خرده فروشی، 
دست فروشی و ... می توانند تجارت خودشان را شروع کنند 
و سپس به آن رونق بدهند. اما االن کدام جوانی حاضر است از 
دست فروشی شروع کند؟ یا مثل من با دوچرخه شروع کند؟ 
البته باید با درایت و برنامه ریزی به هدف رسید اما توقع کم 
در شروع کار، حلقه گم شده پیشرفت جوانان امروزی است. 
همه می خواهند در چند ماه، هم به درآمد خوب برسند هم 
به جایگاه اجتماعی که معموال شدنی نیست. بعد که تجربه 
کسب کردیم، به تالش، استعداد و ... برمی گردد که بتوانیم 

در حرفه مان، سرآمد شویم، نفر اول شویم و ... «

روی دوچرخه، خواب این 
روزها را هم نمی دیدم!

از او می پرسم آن روزهایی که با دوچرخه در 
خیابان ها مشغول کار بودید، فکر می کردید 
روزی به این جا برسید و یک کارآفرین موفق در 
شهرتان بشوید که می گوید: »به هیچ وجه. با شما 
که تعارف ندارم، در خواب شب هم نمی دیدم 
و اصال به فکرم هم نمی آمد که به این جا برسم. 
روی دوچرخه، فرصت فکر کردن به این چیزها را 
نداشتم. البته این را هم بگویم، وقتی با دوچرخه 
مشغول کار بودم، آرزوهایی برای خودم داشتم. 
مدام فکر می کردم که چطور یک وانت بخرم. بعد 
که وانــت دار شدم، گفتم برای خرید یک مغازه 
و مغازه دار شدن باید چه قدر دیگر تالش کنم؟ 
بعدها روزی که مغازه خریدم، به تجارت و تولید 
فکر می کردم. البته هرکدام از این مراحل، باال 
رفتن از هر کدام از این پله ها، برای من بیش از 
10 سال طول کشیده است ، اما االن در چند 

جمله، به شما گفتم.«

رمز موفقیت فقط 
داشتن سرمایه نیست

او بیش از 25 ســال اســت که به صورت 
تخصصی در حــوزه فرش مشغول به کار 
شده است. بکتاشی در توصیه هایش برای 
انتخاب شغل به نکات جالبی اشــاره می 
کند: »روستای میاندوآب جمعیت زیادی 
ندارد و همه تقریبا یکدیگر را می شناسند. 
عــالوه بر ایــن ما در همین عالم تجارت، 
االن با مشتری قطری، ازبک، تاجیک و ... 
رفت و آمد داریم یعنی ضمن این که تجارت 
کردیم، دوست پیدا کردیم. یکی از رازهای 
موفقیت من همین است. همه اش پول و 
سرمایه نیست، اعتبار ما بین مــردم، رمز 
موفقیت مان است. درباره انتخاب شغل هم 
من معتقدم که فرد اول باید با دل و قلبش 
مشورت کند، فقط به آینده آن شغل نگاه 
نکند. بعدش هم توکل کند بر خدا. بعد 
که راهش را انتخاب کرد باید تالش کند تا 
بهترین باشد. مشورت هم الزم است. هر 
کاری می خواهید شروع کنید، مشورت را 

جدی بگیرید.«

به 22 کشور از جمله آلمان، سوئدو ... صادرات داریم
او درباره شرایط فعلی کارخانه  فرش  خود هم می گوید: »بیش از 600 نفر در کارخانه ما مشغول به کار هستند و 
این کار را یک گروه انجام می دهد. کار را یک نفره نمی شود پیش برد. روز اول من با دوچرخه یک نفر بودم، بعد 
با وانت شدیم دو نفر، در مغازه سه نفر و حاال 600 نفر. این که فردی بخواهد کار بزرگ را به تنهایی انجام بدهد، 

شدنی نیست. موفقیت در گرو کار گروهی است. مستقل هم نمی شود پیش رفت. باید از گروه کمک 
گرفت. االن هم به 22 کشور صادرات فرش داریم؛ از عراق، آذربایجان، ازبکستان و ... بگیرید تا 

آلمان، سوئد، پاکستان، قطر و اردن.«

تحریم و کرونا، سرعت گیر پیشرفت مان شده است
شایان ذکر است که »علیرضا رزم حسینی« وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در 

سفری که اوایل خرداد امسال به آذربایجان غربی داشت، از واحد تولیدی فرش 
این کارآفرین میاندوآبی بازدید کرد. بکتاشی البته از سرعت پیشرفت شرکت 

خود راضی نیست و می گوید: »از چهار سال پیش فاز توسعه این شرکت آغاز 
شده اما علت طوالنی شدن روند راه انــدازی خط های جدید تولید، 
تحریم های ظالمانه، شیوع کرونا و وجود مشکل در حمل و نقل دریایی 

و ریلی و تعهدات ارزی بود به طوری که کشتی حامل تجهیزات خط 
پنج تولید این شرکت به دلیل تحریم ها نمی توانست پهلو بگیرد تا این که 

با پیگیری های مکرر دستگاه های مرتبط، باالخره ماشین آالت 
به کارخانه  انتقال یافت.«

دنیای تجارت شبیه درخت سیب است
از او می پرسم چه عواملی باعث شده همه سختی ها را برای رسیدن 

به این جایگاه تحمل کند که می گوید: »از نظر هر فردی، کار خودش 
سخت ترین کار در جهان است. البته خیلی بستگی دارد که چطور 

و با چه کیفیتی آن کار انجام شود. یک مشق نوشتن هم سخت 
است، هرچه قدر بخواهید بهتر آن کار را انجام بدهید، سخت تر 

هم می شود اما موفقیت با چه کسی است؟ کسی که صبر بیشتری داشته باشد و پشتکار. 
دنیای تجارت خیلی شبیه درخت سیب است. کشاورزها و باغداران خیلی خوب متوجه این نکته 
می شوند. شما یک درخت سیب را ببینید، بعد از دو یا سه سال شروع می کند به سیب دادن و بعد 
از پنج سال، کیفیت بارش به حد قابل قبولی می رسد و تا 30 سال، محصولش سال به سال بهتر 

و با کیفیت تر می شود. همین درخت سیب، بهترین مثال برای پیدا کردن راه موفقیت است.«

چیزی نمی خواهم به جز دعای خیر 
کارگرانم

وی که اکنون مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دو شرکت تولید 
فرش ماشینی در میاندوآب  است، سال 13۷۸ شرکت خود 
را تاسیس کرده و آن را به مرور ارتقا داده است. از او درباره 
آرزوهایش می پرسم که می گوید: »سوال سختی پرسیدید. 
اکنون هدف من گرداندن زیر مجموعه ام به بهترین شکل ممکن است. آرزو دارم 300 
کارگرم بشوند هزار کارگر، نه این که تعدیل نیرو کنیم. هزار خانواده از این کارخانه، نان 
ببرند سر سفره زن و بچه شان. هدف من با همه بچه های مجموعه ام مشترک است، این که 
چراغ این جا همیشه روشن بماند. اگر دعای خیر این افراد پشت سر من باشد، برای دنیا و 

آخرتم کافی است و چیز دیگری نمی خواهم.«

رنا
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ها 
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مهین رمضانی  |  خبرنگار

به تنیس روی میز بیشــتر به چشم یک بازی نگاه می شــود در حالی که  این ورزش به سالمت 

جسم و روح کمک می کند و این روزها که درگیر بیماری کرونا هستیم می توانیم با انجام این 

ورزش در منزل  و با اعضای خانواده از فوایدش  بهره مند شویم .ادامه مطلب را در این زمینه 

مطالعه کنید:

ورزش

آشپزی من آشپزی من

آش اسفناج مامان بزرگ، درمان کم خونی

غذای اصلی 

 بهبود فعالیت ذهنی
تمرکــز روی حرکت تــوپ و پیدا کردن ســریع مســیر آن نیاز به 
مهارت ذهنی باالیی دارد. این درگیری ذهنی به بهبود فعالیت 

ذهن شما کمک می کند.
  تقویت ارتباط بین دست و چشم

از آن جا که در این ورزش چشم باید مسیر توپ را ببیند و دست 
ها پاسخ مناســب را بدهد،  ارتباط بین دســت و چشم افزایش  
می یابد و باعث می شــود چشــم و دســت هماهنگی بیشــتری 

پیدا کنند.
  انعطاف پذیری مفاصل

 ورزش تنیس شرط سنی ندارد و هرکسی می تواند این ورزش 
را انجام دهــد. انجام ایــن ورزش باعث انعطاف پذیری بیشــتر 

مفاصل می شود. 
  کالری سوزی

حرکت مدام بدن هنگام انجام پینگ پنگ، یک تمرین فیزیکی 
کاردیو محسوب می شود که کالری سوزی را به شدت افزایش 

می دهد.
یک فرد با وزن 68 کیلوگرم  می تواند با یک ساعت بازی تنیس 

روی میز، 272 کالری بسوزاند.
  جلوگیری از افسردگی

بازی تنیس روی میز یکی از بهترین بازی ها برای پیشگیری از 
افسردگی اســت زیرا باعث ایجاد آگاهی و هوشــیاری در طول 

بازی می شود.
  افزایش تعادل بدن

هنگامی که شما پینگ پنگ بازی می کنید مجبور هستید مدام 
حرکت کنید و در همه حال تعادل داشته باشید. 

  به روز رسانی فعالیت مغزی
هنگام بازی تنیس روی میز به طور مداوم لوب پیشانی مغز برای 
برنامه ریزی استراتژیک فعال  و موجب فعال شدن قسمت های 
مختلف مغز می شــود. مغز شــما را تیز نگه می دارد. هفته نامه 
آلزایمــر افزایــش واضحــی در مهارت هــای حرکتــی و آگاهی 
شــناختی از بازی تنیس روی میز گزارش می دهد، یک ســری 

مطالعات بالینی اولیه در ژاپن نشــان می دهــد که تنیس روی 
میز به طور قابل توجهی جریان خون به مغز را افزایش می دهد و 

احتمااًل می تواند حتی از زوال عقل جلوگیری کند.
ناگفته نماند کــه برای انجــام ورزش  پینگ پنــگ باید آمادگی 
داشــته باشــید و به یک باره ریتم تند این بازی را به بدن تحمیل 
نکنید  چرا که این ورزش هم اگر به شــکل اصولی  انجام نشــود 

عوارضی را به دنبال دارد که عبارت است از :
  جوش زدن

هنگامی که راکت پینگ پنگ  را برای طوالنی مدت در دســت 
می گیرید احتمال این که روی دستتان جوش بزند، زیاد است.

  پیچ خوردگی
در ورزش تنیس به دلیل حرکات سریع ممکن است مفاصل  به 

ویژه مفصل مچ پای شما آسیب ببیند.
  کشیدگی تاندون

یکــی از آســیب هایی کــه ممکــن اســت در ایــن ورزش بــرای 
ورزشــکاران اتفاق بیفتد، کشــیدگی تاندون دست، مچ و شانه 

است.
   فشار به کمر و زانو

حرکات سنگین بدنی، باعث فشــار زیاد به عضالت و دردهای 
کمر و زانو می  شود.

   بیماری آرنج در تنیس بازان
حرکت نادرســت و نداشــتن آمادگی بدنی  به التهــاب نواحی 
اســتخوانی آرنج، عضــالت و تانــدون هــای ناحیه آرنــج منجر 

می شود که به  بیماری آرنج تنیس بازان معروف است. 

سالمت 

ترفند

فواید ورزش
تنیس روی میز

 تنیس روی میز ورزشی است
  که به سالمت جسم   و  روان شما 

در روزهای کرونایی کمک می کند

 رابطه مصرف دئودورانت
 و سرطان سینه 

طبق اعالم ســازمان جهانی بهداشت، تا پایان ســال 2۰2۰ میالدی  بیش از  7 میلیون زن 
با تشخیص سرطان سینه در پنج ســال گذشته زندگی می کنند و این ســرطان، شایع ترین 
سرطان در جهان است. این سرطان همچنین بسیار مرگبار است به طوری که در سال 2۰2۰ 

68۵ هزار مورد فوتی به دلیل سرطان سینه گزارش شده است.
از دالیلی که احتمال  ایجاد این سرطان را باال می برد می توان به چاقی، مصرف زیاد الکل، 
سابقه خانوادگی سرطان ســینه، ســابقه قرار گرفتن در معرض اشــعه، مصرف دخانیات و 

هورمون درمانی پس از یائسگی اشاره کرد.
اما مطالعات جدید می گوید یک ماده شیمیایی محیطی را شناسایی کرده که ممکن است 

عامل افزایش سرطان باشد و آن  نمک آلومینیوم است.

  محصوالت ضد تعریق و  نمک آلومینیوم 
برخی مطالعات نشان می دهد که مواد شیمیایی موجود در ضد تعریق ها  و دئودورانت ها، 

مانند آلومینیوم، هنگام اصالح موهای زیر بغل، جذب پوست می شود.
به این ترتیب این نگرانی پیش می آید که مواد شیمیایی جذب شده موجود در دئودورانت ها 

باعث جهش های منجر به سرطان سینه شود.
همچنین بر اساس برخی تحقیقات دیگر، بین محصوالت دئودورانت و ابتال به سرطان سینه 
رابطه وجود دارد. به عقیده نویسندگان این تحقیقات، ایجاد بیشتر تومورهای سرطانی در 

قسمتی از سینه در نزدیکی ناحیه زیر بغل، دلیل این ارتباط است.
توجه داشته باشید که  نمک های آلومینیوم نه تنها در خوشبوکننده های ضد تعریق بلکه در 

دیگر محصوالت آرایشی مانند کرم های ضد آفتاب هم استفاده می شود.
تنها راه حلــی که به نظر می رســد این اســت کــه از دئودورانت ها یا اســپری های  ضد عرقی 
استفاده کنید که بدون ترکیبات آلومینیوم باشند و حتما قبل از خرید این محصوالت به این 

نکته توجه کنید. 

1- لوبیا را از شب قبل یا 8 ساعت قبل از پخت خیس و در این مدت دو بار آب 
آن را عوض کنید تا نفخ آن  به خوبی گرفته شود.2- پس از خیس خوردن، 
آب لوبیا را عوض کنید و آن را در قابلمه مناسب بریزید و روی شعله قرار دهید 
تا به خوبی بپزد.3- اسفناج را پس از پاک کردن، شستن و خشک شدن به 
اندازه دلخواه خرد کنید.4- پیاز را به اندازه دلخواه خرد کنید و با مقداری 
روغن سرخ کنید تا سبک و طالیی شود.سپس نیمی از سیر ریز خرد شده و 
ادویه ها رابه آن بیفزایید و کمی تفت دهید.۵- پیاز و سیر را به لوبیای پخته 
شده اضافه کنید و بعد عدس، ماش و برنج شسته شده را بیفزایید تا به خوبی 
بپزد و برنج له شود.6- در این مرحله اســفناج را به مواد آش اضافه و کمی 
شعله را زیاد کنید تا حدود 2۰ دقیقه بجوشــد و لعاب بدهد و سبک شود و 
بعد حرارت را کم کنید و در ظرف را ببندید تا اسفناج به خوبی بپزد.7- در 
نیم ساعت پایانی پخت آش اسفناج، مقداری نعناع داغ و یک قاشق کشک 
را اضافه و صبر کنید تا آش به خوبی جا بیفتد. آش را با پیاز داغ، نعناع داغ، 

سیر داغ و  کمی سبزی معطر و کشک به شکل دلخواه تزیین و سرو کنید.

۵  نوع ظرف مخصوص فر
داغی اجاق گاز با حرارتی که داخل فر گاز برای پختن غذا  ایجاد می شود،فرق دارد. این تفاوت 
باعث می شود که ظروف مخصوص فر با ظروف دیگر فرق داشته باشد. استفاده از ظروف مناسب 
برای فر در جنس ها و شکل های گوناگون متداول است مثال شما می توانید از یک ظرف پیرکس 
یا سرامیکی برای پخت و پز استفاده کنید و آن را داخل فر بگذارید بدون این که به مواد غذایی یا 
ظرف شما صدمه ای وارد شود ولی بهتر آن است که برای ماندگاری و عمر باالی ظرف ها این کار 

انجام نشود و از ظرف مخصوص فر استفاده کنید.

 ظروف چدنی نچسب
ظروف چدنی، ظرف هایی  هستند که در فر استفاده 
می شــوند. غذاهایــی ماننــد انواع ســوپ یــا آش را 

می توان در فر و با استفاده از ظروف چدنی پخت. 

  ظروف آلومینیومی  
 یکــی دیگــر از انــواع ظــروف ویــژه فر، 
ظرف هــای آلومینیومــی هســتند کــه 

می توانید آن ها را درون فر بگذارید.

  ظروف پیرکس
ظــروف پیرکس یا شیشــه ای هــم دســته ای دیگر 

از ظروف خاص بــرای فر هســتند که حتمــًا باید 
اصل و اورجینال باشــند تا بتــوان آن ها را داخل 

فر گذاشت.

ظروف استیل

یکــی از بهتریــن و مناســب ترین ظروف ویــژه فر، 
ظرف های استیل هستند که با توجه به حرارت و 
گرمای باالی فر، کاربرد خوبی دارند. استحکام 
زیاد در مقابل نوســانات دمایی و دوام باال در برابر 

گرما از مهم ترین  ویژگی های ظروف استیل است.

 ظروف سرامیکی
ظروف ســرامیکی از جمله ظروف مناسب و خاص 

برای گذاشتن داخل فر اســت که دارای ساختار 
کاماًل طبیعی  اســت و خطــر ترکیب شــدن مواد 

غذایی بــا فلزات و یون هــای ســمی در این ظروف 
وجود ندارد.

بانوان

۵ خاصیت چای سبز
1 یکی از خواص چای ســبز این است که 
سرعت افزایش قند خون را بعد از غذا خوردن 
کاهش می دهد و در نتیجه به تنظیم ســطح 

گلوکز کمک می کند.
2  مصرف چای سبز، رگ های خونی را در 

وضعیت طبیعی حفظ می کند و توانایی آن ها 
را برای مقاومــت در برابر تغییرات ناشــی از 

فشار خون تقویت خواهد کرد.
3 چای سبز می تواند باکتری ها را از بین 
ببرد و در نتیجه هم باعث بهبود در ســالمت 

دندان ها می شود و هم خطر ابتال به عفونت 
را کاهش می دهد.

4 کافئین موجود در چای ســبز می تواند 
عملکرد مغز را تقویت کند و سطح هوشیاری 

را باالتر ببرد.

5  عنصر دیگــری که در چای ســبز وجود 
دارد، تیانین است. 

محققــان تصــور می کننــد که دقیقــا همین 
عنصر، باعــث تاثیر آرامش بخش چای ســبز 

می شود.

خواص گیاهان 

  اسفناج -  ۵۰۰ گرم
   لوبیا چیتی  - نصف پیمانه

  برنج  - یک چهارم پیمانه
   عدس -  یک پیمانه

   ماش  - نصف  پیمانه
   پیاز درشت -  2 عدد

   سیر -  3 حبه
   کشک -  یک قاشق غذاخوری

  پودر  آویشن  - یک قاشق چای خوری
نیــم  قاشــق  و  یــک   – زردچوبــه   

چای خوری
  نمک و فلفل -  به مقدار الزم
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مخاطــب گرامــی، بــه نظــر می رســد 
همســرتان برای رفــت و آمد نکــردن با 
خانواده شــما دالیل خــاص خودش را 
دارد. اگر با خانواده خودش در ارتباط 
است ولی با خانواده شما ارتباط برقرار نمی کند؛ نشان 
دهنده این است که وی اهل رفت و آمد است ولی تمایلی 
به برقراری رابطــه با خانواده شــما ندارد. با همســرتان 
صحبت کنیــد و از وی دالیل این که ارتبــاط خودش را با 
خانواده شما قطع کرده است، جویا شوید. یکی از دالیل 
قطع ارتباط کردن همســرتان با خانواده شــما می تواند 

نبود مدیریت صحیح مرز خانواده توسط شما باشد. 
بدین معنــی که ممکــن اســت در بســیاری موارد شــما 

اطالعاتــی را که مربــوط به حریــم و مرز خانــواده ای که 
تشکیل داده اید به خانواده پدری تان منتقل می کنید و 
آن ها در مقابل این اطالعات به خودشان اجازه مداخله 
می دهند و احساس منفی در همسر شما ایجاد می کنند 

و همین سبب خشم همسرتان راجع به شما می شود.

  به همسرتان در جمع خانوادگی احترام می گذارید؟
همچنین ممکن است همسرتان در مقابل خانواده شما 
شــاهد کم توجهی و بی اعتنایی شما نســبت به خودش 
بوده و این فکر در وی ایجاد شــده اســت که خانواده تان 
برای شما اولویت بیشــتری دارند. برای جبران این فکر 
که در همســرتان ایجاد شــده است، الزم اســت در برابر 
خانواده تان به همســرتان احترام بگذارید و مدام از وی 
تعریف و تمجید کنید به گونه ای که همســرتان فکر کند 

که برای شما اولویت دارد.

  برای رفت و آمد ها اصرار نکنید
وقتی مدام در فکر طالق هستید حتی اگر آن را در مقابل 
خانم تان به زبان نیاورده اید، این تفکر در رفتار های شما 
واضح و مشــهود خواهد بود که تمایلی بــه ادامه زندگی 
با همســرتان ندارید. هر کنش، واکنشی به دنبال دارد، 
در نتیجه واکنش همسرتان به شــما، بدتر شدن شرایط 
خواهد بود. حتما با همسرتان درباره اشتباهات خودتان 
صحبت کنید و به ایشان قول دهید که در ارتباط مجدد با 
خانواده تان حتما جبران خواهید کرد. همچنین اصرار 
زیاد شما برای برقراری ارتباط با خانواده تان سبب ایجاد 
حس منفی بیشتر همســرتان می شود زیرا این فکر را در 
وی ایجاد می کند که خانواده تان در اولویت هستند. در 
پایان بدانید که به نظر می رسد جز قطع ارتباط همسرتان 
با خانواده شما احتماال مشکالت دیگری هم در زندگی 
مشترک تان وجود دارد که سبب ایجاد فکر طالق در شما 
می شود. توصیه می کنم با همسرتان به یک زوج درمانگر 

مراجعه کنید. 

ره 
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زندگی سالم 
     دوشنبه 
    1۵  آذر1400 
 شماره ۲0۳۹ 
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بسیاری از خانواده های امروزی برای باهوش شدن بچه هایشان به دنبال راهکارهای عجیب  و 
 غریب می گردند، مثل خرید اسباب  بازی  های گران  قیمت در حالی  که با همین لوازم ساده منزل 
می توان بچه های نابغه تربیت کرد. همین که بچه شما در خانه آزاد باشد و گاهی در طبیعت بگردد، 
باعث فعال شدن سیستم عصبی و سلول  های مغزش می شود. شما چقدر در منزل به بچه های تان 
آزادی می دهید؟ آیا از آن دست افرادی هستید که وسایل گران  قیمت در منزل تزیین کردید و اجازه دست زدن بچه ها 
به هیچ چیز را نمی دهید یا این که با لوازم ساده خانه و وسایل مختلف بچه ها را آزاد می گذارید تا بازی و تجربه کسب 

کنند؟ اما با چه لوازم و وسایلی می توان بچه باهوش از سنین دو یا سه سالگی تا شش سال تربیت کرد؟

مشاوره 
زوجین 

 تربیت
فرزند

دکتر رضا یعقوبی |   روان شناس 

خانمم 2 پایش را در یک کفش کرده که با خانواده ام رفت و آمد نکنیم

ما و شما 

راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

هیس، 
پرسان فریاد 

منی زنند!

3 سال از شروع زندگی مان گذشته است و با خانمم، مشکل دارم. او دو پایش را در یک کفش کرده 
که با خانواده من رفت و آمد نمی کند. اصرارهای من، شــرایط را بدتر هم کرده است. به طالق هم 
فکر کردم اما مهریه خانمم خیلی باالســت و توان پرداختش را ندارم. نمی دانم باید چه کار کنم. 

لطفا راهنمایی ام کنید. 

         

محوری

الهه توانا |  روزنامه نگار

وقتی درباره قربانیان »آزار جنسی« صحبت می کنیم، به  طور پیش  
فرض منظورمان »زناِن« آزاردیده اســت. تحقیقات و مطالعات، 
پیامدهای آزار جنسی در زنان را بررسی می کنند. کارشناسان در 
نشست های علمی راجع به راه های پیشگیری از آزار در دختران 
حرف می زنند و راویان تجربه آزار در فضای مجازی غالبا مونث هســتند. چرا این 
تالش ها که البته همچنان اندک  هســتند و تا جلب حمایت هــای قانونی و ترویج 
آموزش های فرهنگی راه درازی در پیش دارند، صرفا متوجه دختران است؟ آیا پسران 
مورد آزار جنسی قرار نمی گیرند؟ آزار جنســی، طبق تعریف »عملی است با ماهیت 
جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد، خواستار دریافت التفات 
جنسی یا تحقیر جنسیتی با توســل به آزار کالمی می شوند.)ایسنا(«. از این تعریف 
متوجه می شویم که هر کسی، با هر سن وسال و جنسیتی ممکن است مورد آزار جنسی 
واقع شود. گر چه طبق شواهد و شنیده ها می دانیم که زنان بیشتر در معرض آزار قرار 
دارند اما چرا جز در معدود مواردی که خبر تجاوز به پسران از سوی رسانه ها اعالم 

می شود، چیزی در این  باره نمی خوانیم و نمی شنویم؟

5 فایده مطالعه برای سالمندان

* نکاتی کــه در پرونده دیــروز زندگی  ســالم درباره کره  
جنوبی مطــرح شــده، برای مــن خیلــی جالــب و البته 
عجیب بود. این همه فاصله طبقاتــی در یکی از بهترین 

اقتصادهای آسیا، برای من دور از ذهن بود.
* ستون »اختالف تصاویر« در صفحه سرگرمی، خیلی 
شلوغ بود. چشم  هام دراومد تا اختالف ها رو پیدا کردم. 
با حل کردن این ستون شاید در آینده به آلزایمر مبتال نشم 

اما قطعا بینایی ام رو از دست خواهم داد!
* ایده شنل نامرئی  کننده، ترسناک بود. امیدوارم هیچ 
وقت به تولیــد انبوه نرســد و گر نــه دردســرهای زیادی 

خواهیم داشت.
* این مطالبی که درباره رژیم غذایی برای کاهش چربی  

شکمی در صفحه ســالمت کار می شــه، هیچ فایده ای 
نداره. تا ســبک  زندگی و تغذیه افراد اصالح نشــه، رژیم 

غذایی هیچ تاثیری نخواهد داشت.
* در زندگی  ســالم بــا بازیگرهایی گفت و گــو کنین که 
باســواد باشــن و صحبت ها شــون به درد مردم بخوره و 
چیزی از اونا یاد بگیریم نه هر سلبریتی  که فقط به خاطر 

چند تا فالوئر، معروف شده. ممنون.
* مســئول محترم صفحه ســالمت، یــک خواهش ازت 
دارم! لطفا دیگه ماکارونی رو از ما نگیر! مربوط به مطلب 

»عوارض مصرف زیاد ماکارونی«.
* از رموز موفقیت کره ای ها در اقتصاد هم بنویسین و این  

که چی می شه ازشون الگوبرداری کرد؟
* با قیمت باالی دوچرخه  ها، فرهنگ  سازی برای رفتن 
دانش آموزان با این وســیله به مدرســه به  جای سرویس 
مدرســه و ... اصولی نخواهد بود. مطالبی را در زندگی 

سالم چاپ کنین که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.

1 تخم  مرغ
یک تخم  مرغ به فرزندتان بدهید و از او بخواهید که از 
آن مراقبت کند، احتماال بار اول آن را خواهد شکست 
اما دفعات بعد دقت بیشتری می کند. تجربه محافظت 
از یک شیء شکننده رشد ابعاد مختلف هوش فرزند 

را تقویت می کند.

۲  لیوان شیشه ای
یک لیوان شیشه ای به کودک بدهید و از او بخواهید از 

داخل لیوان اطراف را ببیند، این  طور تفاوت اشیای 
شــفاف و غیر شــفاف را از هم تشخیص 

می دهد و می تواند آن را توضیح دهد. 
حتــی می توانید با چنــد تکه چوب 
یا قاشــق روی چند لیــوان مختلف 

بزنید تا صداهای متفاوتی ایجاد کند، 
نیازی نیســت برای این کار اســباب باز  ی 

 های مختلف را برای بچــه بخرید که از قضا 
خیلی هم به آن ها توجه ای نداشته باشد.

۳   حبوبات
از هــر حبوباتــی که در منــزل دارید، یک مشــت 

بردارید و درون ظرفی بریزید و از بچه تان بخواهید 

کــه آن هــا را از هم جــدا کنــد. البتــه این کارهــا باید 
براساس سن بچه باشد نه این که از یک نوزاد بخواهید 
چنین کاری بکند. این کار برای یک بچه پنج تا شش 

ساله یک مهارت دستوری مفید است.

۴ بشقاب و کاسه و ظروف
چند کاسه و بشــقاب با اندازه های مختلف به کودک 
بدهید و از او بخواهید به ترتیب اندازه آن ها را بچیند، 
ایــن کار باعــث افزایــش تمرکــز کــودک می شــود. 
نگهــداری و ســر و صدا با کاســه و بشــقاب ها 

حتی برای نوزادها هم جواب گوست.

۵ برنج و نمک
کمی  برنج یا نمک درون ســینی 
بزرگی بریزیــد و بگذارید کودک 
نقاشی بکشد. بچه ها از دست زدن 
به این خوراکی ها حتی مثل شن و 
ماسه لب دریا هم خوش شان می آید. 
در ضمن این کار باعث افزایش خالقیت شان 

هم خواهد شد.
برای نوشتن این مطلب از »فارس« کمک 
گرفته  شده است

عوامل زمینه  ساز آزار در پسرها
پیش از پاسخ دادن به سوال باال الزم است 
عوامــل و موقعیت  هــای زمینه ســاز در آزار 
جنسی پسران را بشناسیم. آزار جنسی در 
پسرها هم از سوی مردان و هم از جانب زنان 
)غریبه و آشــنا( اتفاق می افتد. با این  حال 
خانواده ها اغلــب این واقعیــت را فراموش 
می کننــد و توجه شــان صرفــا معطــوف به 
تنها نگذاشتن فرزند دخترشــان با مردان 
اســت. از طرف دیگــر در سیســتم تربیتی 
غالب در جامعه ما، پســرها باید اجتماعی 
و مســتقل بار بیایند؛ البته که ویژگی های 

مثبتی هستند اما وقتی با این تصور همراه 
می شــوند که پســرها نیــازی به نظــارت و 
کنترل ندارند، آن ها را آسیب  پذیر می کند. 
در ایــن سیســتم تربیتــی، باور کلیشــه ای 
»پسرها قوی اند« هم مزید بر علت می شود 
تا آن هــا را دربرابر تجربــه آزار، بیــش از آن  
چــه در ذات خود ایــن تجربه نهفته اســت، 
خلع سالح کند. پسرها با این تصور و توقع 
بــزرگ می شــوند کــه موجوداتــی قــوی و 
قدرتمندند؛ باوری که گرچه ظاهرا امتیاز 
محسوب می شــود ولی می تواند در تجربه 
آزار از دو  نظر ، آســیب زا باشــد. یک این  که 

پســران خطــر را از خودشــان دور بدانند و 
از موقعیت  هــای بالقــوه تهدیدآمیز دوری 
نکننــد. دوم آن  کــه وقتــی درمعــرض آزار 
قــرار می گیرند، هویت  و خود پنداره  شــان 
را زیرســوال فرض کنند؛ »تو چطور پسری 
هســتی که نتونســتی جلوی این اتفاق رو 
بگیــری؟«. عــالوه  بر عوامــل زمینه ســاز، 
الزم اســت موقعیت های بالقوه تهدیدآمیز 
را هم بشناســیم. پســرها ممکن اســت در 
مدرسه )هم از سوی هم مدرسه ای ها و هم 
از ســوی کادر آموزشــی( آزار ببینند. سایر 
مراکز آموزشی، مراکز ورزشی، پادگان ها 
 ، خوابگاه  ها و زندان هــا هم موقعیت  های 
دیگری هســتند  که گزارش های رسمی و 
غیررســمی از آزار پســرها در آن ها شنیده 

می شود.

 واکنش ها به تجربه آزار پسرها
حــاال کــه می دانیــم احتمــال آزاردیدگی 
پســران صفر نیســت، می توانیم به ســوال 
ابتدای متن برگردیم؛ چرا پســرها سکوت 
می کننــد؟ صحبت کــردن از تجربــه آزار، 
صــرف  نظــر از جنســیت، کار دشــواری 
اســت. آزاردیده هــا اغلب احســاس گناه و 
ناپاکــی می کننــد و خودشــان را در تجربه 
آزار، مقصــر می داننــد. از قضــاوت و تنبیه 
شدن می ترسند. نگران   هستند که مجبور 
شوند درستی ادعای شان را ثابت کنند و از 
واکنش آزارگر هراس دارند. درباره پسرها 

دالیل دیگری را می توانیم به این فهرســت 
اضافه کنیم. معدود کسانی که درباره تجربه 
آزارشــان حرف زده انــد، مســخره کردن و 
شــوخی را رایج ترین واکنــش اطرافیان به 
این موضــوع می دانند، به  ویژه اگــر آزارگر 
زن بوده  باشــد؛ بنا به این تصور اشــتباه که 
مردان اساسا باید از هر نوع رابطه ای با زنان 
استقبال کنند. پســرهای آزاردیده ممکن 
است مردانگی شان را زیر سوال بپندارند و 
درباره نوع گرایش جنسی شان دچار هراس 
و تردید شوند که اطرافیان ناآگاه  هم معموال 
به این تردیدهــا و هراس ها دامن می زنند؛ 
»خب اون چرا اومد سراغ تو؟«. نوع واکنش 
بدنی پســرها در تجربــه آزار یکــی دیگر از 
دالیلی اســت که آن ها را تشویق به سکوت 
می کند. پسرها از واکنش طبیعی بدن شان 
به تحریک جنســی، گیج می شــوند؛ چون 
طبق تصورات شان باید آن را لذت بدانند در 
حالی  که به  صورت آزار تجربه اش کرده اند 
و می ترسند هنگام صحبت کردن از آن، به 

 درستی درک نشوند.

 چه کار باید کرد؟
ســکوت آزاردیده ها، ابزار قــدرت آزارگران 
اســت اما در فرهنــگ  های مردســاالر -که 
خواندیم چطور می تواند بر ضدپسران عمل 
کند- تشویق کردن آزاردیده ها به حرف زدن 
ممکن نیست مگر درصورتی  که جامعه درک 
و پذیرش شنیدن را داشته  باشد. پسرها باید 
متناسب با سن شــان درباره رابطه  جنسی، 
حریم شخصی و انواع آزار، اطالعات درست 
و دور از کلیشه دریافت کنند. در این  صورت 
اســت که از احتمال آزارگری و آزاردیدگی 
تا حد قابل  قبولی پیشگیری خواهد شد اما 
کافی نیست. همه ما باید واکنش درست در 

برابر آزاردیده ها را یاد بگیریم.
 اولین وظیفه ما در برابر فرد آزاردیده، گوش 
کردن حمایتگرانه است. یعنی حرف طرف 
مقابل را قطع نکنیم، راجع به جزئیات اتفاق 
نپرسیم و واکنش های هیجانی فوق العاده 
شدید نشان ندهیم. به  جای مطرح کردن  
سواالتی مثل »چرا زودتر نگفتی؟« و »چرا 
فرار نکردی؟«، احساســات فرد را تصدیق 
کنیم؛ »حتما خیلی بهت سخت گذشته«، 
»فشــار زیادی تحمل کــردی« و »می تونی 
روی کمک من حســاب کنی«. همان  طور 
که خواندیم، شــوخی کردن با تجربه آزار، 
مسخره و ســرزنش کردن آزاردیده، به  نفع 
آزارگر عمل می کند. پیشنهاد کمک گرفتن 
از یــک درمانگر ماهــر و همراهــی کردن با 
آزاردیده در طول درمان، دومین و مهم ترین 
کاری است که باید در برابر آزاردیده ها انجام 

بدهیم.

   تقویت حافظه| خواندن، ورزشــی برای حافظه کوتاه  مدت و کمک به یادآوری وقایع 

روزانه مهم است. تمرینات منظم ذهنی با خواندن و مطالعه، شبکه عصبی مغز را تقویت 
و به ذهن شما کمک می کند تا در یادگیری و به خاطر سپردن هر چیزی راحت باشید.

   بهبــود توانایــی تصمیم  گیــری| ســالمندانی که بــه مطالعــه ادامه می دهنــد و در 

زمینه های علمی، آموزشــی و یادگیری مطالب جدید فعالیت می کنند، سطح باالیی از 
توانمندی های شناختی خود را حفظ می کنند.

  تاخیر در آلزایمر و زوال عقل| تحقیقات نشان داده است که بزرگ ساالن 70 ساله ای 

که از 20 تا 60 سالگی به سرگرمی های ذهنی مانند خواندن مشغول بوده اند، کمتر به 
بیماری آلزایمر مبتال شده اند.

  کاهش اســترس | مطالعه در مقایســه با موســیقی، پیاده روی و حتی نوشیدن قهوه، 

بهترین روش برای غلبه بر استرس است. با شروع به خواندن یک کتاب خوب، فقط شش 
دقیقه طول می کشد تا ضربان قلب و تنش های عضالنی خواننده  کتاب آرام شود.

  بهبود کیفیت خواب| مطالعه در رختخواب با آرام کردن ذهن و کمک به بسته شدن 

چشم، راهی مطمئن برای به خواب رفتن است. این کار بهتر از خوابیدن در مقابل صفحه 
تلویزیون یا سایر وســایل الکترونیکی است که ثابت شده باعث می شــوند افراد بیدارتر 

بمانند یا استراحت  شان مختل شود.                            منبع: تبیان

 تربیت فرزند نابغه با لیوان و حبوبات! 
 به جای خرید اسباب  بازی  های گران  قیمت، می توانید خالقیت بچه ها را با ابزار و خوراکی  هایی که

 در همه خانه ها وجود دارد، افزایش دهید

 درباره مسکوت ماندن آزار جنسی در قربانیان مذکر
 و این  که چرا پسراِن آزاردیده سکوت می کنند؟



   پرداخت وام ۵۰ میلیوین به زوجین انابرور
زوجین بارور: باور کنین خیلی خوبه، اقال بخشی از خرج پوشک 

و شیرخشکش رو تامین می کنه!

   یک قبضه انرنجک در دانشگاه رازی کرمانشاه کشف شد
یک دانشجو: استاد 9 رو 10 می دین یا نه؟!

   پراید وانت ۱۸۲ میلیون تومان شد
خودروســاز: می خــوام ببینــم کســی جرئــت داره بهش بگه 

دمپایی جلوبسته؟!

4

طنز و سرگرمی

 زندگی سالم
  دوشنبه 

  ۱5 آذر  ۱۴۰۰    
 شماره 2۰39

دقيقه
30

متوسط

4 1
3 2

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

7 2 1 5
2 4 1 5 8

5 3
9 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.

176598234
329417586
548362917
614239875
952781643
783654129
861943752
235176498
497825361

672895431
198346275
543127896
369582714
851734962
724961583
237419658
485673129
916258347

8.دیدگاه-گنجینه 9.زبان مردم تایلند-تصدیق آلمانی 
10.آزاد- ُمهر الســتیکی-آزادمرد کربال 11.تشــدید 
فیزیکی-دکان دار 12.معلم – بزرگ ترین جزیره جهان

عمودی:1.فضاپیمــاى روســی- زبــان افغانســتان 
2.هنر فرنگی-گوشــت بی اســتخوان-تور کاهکشــی 
3.شانه-شــکمبه گوســفند-طال 4.رشــته کوهــی در 
اروپا-آشــنا-الفت 5.گورکن-ســازمان فضایی آمریکا 
6.ســخن گزاف-از ابــزار دســتی-پارچ آب 7.لطیف-
مقابل جفا-اولین شهید اســالم 8. نوعی ماهی-مرمر 
9.سالخورده-اندازه-پایتخت چین 10.اسب آذرى- از 
ورزش هاى گروهی-زائوترسان 11.شناى سینه-واحد 
پول کره جنوبی- نیکو 12.شاهراه-پیشــواى دینی در 

آیین زرتشتی

افقی:1.جزیــره روســیه-نمونک 2.دریاچه اى در آســیا-گروه نوازنــدگان 3.هنوز 
فرنگی-پایتخــت کامبوج-کــدو تنبل 4.از میــوه هــاى مربایی-آفت 5. یار یوســف-
نوعی از کبوتر 6.سیاستمدار اهل شوروى –پیشــوا 7. داروى مالیدنی-گوزن قطبی 

افقی: 1. پارچه ابریشــمی- جنگ شــاه اســماعیل با ســپاه عثمانی 2. زنگ کلیسا-
پایان نامه-یــک صدم دالر 3.مــزه خرمالو-کتیبــه  4.شهرســاحلی-ویران کردن 5.  
خروس مازنی-کشور آســیایی- عدد فوتبالی 6.اعتقاد به تعدد خدایان-قند سوخته 

7. بزرگ تریــن اثر یک هنرمند-چســبناک 8.مظهر 
پاکی-تنگــی نفس-خیر بــه ترکــی 9.بانگ-مانند 
10.از وســایل خیاطی-گشــودن معمــا 11.  زنــگ 
کاروان-ضمیر جمع-آمریکایی 12. هفتمین سیاره 

منظومه شمسی- صحراى عربستان

عمودی: 1. مشهور- بله روسی 2.سر بی مو-مومیا 
3.دندان سست-قرقی-میوه هزاردانه 4. از گل ها-
پایه 5.اتحادیــه صنفی-عدو6.واحد وزنی-عالمت 
مفعولی-طاقت 7.شهر فالسفه-منقار کوتاه-آسمان 
8. بایســتگی- نســخه دوم 9. حد-مایــع لعــاب دار 
10.ردیف-سوغات فاروج-ساز شاکی 11.خرابی-
فرمــان قاضی12.الفباى موســیقی-نوعی بیمارى 
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سودوکو

حلجداولومعماها

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

معمایشطرنج
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تاپخند

تیترخند

   فقط تبلیغ لبنیاتــِی محله ما تــو ورزشــگاه آزادی انجام 

نشده بود!

 محمدرضا احمدی که هر وقت مجری برنامه باشه نصف 

صحبت هاش تبلیــغ ســتاره مربع هاســت، هــم از تبلیغات 

محیطی انتقاد کرد دیگه!

  می گن یه خرده تبلیغات هم اضافه مونده بود ریختن تو 

پالســتیک   دادن به بازیکنا که بعد بازی تو اینستا استوری 

کنن!

تیپیکال خانواده های ستیزه جوی ایرانی 

سالم و خدا قوت، خانواده خیلی خیلی مهمه، خیلی هم 
باحاله. خانواده هاى ایرانی چند مشخصه خاص و جالب 
دارن. اول این که تو خونه بحث و دعوا می کنن، بعد می گن 
بریم بیرون، در نهایت می رن بیرون و همون بحث و دعواى 
تو خونه رو مــی برن با خودشــون بیرون تا بحــث و دعواى 
گرامی هم یک هوایی بخوره. اصاًل بحــث و دعوا خودش 
عضو خانواده محسوب می شه. عمده بحث خانواده هاى 
ایرانی هم وقتی تو خونه هستن درباره اینه که چرا نمی ریم 
بیرون؟ و وقتی مــی رن بیرون درباره اینــه که چرا اومدیم 
بیرون؟ چرا اومدیم این نقطه از بیرون؟ پیشنهاد کی بود؟ 
مســئولیتش با کیه؟ و خالصه یک جنگی در می گیره که 
نگو. ولــی خانواده ها به وقتش پشــت هم هســتن. به طور 
مثال وقتی تولد یکی از اعضاى خانواده باشه محبت شون 
رو بهم ثابت می کنن. یک پاکت حاوى دو عدد 50 تومنی 
هســت که تو تولدها هی دست به دســت می شه اما خرج 
نمی شه. فقط پاکتش کهنه می شه. یک معمایی هم هست 
که ذهن من رو راجع به فامیل مشغول کرده، هیچ کس تو 
فک و فامیل ما حوض هم نداره، اما همه شــون نفرى 50 
تا اســتورى با اســتخرهاى الکچرى دارن. این استخرها 
کجاســت؟ مخفــی شــدن؟ شــوخی هاى خانوادگی هم 
جذابه، مثاًل من تا 15 ســالگی هر وقت مامان و بابام بهم 
محبت می کردن ،داداشــم می اومد  و مــی گفت: »مامان 
و بابا بهت محبت می کنن که شــک نکنی بچه ما نیستی، 
ما تــو رو از کنار جــوفِ آب پیدا کردیم! آخــه جوف؟ جوب 
درسته یا فوقش جوى مولیان  نه جوف. من از همین جا به 

داستانش شک کردم«.        
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به تصویر نگاه و رابطه بین اعداد را کشف کنید 
تا بتوانید جای خالی را پر کنید.

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 5
3 2 4

6 9 1
9 8 5

5 7 1 4
7 3 6

6 1 4
6 9 8
5 6

دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

لذت سرعت و هیجان

اگــر طرفــدار بازى هــاى هیجانی ماشــین بازى 

هستید، پیشنهاد ما به شما بازى CSR Racing 2 است. این بازى 
 Natural یکی از محبوب ترین، گرافیکی ترین و زیباترین بازى هاى ماشین سوارى است که استودیوى
Motion Games Ltd آن را به صورت رایگان عرضه کرد تا باز هم طرفدارانــش را به وجد بیاورد .در این 
بازى ،مسابقات شما در خیابان هاى شهر صورت خواهد گرفت و گرافیک عالی و هیجان این بازى قطعا 
شما را شگفت زده خواهد کرد! در این بازى انواع ماشین هاى جدید شرکت هاى معروف دنیا وجود دارد. 
این بازى ویژگی هاى شگفت انگیزى دارد که در ادامه آن ها را باهم مرور می کنیم. گرافیک خارق العاده  
امکان انتخاب از میان طیف گسترده اى از ماشین هاى مختلف، صداگذارى واقعا هیجان انگیز، امکان 
رقابت با کاربران واقعی از سراسر جهان یا دوستان،امکان تغییر ظاهر و باطن ماشین با انواع بخش هاى 

مختلف شرکت در رقابت هاى آنالین را به شما می دهد.

معرفیبازی
  برای دانلود بازی کیو آر کد زیر  را  اسکن کنید.

طریقه درست مواجهه با تبلیغات محیطی در تماشای بازی شهرآورد

شوخکی

بابام قول داده کرونا 
تموم بشه بریم خارج.

آره، ما هم قبلش رفتیم! 
تو کی می خواى برى؟

به عنوان نفت 
صادراتی با 
نرخ دریاى 

برنت! 

چطورى؟ 
چرا؟

 4500
سال 
دیگه!

اطالعات عمومی:  
1.ین 2. زرافه 3. کاظمین

 4. ارمنستان

بازی کلمات:
ممکن اســت تعداد کلمات بیشترى از 
آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید  
ما در این جا فقــط به تعــدادى از آن ها 

اشاره کرده ایم.
ســه حرفی: تار، کار، یــار، ترک، آرى، 

ریا و ...
چهار حرفی: یکتا، کترى، تایر، کارت، 

اترک، ریکا و ...
پنج حرفی: کتیرا و تاریک

معمای شطرنج:
براى این که خیلی ســریع و بدون دردسر 
مهره ســفید را مات کنید باید رخ ســیاه از 
خانه d2 بــه خانــه d4 منتقل شــود. فیل 
سیاه باعث می شود شــاه سفید نتواند رخ 
را بزند و جایی هم براى فرار ندارد چون به 
هر کدام از خانه هاى دیگر هم برود توسط 
مهره هاى سیاه کیش می شود. در نتیجه 
مهره سفید با همین حرکت مات می شود.

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

  ج(تاکا    د(روبل
2. قد بلندترین حیوان جهان کدام است؟

الف(فیل    ب(زرافه
د(گوریل   ج(نهنگ    

3. مرقد شیخ مفید در چه شهری است؟
ب(مشهد  الف(قم    

 ج(نجف    د)کاظمین
4. ایروان پایتخت چه کشوری است؟
الف(ارمنستان   ب(ازبکستان
  ج(ترکمنستان   د(افغانستان

اطالعاتعمومی

معمایتصویری

بگرد و پیدا کن

هوش منطقی:
پاســخ گزینه )ج( است. مجموع 

دو عــدد بخش پایینی هــر دایره 

برابر اســت بــا مجمــوع دو عدد 

بخش باالى هر دایره منهاى 5. 

در تصویــر رو بــه رو از همــه 
وســایل یــا خوراکــی ها 2 
عدد وجــود دارد به جز یک 
وســیله یا خوراکی که شما 
باید با دقت در تصویر آن را 
پیدا کنید. به جزئیات توجه 
کنید و از همه مهم تر از این 

بازى لذت ببرید.

اختالف تصاویر:

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این دو تصویر مشابه  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
ی:

صویر
ی ت

معما

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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