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دست رد تامین اجتماعی به سینه 
400 هزار بازنشسته مشاغل سخت

سهم بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور در طرح همسان سازی کمی افزایش 
می یابد اما همچنان دریافتی آن ها با آن چه در قانون آمده تفاوت خواهد داشت

روایت واگذاری ماشین سازی 
تبریز به مش قربونعلی!

 آغاز رسیدگی به پرونده خصوصی 
سازی با برگزاری دادگاه پوری حسینی

 بازار سهام دوباره وارد فاز گاوی 
شده است؟

10

 روایت شمخانی 
از ترور شهید فخری زاده
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 باورتان می شود نیش عقرب تا
 گرمی 250 میلیون  خریدار دارد؟

 تجارت با سالح کژدم
4

 ۱۴۰۱؛ وعده پایان بحران آب  
در روستاهای خراسان رضوی

خراسان رضوی

 ابهام ۱8۰ درجه ای کارایی 
کارت ملی هوشمند

 نگاه متفاوت ۲ دستگاه 
به کارایی کارت ملی

4

 زورگیری های خونبار 
در قرارهای صوری!

 مهاجمان سابقه داری که طعمه ها
را از »دیوار« انتخاب می کردند
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   صفحه 5

 خودرو در پیچ و خم 
طرح های کاغذی 

 طی روزهای اخیر خودرو روان تر از پیش و ســریع تر از 
قبل روی کاغذ جوالن می دهد...

یادداشت روز

مهدی حسن زاده

  صفحه 2

20 واقعیت 
باورنکردنی 
درباره آسیا

قاره ای که 90 درصد برنج جهان 
در آن مصرف می شود، بیشترین 

  زندگی سالممیلیاردر را دارد و ...

 شانس طالیی ساالر 
 جلوه جالل در نثر فارسی 

و راز نیامدن زی زی گولو
   صفحه های ۶ و ۷

سه شنبه
۱۱ | آذر |۱399

2۴ صفحه 
. ۱2صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم
 + ۴صفحه ورزشی + ۴صفحه روزنامه استانی

. 2۴ صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. ۱5 ربیع الثانی ۱۴۴2 . اول دسامبر 2۰2۰ 
. سال هفتاد و دوم . شماره 2۰537 

. تکشماره 2۰۰۰۰ ریال در مشهد
. تکشماره ۱2۰۰۰ ریال در شهرستان ها

قطار مشهد -گلبهار روی ریل اعتبار
شورای اقتصاد با تأمین هزار میلیارد اعتبار برای بزرگ ترین پروژه فعال خراسان رضوی موافقت کرد

  خراسان رضوی
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زندگی روی آب !
بارش های چند روز اخیر باعث 
سیل و آب گرفتگی در ۸ استان و 
 ورود آب به خانه های مردم 
در اهواز،  ماهشهر و... شده است

   صفحه 9
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 دالر که می رود باال همه فروشندگان بهانه  •
می آورنــد و جنس شان را گــران می کنند. 
حاال که پایین می آید همه می گویند قیمت 

اجناس ما چه ارتباطی با دالر دارد!
 مسئوالن از یک طرف مغازه ها را تعطیل  •

می کنند و از طرف دیگر، برای مرغ صف درست 
می کنند تا هزاران نفر در یک فضای کوچک 

جمع شوند! باید آفرین گفت به این طرز فکر!
 ستاد ملی کرونا مصوب کرده تمامی کارکنان  •

دستگاه های اجرایی باید یک سوم سرکارشان 
حاضر شوند. ولی متاسفانه برای ما نیروهای 
نگهبان یکی از دستگاه های اجرایی این مصوبه 
اجــرا نمی شــود. اعتراض که کردیم، گفتند 
همینه که هست و با تمسخر گفتند ان شاءا... 

شما هم جزو شهدای سالمت می شید!
ــاه داشتم و  •  بنده در بجنورد جلسه دادگ

حدود 6 ساله ساکن مشهد هستم. دو روز 
قبل در برگشت از بجنورد متاسفانه دوربین 
بــرای من جریمه کرونایی زده چون پالک 
بنده پالک سبزوار بوده. لطفا بفرمایید امثال 
بنده که عذر موجه برای تردد داشته ایم  برای 

حذف جریمه باید چه کار کنیم؟
ــردن شبکه ها  • ــا اچ دی کـ صــدا و سیما ب

مشکالت زیــادی برای ما ایجاد کــرده. وقتی 
کانال یابی را انجام می دهیم به فرمت قبلی 
برمی گردد. با صدا و سیما تماس گرفتم اما 
با حالت ناراحت و عصبانی پاسخ دادند باید 
سیستم تون قابلیت اچ وی سی داشته باشه 
که 90 درصد تلویزیون ها ندارد. یا باید ستاب 
باکس بخرید. آخه با این وضعیت اقتصادی و 
کرونا که همه جا بسته هست این چه کاری بود؟

چــرا تمام اداره هــای دولــتــی در مناطق  •
قرمز تعطیل است اما در مشهد جایی تعطیل 
مشهد  کرونای  ستاد  رئیس  لطفا  نیست؟ 
توضیح دهـــد. شــایــد کــارمــنــدان مشهدی 

واکسن کرونا زده اند و ما خبر نداریم!
باید بدانید دوربین های سر چهارراه ها  •

فقط و فقط برای دیدن تصاویر تصادف است 
و دیگر هیچ حقی ندارند که با این دوربین 
ها خــودروهــا را جریمه کنند زیــرا ماموران 

راهنمایی و رانندگی حضور فیزیکی دارند 
خــودشــان جریمه می کنند و جریمه های 

رانندگی غیر حضوری باید حذف شود.
 مردم عزیز ایران! جوری شرایط اقتصادی  •

تان را درست کنیم که دیگر به 45 هزارتومان 
یارانه تان نیازی نداشته باشید چون با پولش 

هیچی نمی توانید بخرید!
 یکی از کارهای غلط بعضی نانوایی ها جمع  •

کردن ده ها عدد نان مرغوب برای دوستان و 
آشنایان شان و در نتیجه معطل کردن مردم 
است. اگر هم اعتراض شود گستاخانه می 
گویند به هر جا می خواهی شکایت کن. این 
مشکلی است که بازرسان این صنف در عین 
آگاهی به آن ، اقدام مناسبی انجام نمی دهند.

 تعجب است اول سال مرغ حدود۱0هزار  •
ــود بعد بــا جــوســازی رسید بــه۳5  تــومــان ب
تا40هزار تومان!  حاال قیمت ۲۷هزار تومان 
را مناسب اعالم می کنند! به قول معروف به 

مرگ می گیرند که مردم به تب راضی شوند!
 به مردم بگین کرونا با کسی شوخی نداره  •

من کارگر نانوایی ام مشتری بدون ماسک 
وارد نانوایی می شه بهش تذکر می دیم. 
ناراحت می شه می گه بابا آقای بهداشت! 
تو را به خدا بگین به فکر خودشون که نیستن 
ولــی بقیه زن و بچه دارن. حداقل انسان 

باشن  و کمی با بقیه مدارا بکنن.
 قرار بود که دولت وام یک میلیون تومانی  •

را به کارت یارانه واریز کند که نکرد. قرار بود 
به تعداد خانواده برای هر نفر صد هزار تومان 
واریز کند ولی انجام نداد. فقط موقع گرانی ها 

خوب عمل می کند و به مردم فشار می آورد.
نمی دانم وجدان مسئولین بانک قوامین  •

چطور اجازه داده که در استرداد سپرده ما 
چهار ســال اســت به حــرف هیچ کس گوش 

نمی کنند. ما باید چه کار کنیم؟
بازنشسته و۷0 ساله ام. ساعت ۱۱:۳0 در  •

منزل بودم که برایم پیامک آمده ۲00هزار 
تومان جریمه برای تردد غیر مجاز! در حالی 
که ماشین من در پارکینگ بوده! با این اوضاع 

باید چه کار کنم؟

جالب است مرغ در عرض چندماه از ۱5  •
به ۳5 تومان رسید. حــاال مسئولین وعده 
۲۳تومان را می دهند. سال هاست که همین 
ماجرا برای گران کردن اجناس تکرار می شود 

و صدای این ملت هم به جایی نمی رسد.
 چرا قیمت اجناس با میزان درآمدمان این  •

قدر تفاوت دارد؟ چرا باید به جای پس انداز 
درآمد از ذخایری که قباًل داشتیم خرج کنیم 

تا زندگی روزمره مان بچرخد؟
اگر آقای وزیر کار و رئیس تامین اجتماعی  •

ــرای مــا مستمری بگیران  ــای ســـاالری ب آق
ــت و مجلس  ــاری بکنند. دول نمی توانند ک
فکری به حال ما بکنند. حق ما داره ضایع 
می شه این حقوق ها با تورم همخوانی ندارد. 

راهنمایی مان کنید چه کار کنیم؟
 سراب، سعدی، سنائی، دانشگاه، جمهوری،  •

کوشش، پروین اعتصامی و فداییان اسالم باز 
و فعال بودند! چند صد نفر مخل اقتصادی و 
دالرفروش در پاتوق شان در مقابل بانک ملی 
مرکزی هم در همدیگر می لولند و هنگام عبور 
عابر، به طرفش هجوم می برند! ستاد کرونا 
انگار هیچ گونه مقابله ای با این تجمع های غیر 

بهداشتی و غیر قانونی نمی کند!
وقتی یک گل می تونه یک ملت را حتی  •

بعد از ۲۳سال خوشحال کنه)گل سال ۷6 
ــداداد به استرالیا(چرا هرسال و هرماه  خ
افتخار نسازیم و به این ملت هدیه ندهیم؟ 

ورزش،اقتصاد ،هنر، علم، سیاست و...
ــودم صــد تا  • ــن کشور ب ــاره ای در ای ــه ک اگ

موشک از انــواع مختلف به اماکن نظامی و 
امنیتی اسرائیل می زدم. چه وضعشه؟ چند 
دانشمند و افسر ما را می کشند فقط محکوم 
می کنیم. بیایید برای یک دفعه به این جنگل 

بازی ها پایان دهیم.
 خیلی دلم می خواد بدونم که مدیران صدا  •

وسیما، برنامه »بچه محل« ۸ آذر ماه شبکه ۲ 
را دیدند و پخشش کردند؟ اگر دیدند؛ خیلی 
متاسفم!با چنین مدیرانی، داریم به قهقرای 
ولنگاری می ریم. این چه دلقک بازی هایی 

است که در میارن؟!

مرحله نخست شیرین سازی آب و قطعه اول 
انتقال آب خلیج  فارس به فالت مرکزی ایران، 
در سی ویکمین برنامه افتتاح طرح های ملی 
به  حالی  در  رئیس جمهوری  حضور  با  کشور 
بهره برداری رسید که تا دهه فجر مرحله بعدی 
آن نیز به پایان می رسد. پــروژه عظیم انتقال 
آب خلیج فارس به منطقه فالت مرکزی ایران، 
یکی از دســتــاوردهــای مهم اقتصاد ایــران به  
شمار مــی رود و مزیت های فراوانی  بــرای این 
منطقه و کشور در بر دارد. مهم ترین ویژگی این 
طرح تاثیر مثبت بر روند توسعه مناطق جنوبی 
و فالت مرکزی کشور و توسعه و سازندگی با 
تامین پایدار آب برای بخش صنعت و شرب، در 
استان های محروم از منابع آبی است. ویژگی 
مهم دیگر این طرح در کنار ایجاد زیرساخت های 
موردنیاز برای اجرای پروژه های انتقال آب تا 
سه برابر ظرفیت موجود در حوزه شیرین سازی، 
آب گیری، سازه های دریایی، آزادسازی مسیر 
و همچنین توانمندسازی نیروهای داخلی در 
بخش مشاوره، پیمانکاری و مهندسی است. 
در شرایط فعلی اقتصادی کشور آن چه فعالیت 
یک بانک یا بنگاه اقتصادی را پررنگ جلوه می 
دهد، رسیدگی به امور فرا وظیفه ای و توجه ویژه 
به مسائل ملی و توسعه ای است. رویکردی است 
که آن بنگاه فارغ از هزینه فایده های معمول 
و صرفا با نگاه مسئولیت های اجتماعی برای 
طیف وسیعی از اعضای جامعه انجام می دهد. 
بانک تجارت از جمله بانک های مطرح کشور 
است که همواره در آزمون عمل به مسئولیت های 
اجتماعی سربلند بیرون آمــده و مشارکت در 
اجرای پروژه انتقال آب خلیج فارس یکی از این 

دست اقدامات به شمار می رود.

 بزرگ ترین پروژه آب رسانی منطقه مرکزی 
ایران

برنامه ها و طرح های متعددی برای تامین آب 
منطقه مرکزی ایران اجرا  یا در دست اقدام است 
که بزرگ ترین و مهم ترین آن انتقال آب از خلیج 
فارس به استان های کرمان و یزد است تا ضمن 
رفع مشکالت تامین آب شرب این استان ها در 
رونق چرخ صنعت این استان ها نیز موثر واقع 
شود.طرح انتقال آب خلیج فــارس به صنایع 

جنوب شرق کشور از پروژه های در دست انجام 
بزرگ آب رسانی کشور محسوب می شود که از 
سال 95 توسط شرکت تأمین و انتقال آب خلیج 
فارس در سه خط در مرحله اجرا قرارگرفته و 
آب گل گهر در سیرجان، مس در سرچشمه 
رفسنجان و چادرملوی یزد را تامین می کند و با 
اجرای این طرح، شیرین سازی آب دریا در کنار 
خلیج فارس انجام می شود و با ۷00 کیلومتر 
خط لوله، آب برای مصرف صنایع و آب شرب 

استان های یزد و کرمان تامین می شود.

تامین مالی طــرح توسط بخش خصوصی و 
بانک 

اول  مرحله  افتتاح  مراسم  در  رئیس جمهور 
شیرین سازی و قطعه اول خط انتقال آب به 
فالت مرکزی ایران گفت: طرح انتقال آب به 
فالت مرکزی ایران صنایع ما را متحول می کند 
و خط انتقال آب از خلیج فارس، خط انتقال 
امید است، زیرا فقط آب به فالت مرکزی ایران 
تامین  می شود.  منتقل  امید  بلکه  نمی رسد 
مالی طرح یا توسط شرکت های خصوصی بوده  
یا از بانک ها تسهیالت گرفتند و امیدوارم بقیه 
فازهای آن هم با همین سرعت ادامه پیدا  کند. 
طول این طرح بیش از ۸00 کیلومتر است که 
فاز اول آن ۳05 کیلومتر است که امروز افتتاح 
می شود. این پروژه در ادامه به مس سرچشمه 

می رسد و تا یزد و چادرملو ادامه می یابد.

ــال آب خــلــیــج فــــارس  درگـــــام اول ــق ــت  ان
 ۶ هزار میلیارد تومان هزینه دارد

انارکی محمدی ،مدیر مالی طرح انتقال آب 
از خلیج فارس به استان های کرمان و یزد در 
حاشیه افتتاح طرح گفت:  انتقال آب از خلیج 
فارس برای بخش صنعت استان های کرمان و 
یزد با اعتباری بالغ بر 60هزار میلیارد ریال در 
دست انجام است. در نشست با وزیران صنعت، 
معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی در کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی، مقرر شد به 
وسیله هفت بانک عامل ۲0 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به این پروژه اختصاص یابد و 40هزار 
میلیارد ریال را معادن گل گهر سیرجان، مس 
سرچشمه رفسنجان و چادرملوی استان یزد 

تأمین کنند.

طراحی و اجرا با توان و دانش بومی
از سوی دیگر علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در مراسم افتتاح ابرپروژه انتقال 
آب خلیج فارس به منطقه گل گهر گفت: امروز 
نسل ما بزرگ ترین انتقال آب از دریا به فالت 
مرکزی ایران را در دولت تدبیر و امید اجرا کرد 
که برای نسل های آینده به یادگار مانده و میراثی 
برای کشور خواهد بود. وی افزود: این طرح با 
مشارکت گسترده بخش خصوصی انجام شده 
و قرار است شرکت های توسعه گرا و صنعتی 
معدنی، کشور را بسازند و این شرکت ها برای 

بقای خود و مردم در این طرح سرمایه گذاری 
کردند. وی تصریح کرد: اعتبار پــروژه انتقال 
آب از محل منابع بانکی و شرکت های صنعتی 
و معدنی تامین شده است و در این طرح ۱94 
شرکت داخلی در ۱5 استان کشور مشارکت 
داشتند و روزانــه هشت هزار نفر در این پروژه 
مشغول به کار بودند و طراحی و اجــرای آن تا 
جایی که ممکن بود توسط دانش بومی اجرا 

شده است.

از  بخشی  تامین  در  تجارت  بانک  عاملیت 
منابع پروژه

دولت آبــادی مدیرعامل بانک تجارت در این 
راستا می گوید: زمانی که پروژه انتقال آب خلیج 
فارس به بانک تجارت پیشنهاد شد شاید یکی از 
معدود پروژه هایی بود که پس از طرح موضوع، 
با مشارکت و تعامل حداکثری هیئت مدیره به 
تصویب رسید و مقدمات اجرایی آن به سرعت 
آغاز و این بانک عاملیت تامین بخشی از منابع 
این پروژه شامل  ۱۸6 میلیون یورو منابع ارزی 
و ۱۸60 میلیارد ریال منابع ریالی را عهده دار 
شد. بانک تجارت به عنوان بانکی حرفه ای، 
متخصص و با سابقه در حمایت از بخش های 
مختلف اقتصادی کشور همواره سعی دارد با 
تخصیص بهینه و هدفمند منابع صندوق توسعه 
ملی، واسطه مناسبی برای دستیابی به اهداف 
ایــن صندوق باشد. هم اکنون بانک تجارت 

عالوه بر این پروژه در حوزه نفت و پتروشیمی 
، شرکت های پتروشیمی دهلران سپهر، آرین 
شیمی، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 
مهندسی و ساختمان صنایع نفت، توسعه نفت 
و گاز صبای کنگان، آرد سفید اکبری و شیشه 
و فلوت کاویان و پروژه های دیگر را نیز از محل 
مصوبات صندوق توسعه ملی تامین مالی کرده 
است. این بانک در سال جاری که از سوی مقام 
معظم رهبری به سال جهش تولید نام گذاری 
شده همچنان آمادگی دارد در راستای تحقق 
بیش از پیش اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید 
کنندگان داخلی ، شرایط الزم برای اعطای 
را فراهم  تسهیالت بیشتر به صنایع مختلف 
کرده و در اشتغال زایی برای هموطنان نقشی 

فعال را ایفا کند.

5 دهه خدمت گزاری با نگاه مسئولیت پذیری 
اجتماعی

مدیرعامل بانک تــجــارت در ادامـــه بــا اشــاره 
به ایــن که بانک تجارت به عنوان یک بانک 
ــه از خدمت  ــه ای ورود بــه پنجمین ده ــرف ح
ــزود: بانک  ــزاری خود را تجربه می کند، اف گ
تجارت وظایف مختلفی را در تامین خدمات 
بانکی مورد نیاز مشتریان، حمایت از فعاالن 
اقتصادی در بخش های مختلف و در نهایت 
تامین منافع سهامداران خود بر عهده دارد. 
مسلما همه اقدامات انجام شده نیز باید در 

همین راستا قــرار گیرد. در کنار این وظایف 
ذاتی، بانک تجارت وظیفه بزرگ دیگری را در 
قبال جامعه و هموطنان عزیزمان در کشور دارد 
که در اصطالح عامه از آن به عنوان مسئولیت 
اجتماعی یاد می شود. یکی از افتخارات بانک 
ایفای نقش فعال در  در چهل ســال گذشته 
حوزه مسئولیت های اجتماعی است که انجام 
ایــن وظیفه در بخش هــای مختلفی همچون 
مشارکت در آزادســازی زندانیان جرایم غیر 
عمد، احداث مدرسه، حمام و خانه بهداشت 
در مناطق محروم، حفاظت از محیط زیست، 
اعطای تسهیالت به اقشار کم برخوردار معرفی 
شده توسط کمیته امــداد امام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی، همکاری با برنامه جهانی 
غذا و... مورد توجه قرار گرفته است. حضور 
و مشارکت بانک در اجــرای پــروژه انتقال آب 
خلیج فارس نیز با همین دیدگاه انجام شده و 
امیدواریم ثمرات آن شکوفایی بیش از پیش 
اقتصاد در استان های برخوردار از این طرح را 
فراهم کند. مسلما به سر انجام رسیدن نتیجه 
ماه ها تالش دست اندرکاران اجرای یک پروژه 
بزرگ همواره با احساسی خوشایند همراه بوده 
و گامی بلند برای تحقق رونق و جهش تولید از 
رویکردهای موکد مقام معظم رهبری به شمار 
می رود. در شرایطی که ایران عزیز از هر سو آماج 
تهدیدها و تحریم های مختلف بین المللی است 
اجرای چنین پروژه هایی را می توان نمونه ای 
بارز از اقتصاد مقاومتی دانست. بدون شک بنده 
و همکارانم در بانک تجارت از این که توانسته 
ایم سهم کوچکی را در اجرایی شدن این پروژه 
مهم داشته باشیم خداوند منان را شاکریم و به 
شادی هموطنان مان در استان های دخیل در 

این پروژه خرسندیم.

مدیرعامل بانک تجارت:

پروژه انتقال آب خلیج فارس گامی بلند در توسعه  و آبادانی ایران است

 خودرو در پیچ و خم
 طرح های کاغذی 

 طی روزهای اخیر خودرو روان تر از پیش و سریع تر 
ــد. ایــن روزهــا  ــوالن می ده از قبل روی کاغذ ج
خبرهای متعددی از طرح های جدید خودرویی 
می شنویم. از طرحی که در کمیسیون صنایع 
مجلس مطرح است تا طرحی که وزارت صمت 
بــرای خــروج خــودروســازان از زیــان قــرار است در 
ستاد اقتصادی دولت مطرح کند. در این میان، 
طرح تولید خــودروی مدرن و اقتصادی از سوی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح 
شده است. هر کدام از این طرح ها جهت گیری 
خاصی دارد. طرح های کمیسیون صنایع مجلس 
و وزارت صمت بر معضل دو نرخی بودن خودرو 
و فاصله قیمتی موجود که موجب رانت گسترده 
دالالن شده اســت، تمرکز دارد و طرح معاونت 
علمی ریاست جمهوری، از نگاه دانش بنیان به 
تولید خودروهای مدرن اشاره دارد.واقعیت این 
است که خودروسازی ما از دو جنبه دچار مشکل 
اساسی است. یک جنبه معضل فعلی و کوتاه مدت 

صنعت خودرو است که خود را در کاهش تولید، 
ــودرو، افزایش  افزایش زیــان مجموعه صنعت خ
شدید قیمت ها و شکل گیری فاصله قیمتی عجیب 
در بــازار خــودرو و طمع دالالن برای ورود به این 
عرصه نشان می دهد.جنبه دیگر معضل ساختاری 
و بلندمدت صنعت خودرو است که خود را در بهای 
تمام شده باال، انحصار و مونتاژکاری و وابستگی 
این صنعت به خارج نشان می دهد. در این میان 
به نظر می رسد هر کدام از این طرح ها بخشی از 
مشکل را دیده است و برای آن راه حل هایی نسبتا 
منطقی دارد اما در مجموع برای معضل صنعت 
خودرو طرح کالن و چشم انداز مشخصی وجود 
ندارد که اصالحات آن را رقم بزند.از جنبه دیگر نیز 
می توان به ماجرا نگاه کرد. چهار تحقیق و تفحص 
در مجالس دوره های ششم، هفتم، نهم و دهم، به 
ویژه تحقیق و تفحص مجلس دهم که در آخرین 
روزهای فعالیت آن در اواخر اردیبهشت ماه قرائت 
شد، نکات مهمی از معضالت ریشه ای صنعت 
خودرو را نشان می دهد. در این میان دادگاه یکی 
از مدیران سابق صنعت خودرو و عالوه بر آن یکی 
از بزرگ ترین قطعه سازان کشور نیز سال گذشته 
برگزار و منجر به رای دادگــاه و محکومیت هایی 
برای متهمان شد. اکنون بحث بر سر این است 
که طرح هایی که امروز در ارتباط با صنعت خودرو 
روی میز است، با مسائل مطرح شده در گزارش 
های تحقیق و تفحص مجلس و معضالت آشکار 
شده صنعت خودرو در دادگاه ها چه نسبتی دارد و 

چه راهکاری برای رفع آن ها ارائه می دهد.اجازه 
دهید به طــرح هایی که ابتدا گفتیم برگردیم. 
واقعیت این است که صنعت خودرو بین مسائل 
کالن و مشکالت روزمره سرگردان مانده است. 
سال ها انباشت مشکالت ساختاری این صنعت، 
اجــازه جراحی در آن را نــداده است. جراحی که 
بتواند ساختار شرکت های خودروساز را تغییر 
دهد و انبوه شرکت های اقماری آن را سبک کند، 
انحصار را با کاهش حمایت ها و زمان دار کردن و 
مشروط کردن این حمایت ها کاهش دهد و زیان 
انباشته ناشی از دخالت چهره های سیاسی و 
مالکیت شتر گاو پلنگی آن را که در قالب مدیریت 
نیمه دولتی است، به سود تبدیل کند، با این حال 
معضل فعلی صنعت خودرو، درماندگی در تولید 
برخی قطعات خاص است که در مقاطعی تا ۲00 
هزار خودروی ناقص را روی دست خودروسازان 
می گذارد. اکنون هم اگرچه طرح هایی نظیر تولید 
خودروی مدرن در معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهور ممکن است فانتزی به نظر برسد و مشکل 
روز صنعت خودرو را حل نکند ولی باید توجه داشت 
که در هر صورت نه این طرح و نه طرح های وزارت 
صمت و کمیسیون صنایع مجلس، نسخه های 
کاملی برای درمان بیماری صنعت خودرو نیست 
و اگر هم قرار است این طرح ها گرهی از بخشی 
از مشکل صنعت خودرو را  باز کند، در نهایت باید 
به فکر طرح جامعی برای حل ریشه ای مشکالت 

صنعت خودرو بود، نه طرح های وصله و پینه ای!

شورای اقتصاد کشور تأمین اعتبار هزارمیلیاردی اوراق مالی اسالمی 
را برای پروژه قطار برقی مشهد -گلبهار -چناران به تصویب رساند تا بنا 
بر اذعان مدیرعامل شهر جدید گلبهار به زودی شاهد ریل گذاری این 
مسیر باشیم.پروژه قطار حومه ای مشهد-گلبهار در سال ۸4 به تصویب 
شورای هماهنگی ترافیک کشور رسید و در سال 9۱ کلنگ این خط ریلی 
به زمین زده شد. قطار برقی مشهد-گلبهار یکی از طرح های دولت دهم 
بود که وعده اتمام آن تا پایان کار این دولت داده شده بود  و بنا بود شهر 
جدید گلبهار به متروی مشهد متصل و حدفاصل 40 کیلومتری مشهد 
تا گلبهار از این طریق سهل الوصول تر شود، در ادامه چناران نیز به این 
پروژه افزوده شد تا شبکه ریلی مشهد به نحوی به خط آهن مشهد - گرگان 
متصل شود. این پروژه مانند بسیاری از پروژه های زیرساختی بنا بود از 
طریق فاینانس خارجی تأمین اعتبار شود اما طرف چینی از این پروژه 
 مانند دیگر پروژه های ریلی عقب نشینی کرد تا مسیر تأمین اعتبار این 
پروژه ریلی تغییر یابد. بنا بود در صورت موافقت دولت اوراق خزانه ملی 
برای تأمین اعتبار این خط ریلی نیزمنتشر شود.مشروح این مطلب را در 

سایت khorasannews.com بخوانید.

 تشکیل کارگروه ویژه برای تعقیب عامالن و آمران
 ترور شهید فخری زاده در قوه قضاییه 

رئیـس دسـتگاه قضـا گفـت: دادسـتان کل کشـور بـا همـکاری سـتادکل 
نیروهـای مسـلح، دسـتگاه های  نیروهـای مسـلح، سـازمان قضایـی 
اطالعاتـی و امنیتـی، کارگـروه ویـژه ای را بـرای تعقیـب عامـالن و آمـران 
تـرور تشـکیل دهـد. دسـتگاه هـای اطالعاتـی و امنیتـی در شناسـایی و 
انهدام شـبکه نفـوذ در جای جای کشـور و کسـانی کـه از داخل به دشـمن 
سـیگنال توطئه می دهند، لحظه ای درنگ نکنند. رئیسـی ادامه داد: در 
انجام اقدامات بازدارنده درخصوص دشـمن، نبایـد کوتاهی کرد چراکه 
دشـمن فقط منطق قدرت را می شناسـد. تحریم و ترور دو روی یک سـکه 
هسـتند؛ غربی هایی که در مقابل ترور دعوت به خویشتنداری می کنند، 
در واقـع به تروریسـت ها چـراغ سـبز نشـان می دهند. امید بسـتن بـه رفع 
تحریم بـا مذاکره خطاسـت. رئیسـی بـا تأکید بـر این کـه بیشـترین تحریم 
هـای دشـمن مربـوط بـه بخـش صنایـع هسـته ای و دفاعـی کشـورمان 
اسـت، گفت: شـهید شـهریاری ها و شـهید فخری زاده هـا با تولیـد قدرت 
در حـوزه هسـته ای و دفاعـی تحریـم هـای دشـمنان در ایـن دو عرصـه را 

بی اثـر کـرده انـد.

قطار مشهد-گلبهار روی ریل اعتبار 
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تحلیل روز

سوریه از انزوا در می آید 
چهارمین نشست کمیته قانون اساسی سوریه  
آغاز شده و تا ۴ دسامبر ادامه پیدا می کند. در این 
دور از نشست ها ،رایزنی درباره اصول اصلی قانون 
اساسی انجام می شود.کمیته قانون اساسی سوریه 
توسط سازمان ملل بــرای تدوین قانون اساسی 
جدید این کشور بر پایه قطعنامه ۲۲۵۴ این سازمان 
تشکیل شده است. در این کمیته نمایندگان نظام 
کنونی سوریه و مخالفان این کشور حضور دارند.
قانون اساسی فعلی سوریه متعلق به سال ۲۰۱۲ 
است که دولت سوریه پس از آغاز اعتراضات در 
واکنش به خواست مخالفان و معترضان، اقدام به 
ارائه آن کرد.پس از تصویب قانون اساسی جدید 
در سوریه، انتخابات در این کشور برگزار خواهد 
شد.پیشتر در ۲6 نوامبر از سوی مقامات وزارت 
خارجه چهار کشور عربی شامل عربستان، امارات، 
مصر و اردن ، نشستی در قاهره برای بررسی پرونده 
سوریه برگزار شد که بی سابقه به نظر می رسد.
وزارت خارجه مصر پس از این نشست با انتشار 
بیانیه ای رسمی تأکید کرد که هدف از این نشست 
بررسی راه هــای حل »بحران سوریه« براساس 
قطعنامه ۲۲۵۴ شــورای امنیت بوده است.این 
چهار کشور منتقدان جدی نقش ترکیه در سوریه 
هستند، هرچند هرکدام در تحوالت  سوریه راه خود 
را می رود، عربستان در قطع ارتباط کامل با سوریه 
است، امارات روابط دیپلماتیک خود را با سوریه 
برقرار کرده، اردن و مصر هم مناسبات اطالعاتی 
و امنیتی با سوریه دارند و مصر تالش های بسیاری 
برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب انجام داده 
است.به نظر می رسد  احتماال در این نشست تالش 
برای پایان دادن به انزوای سیاسی سوریه مطرح 
شده به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که دولت 
جدید آمریکا احتماال درصدد افزایش فعالیت های 
دیپلماتیک برای حل بحران سوریه برخواهد آمد.
این کشورها می خواهند پیش از آن که آمریکا وارد 
عمل شود، هماهنگی های الزم را میان خود ایجاد 
کنند تا در مذاکرات آینده قدرت مانور داشته باشند.
مصر و امارات و عربستان در لیبی جبهه متحدی در 
برابر ترکیه تشکیل داده اند که اجماال  با موفقیت 
همراه شد و اکنون در پی تکرار این تجربه در سوریه 
برآمده اند.آن چه راه را برای تشکیل چنین جبهه 
ای هموار کرده عقب نشینی عربستان از موضع 
سرنگونی دولت بشار اسد و پذیرش راه حل های 
میانه از جمله خروج گروه های نظامی غیر سوریه 

ای از این کشور است.

ــزار سند در کنار ۲۵  شریفی- بررسی ۲۰ ه
هزار تصویر و جان باختن ۴۲۳ تن، ثابت کرد که 
سربازان استرالیایی بین سال های ۲۰۰۵ تا 

۲۰۱6 در افغانستان مرتکب »جنایت جنگی« 
شده اند. براساس این اسناد که کمتر از دو هفته 
پیش منتشر شــده، ۳۹ زنــدانــی و غیرنظامی 

غیرمسلح افغان به دست ۱۹تن از نیروهای ویژه 
استرالیایی به قتل رسیده اند. همین رویداد باعث 
شد که »ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت امور خارجه 
چین صبح دیروز )دوشنبه( در صفحه توئیتر خود 
به آن واکنش نشان دهد. »ژائو لیجیان« در توئیتی، 
تصویری از یک نظامی استرالیایی منتشر کرد که 
چاقویی را بر گلوی یک کودک افغان قرار داده 
و در توضیحات عکس به طعنه نوشته شده بود: 
»نترسید، ما آمده ایم که برای شما صلح به همراه 
آوریم«. این دیپلمات چینی سپس در توئیت خود 
با اشاره به گزارشی که به تازگی از جنایات جنگی 
نظامیان استرالیایی در افغانستان منتشر شده، 
تصریح کرد: »از قتل غیرنظامیان و زندانیان افغان 
به دست سربازان استرالیایی بهت زده شده ام. 
ما چنین اقداماتی را به شدت محکوم می کنیم و 
خواستار محاکمه آن ها هستیم«. ساعاتی پس از 
انتشار این پیام، رسانه های استرالیایی گزارش 
دادند که این توئیت باعث تنش در روابط پکن و 
»کانبرا« شده است. پس از انتشار توئیت دیپلمات 

چینی، اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا 
خواستار حذف این تصاویر »کاماًل مشمئزکننده« 
شد. نخست وزیر استرالیا در توئیتی نوشت: »این 
)تصاویر( کاماًل اهانت بار است و به هیچ وجه قابل 
توجیه نیست... دولت چین باید از انتشار چنین 
پستی شرمسار باشد. این اقدام، آن ها را در مقابل 
چشمان جهان خوار می کند«.استرالیا ،این تصویر 
را فتوشاپی اعالم کرده است . هوا چون اینگ، 
سخنگوی وزارت خارجه چین اما انتقاد اسکات 
موریسون را رد کرده و گفته که استرالیا باید از 
رفتار نیروهایش در افغانستان »شرمنده« باشد. 
پس از انتشار خبِر رسوایی استرالیا در روزهای 
گذشته، ژنرال »آنگس کمپبل« رئیس نیروهای 
دفاعی استرالیا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته 
بود: گزارش اطالعات موثقی ارائه شده است که 
نشان می دهد نظامیان استرالیایی، تسلیحات یا 
بیسیم هایی را روی بدن اجساد غیرنظامی افغان 
قرار می دادند تا این گونه جلوه دهند که فرد قربانی 

در عملیات کشته شده است.

  دکتر سعید غفاری
international@khorasannews.com

چین 4 مقام آمریکایی را به اتهام مداخله در امور هنگ کنگ تحریم کرد 

پینگ پنگ تحریمی پکن-واشنگتن
دولت چین با هدف  مقابله به  مثل با تحریم چهار مقام چینی توسط 
واشنگتن، چهار شهروند آمریکایی را که عضو نهادهای وابسته به دولت 
این کشور هستند، تحریم کرد. به گزارش واشنگتن پست، این تحریم ها 
شامل »جان کنوس« مدیر بخش آسیایی بنیاد ملی دموکراسی، »مان 
آناند« مدیر منطقه ای بخش آسیا پاسیفیک موسسه  پریت سینگه 
دموکراسی ملی و دو موسسه مشابه دیگر می شود. این افراد متهم به 
دامن زدن به جریان های جدایی طلبانه هنگ کنگ هستند. پیشتر، 
آمریکا نیز چهار مقام چینی را مرتبط با تحوالت هنگ کنگ تحریم 
کرده بود. پکن این قبیل رفتارها را مغایر با هنجارهای بنیادین روابط 
بین الملل و به منزله مداخله در امور داخلی چین تعبیر می کند. دولت 
شی چین پینگ بارها به واشنگتن درباره لزوم احترام به اصل چین واحد 
هشدار داده است حال آن که دولت تحت امر دونالد ترامپ رئیس جمهور 
فعلی آمریکا، در ادامه سیاست چرخش به ایندوپاسیفیک و ممانعت از 
قدرت یابی چین، از تحریک جریان های جدایی طلب مناطق تابعه این 
کشور نظیر تایوان، هنگ کنگ و تبت ابایی ندارد. تنش سیاسی بر سر 
هنگ کنگ تنها یکی از عوامل جنگ تحریمی دو کشور است. دولت 
دونالد ترامپ قصد دارد شرکت اصلی ساخت تراشه چین، شرکت 
»سمیک« )SMIC( و شرکت ملی نفت و گاز فراساحل چین، »کنوک« 
را به دلیل وابستگی شان به ارتش چین، در فهرست سیاه وزارت دفاع 
آمریکا قرار دهد. به گزارش رویترز، این تصمیم، دسترسی این شرکت ها 
به سرمایه گذاران آمریکایی را محدود می کند و در چند هفته مانده به 

ریاست جمهوری بایدن، تنش های موجود با پکن را افزایش می دهد. 

انگلیس  بــا فرانسه در زمینه  دولــت 
افــزایــش اقــدامــات امنیتی در کانال 
این  رسید.براساس  توافق  به  مانش 
توافق، دولت فرانسه موظف می شود 
با دو برابر کردن شمار گشت های گارد 
و  پناهجویان  حرکت  ــود،  خ ساحلی 
مهاجران غیرقانونی به سوی بریتانیا 
در قایق های کوچک را متوقف کند.در 
ماه های گذشته هزاران نفر در قایق های 
شخصی کوچک با عبور از دریای مانش 
خود را به سواحل انگلیس رساندند. 
قرار است لندن و پاریس برای این طرح 
مشترک، بیش از ۳۱ میلیون یورو هزینه 
بریتانیا  بین  توافق اخیر  کنند.اعالم 
عبور  از  ممانعت  زمینه  در  فرانسه  و 
پناهجویان و مهاجران غیر قانونی در 
واکنش به سلسله رویدادهای ناگواری 
است که در چند ماه اخیر در کانال مانش 
رخ داده است.از جمله موارد مهم در این 
زمینه ،غرق شدن یک خانواده ایرانی در 
۲7 اکتبر ۲۰۲۰ بود. پس از این حادثه 
دلخراش ،نهادهای حامی پناهجویان 

اعالم کردند که مرگ این خانواده بر 
اثــر غــرق شــدن قایق حامل آن هــا در 
کانال مانش باید زنگ  هشدار را برای 
سیاستمداران در فرانسه و بریتانیا به 
صدا درآورد.تا قبل از این حادثه، دولت 
قبال  در  تفاوتی  بی  سیاست  فرانسه 
پناهجویانی که قصد دارند از طریق بندر 
کاله و کانال مانش به بریتانیا برسند، 
داشته است. در واقع پاریس صرفا به 
دنبال خالصی از دســت پناهجویان 
است.به همین دلیل با وجود آگاهی از 
روند رو به افزایش حضور پناهجویان در 
سواحل شمال فرانسه به ویژه اطراف 
کاله برای سفر با قایق به بریتانیا، اما با 
نادیده گرفتن این امر، به پناهجویان 
برای انجام این سفر چراغ سبز نشان 
می داد و آن ها را رهسپار سفردریایی 
بسیار پرخطری با قایق های ناایمن می 
کرد.اکنون با توجه به فشارهای بین 
المللی به ویژه از جانب سازمان های 
حقوق بشری، پاریس ناچار شده با لندن 
به توافقی برای ممانعت از ادامه حرکت 

پناهجویان و مهاجران غیر قانونی کانال 
مانش با قایق های کوچک برسد. با این 
حال بعید به نظر می رسد که این توافق 
بتواند به نحو موثری مانع از تداوم انتقال 
آن ها با قایق از طریق کانال مانش شود؛ 
ضمن این که جدیت پاریس در زمینه 
اجرای این توافق محل تردید است.در 
سال های اخیر با پیدایش و اوج گیری 
بحران، پناهجویان با برخوردهای سرد 
کشورهای  در  آمیز  خشونت  حتی  و 
غربی مواجه شــده انــد و دولت های 
اروپایی تالش گسترده ای را به منظور 
ممانعت از ورود آن ها و در مرحله بعد 
بــازگــردانــدن پناهجویان می کنند.
سیاستمداران راست گرای افراطی 
نیز تالش می کنند تا ورود پناهجویان 
را مسبب بسیاری از معضالت قلمداد 
کنند و بیرون راندن و ممانعت از ورود 
آن ها را خواستار شوند.در عین حال 
ابعاد  ــی  ــای اروپ کشورهای  کوتاهی 
انسانی و اجتماعی بحران پناهجویان 

را روز به روز افزایش داده است.

در پی افشای جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان، تنش میان پکن-کانبرا به اوج خود رسید 

جانی در لباس قربانی! 

چهره روز 

مصدومیت بایدن هنگام سگ بازی

جو بایدن حین بازی با سگش دچار شکستگی 
سطحی در ناحیه پا شده و باید چند هفته ای 
کفش مخصوص بپوشد.این خبر به تنهایی از 
اهمیت چندانی برخوردار نیست، اما این که 
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در 
پیامی توئیتری برای او آرزوی بهبودی کرده، 
جای تعجب دارد. او در این پیام نوشت: زود 
ــا، ترامپ اغلب از توئیتر  خوب شو!این روزه
برای متهم کردن رقیب دموکرات به تقلب در 
دلیل  همین  به  می کند؛  استفاده  انتخابات 
پیامی هرچند کوتاه که محتوایی غیر از بدگویی 
از بایدن داشته باشد؛ جالب است.اگر اوضاع 
طبق روال پیش برود؛ بایدن دموکرات در ۲۰ 
ژانویه ۲۰۲۱ )اول بهمن(، زمام امور را در کاخ 

سفید به عهده می گیرد.

توئیت روز 

ترامپ: برای خودم نیست که نتایج انتخابات را 
نمی پذیرم، بلکه برای آن 7۴ میلیونی که به من 

رای دادند همچنان می جنگم!
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توافق فرانسه وانگلیس برای ممانعت از گذر پناهجویان از کانال مانش 

باتالق رویاهای پناهجویان مسدود می شود؟
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شماره دادن »مادورو« و زائران حج در صف کرونا!
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محاصره قاچاقچیان چوب جنگل

گزارشی از قطع دست قاچاقچیان چوب از جنگل های شمال 
کشور منتشر شد که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. 
همشهری در این گزارش به نقل از قائم مقام معاونت 
سازمان جنگل ها نوشت که ۲۴۰۰ جنگلبان در جنگل های 
شمال کشور مستقر می شوند، تا دست قاچاقچیان چوب 
از جنگل های کشور قطع شود. در این گزارش همچنین 
از شناسایی هشت هزار راه فرعی در جنگل خبرداده 
که اعالم شده قرار است با نصب دوربین های حفاظتی 
به زودی مسدود شوند. در ضمن در شش  ماه نخست 
امسال، ۱۱۴۲ مترمکعب چوب قاچاق از جنگل ها کشف 
شده است. کاربری نوشت: »به اندازه کافی هر سال توی 
آتش سوزی ها جنگل از دست می دیم دیگه، قاچاق رو 
کجای دلم بذارم!« کاربر دیگری نوشت: »سازمان جنگل 
ها هربار می گه کاری می خوایم بکنیم ولی در عمل شاهد 

قاچاق چوب درختان جنگل هستیم.«
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شماره دادن »مادورو«

یکی از خبرهای جالب دیروز که واکنش های زیادی در 
فضای مجازی داشت توئیت جدید »نیکوالس مادورو« 
رئیس جمهور ونزوئال بود. مــادورو با انتشار پیامی در 
توئیتر، شماره ای را که می توان با او را در پیام رسان های 
تلگرام و واتس اپ ارتباط برقرار کرد، به اشتراک گذاشت 
و نوشت: »من از امروز از طریق واتس اپ و تلگرام شروع 
به مبارزه برای حقیقت و مردم در ونزوئال می کنم. مرا در 
گروه های خود عضو کنید.« کاربران به این توئیت مادورو 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »به نظر فکر خوبیه 
برای در کنار مردم بودن و حرف هاشون رو شنیدن ولی آیا 
می رسه همه مطالب رو بخونه و جواب بده؟!« کاربر دیگری 
نوشت: »این کار غیر از یک حرکت پوپولیستی نیست.« 
کاربری هم نوشت: »اگه این جا بود، یکی داد می زد آقای 

مادورو چرا سروش نه!«
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سبقت خودکشی از کرونا در ژاپن

گزارش دویچه وله از آمار خودکشی ها در ژاپن که از 
تعداد کشته های کرونا هم بیشتر شده بسیار شوکه 
کننده بود. بر اساس این گزارش طی ماه اکتبر ۲۱5۲ نفر 
خودکشی کرده، در حالی که در زمان مشابه ۲۰83 نفر به 
خاطر کرونا جان خود را از دست داده اند. به عقیده برخی 
روان شناسان، این آمار تکان دهنده نشان از آثار مخرب 
قرنطینه و بی توجهی به سالمت روان است. کاربری نوشت: 
»تنها قرنطینه که نیست رکود اقتصادی، تورم و گرونی 
همه اینا باعث می شه روح و روان آدم به هم بریزه.« کاربر 
دیگری نوشت: »معموال کشورهای پیشرفته تعداد زیادی 
خودکشی دارن به همین دلیل آماری اعالم نمی کنن مثال 
آمریکا چندین ساله که آمار خودکشی هاش رو نمی ده.« 
کاربری هم نوشت: »کاش مسئوالن به فکر ما باشن ما از 
قرنطینه شاید نمی ریم ولی از تورم حتما دیوانه می شیم.«
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زائران حج در صف کرونا!

یکی از خبرهایی که در فضای مجازی با بازتاب زیادی همراه 
شد، خبر واریز مازاد هزینه حج ۹8 به حساب زائران در روز 
سه شنبه و به تبع آن حضور مردم و مخصوصا سالمندان 
در بانک ها برای استرداد وجه بود، اما نکته تاسف بار این 
بود که سازمان حج و زیارت این پیام را درست در هفته 
اعمال قرنطینه و محدودیت های کرونایی ارسال کرد و 
باعث هجوم گسترده برخی به بانک ها شد. کاربران هم به 
این موضوع واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »چی می 
شد دو هفته دیگه این کار رو می کردن یا تماس می گرفتن 
شماره حساب می گرفتن ازشون و به حساب ها شون  واریز 
می کردن.« کاربر دیگری نوشت: »مردم هم اگه بخوان 
رعایت کنن، برخی مسئوالن اجازه نمی دن. یه روز مردم رو 
برای الستیک توی صف قرار می دن، یه روز مرغ و روغن 

حاال هم برای ۱۲۰ هزار تومن مازاد هزینه حج.«
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آنی ور و آنی تایم لپی!

بارها از گاف های انگلیسی صحبت کردن جواد خیابانی 
نوشته ایم اما این بار تندیس داغ ترین اشتباه لُپی تقدیم 
می شود به علی خضریان نماینده مجلس که دو کلمه ساده 
انگلیسی »Anytime« و »Anywhere« را »آنی تایم 
و آنی ِور« تلفظ کرد و در روزهای گذشته بازتاب زیادی 
در شبکه های اجتماعی داشته است. کاربران هم به این 
اشتباه نماینده جوان مجلس واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »حاال آن قدر شلوغش نکنین آدم گاهی اشتباه لپی 
می کنه دیگه این بنده خدا هم اشتباه کرد.« کاربر دیگری 
نوشت: »از یه جوون معمولی اگه این اشتباه رخ بده زیاد 
مهم نیست ولی برای یه دانشجوی دکترا که نماینده مردمم 
هست و درباره برجام هم نظر میده، بده انگلیسی بلد 
نباشه!« کاربری هم نوشت: »یاد اون نماینده ای افتادم که 
اسم موزه لوور رو  لوبر، لوُور و... می گفت آخرم نتونست 

درستش رو تلفظ کنه.«

  

  2.1     M   views 

سرطان ساختگی برای پول جمع کردن

تصویری از یک زن و شوهر که به دلیل سوءاستفاده از 
احساسات مردم دستگیر شده بودند، در فضای مجازی 
منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. ماجرا از این قرار بود 
که این زن چندی پیش موهایش را می تراشد و به دوستان 
و آشنایانش اعالم می کند که سرطان دارد و برای درمان 
نیاز به پول دارد. او با همین ترفند 85۰۰ پوند )حدود 
3۰۰ میلیون تومان( جمع آوری و اعالم می کند به شهر 
دیگری برای درمان می رود اما در همین زمان با نامزدش 
جشن عروسی می گیرد. او بعد از مدتی اعالم می کند که 
سرطانش درمان شده اما چند روز پیش لو می رود و پلیس 
به دلیل سوء استفاده از احساسات مردم او را دستگیر می 
کند. کاربری نوشت: »حواستون باشه که این جوری به جای 

کمک به یک نیازمند به یک مفت خور کمک نکنید.«

            تاریخچه کارت ملی هوشمند
پروژه کارت هوشمند ملی از سال 91 با صدور دو میلیون کارت 
آغاز به کار کرد. طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه باید در 
سال 94 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می 
یافت، اما هم اکنون با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام 
نرسیده است و گفته می شود این تاخیر به دلیل تحریم ها بوده 

چون تراشه کارت ملی به صورت واردات تامین می شود.

            تعداد کارت های هوشمند صادر شده

بر اساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع 62.5 میلیون نفر 
واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر 
برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده اند که برای 48 
میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود 10 میلیون 
نفر از افرادی که ثبت نام کرده اند، کارت هوشمند ملی خود را 
دریافت نکرده اند. حدود چهار میلیون نفر نیز برای دریافت کارت 
تاکنون اقدامی نکرده اند که در مجموع حدود 14 میلیون نفر در 
کشور بدون کارت ملی هوشمند داریم که رقم قابل توجهی است.

            کارایی های اعالم شده

پیش از این اعــام شده که کــارت هوشمند ملی می تواند به 
عنوان یک کلید ورود مناسب برای کاربردهایی مانند هدفمند 
کردن یارانه ها، سامت الکترونیکی و کاربردهای انتخابات 
و دیگر خدمات شهروندی باشد و قرار بوده سه کاربرد اصلی 
»شناسایی«، »تصدیق هویت« و »امضای دیجیتال« را ارائه دهد. 
خب تکلیف شناسایی که مشخص است اما تصدیق یا احراز 
هویت هم با همین کارت باید صورت بگیرد آن هم با تطبیق 
عکس و اطاعاتی همچون اثر انگشت که امکان جعل هویت را به 
حداقل برساند. درباره کاربرد امضای دیجیتال هم باید بگوییم 
که صاحب کارت می تواند بر این اساس از »امضای دیجیتالی« 
و تکنیک های رمزنگاری برای رسیدن به این اهداف استفاده 
کند. گفته می شود روی تراشه داخل کارت هوشمند می توان 
حجم فراوانی از اطاعات را بارگذاری کرد به همین دلیل 
احتمال تجمیع تمامی کارت های داخل کیف های جیبی را 

هم داده اند.

            ردیابی کرونایی ها با کارت ملی

پیش از این اعام شد که با رصد کارت ملی مسافران ریلی و 
هوایی از جابه جایی چندین هزار مسافر کرونایی جلوگیری 
شده و همچنین قرار است از این به بعد همراه داشتن کارت ملی 
اجباری شود تا از ارائه خدمات اداری و همچنین خدمات مترو به 
مبتایان جلوگیری شود اما نحوه چگونگی شناسایی مشخص 

نشد و این شائبه به وجود آمد که شاید قرار است از کارایی هایی که 
گفته می شد کارت ملی هوشمند دارد، استفاده کنند ولی تا این 
لحظه درباره این موضوع صحبتی از سوی مسئوالن نشده است.

            آب سردی بر امیدها

همان طور که پیش از این در این گــزارش خواندید، قرار بود 
کارت ملی هوشمند خدمات گسترده ای را ارائه دهد و صحبت 
های وزیر ارتباطات و الزامی شدن همراه داشتن کارت ملی 
برای شناسایی بیماران کرونایی هم نوید شروع استفاده از دیگر 
امکانات کارت ملی هوشمند را می داد اما گزارش مرکز پژوهش 
های مجلس آب سردی بود بر همه امیدها. مرکز پژوهش ها در 
این گزارش تاکید می کند: »کارت هوشمند ملی که قرار بود 
کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد 
هم اکنون صرفًا برای شناسایی به کار گرفته می شود. احراز 
هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفاین و بیشتر از طریق 
آناین انجام می گیرد.« همچنین مرکز پژوهش های مجلس 
احتمال جعل کارت های ملی هوشمند را دور از ذهن ندانسته و 
تاکید کرده است: »با این توضیحات باید بیان کرد که پروژه صدور 
کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین 
و آیین نامه ها دست نیافته و صرفًا کارکردی تک منظوره دارد و 

برای شناسایی می توان از آن استفاده کرد.«

            هزینه های پسا هوشمندی

مرکز پژوهش ها حتی به مسئله مهم تری هم اشاره کرده و در این 
گزارش آورده است که اگر این کارت ها حتی بتوانند کارایی های 
گفته شده را ارائه دهند، در آینده کشور برای به کارگیری این 
کارت ها نیازمند واردات تعداد زیادی کارت خوان مخصوص 
کارت های ملی است که با هزینه امروز هرکدام بین سه تا پنج 

میلیون تومان هزینه خواهد داشت.«

            پیگیری ها

برای این که از تعداد کارت خوان های کارت ملی هوشمند تعبیه 
شده در پست بانک ها مطلع شویم - پیش از این گفتیم که وزیر 
ارتباطات خبر از عملیاتی شدن آن داده بود - به سراغ مدیر عامل 
پست بانک رفتیم که متاسفانه پاسخ گو نبود و روابط عمومی پست 
بانک هم بعد از قول دادن برای پاسخ گویی و ارائه آمار کارت خوان 
های کارت ملی تعبیه شده در بانک ها و قیمت آن تا لحظه تنظیم 

این گزارش خبری نداد و پاسخ گوی تلفن های ما نبود.
روابــط عمومی ثبت احــوال هم پاسخ به ســواالت در خصوص 
کارت ملی هوشمند را وظیفه سخنگوی آن سازمان اعام کرد و 

سخنگوی ثبت احوال هم هیچ تلفنی را پاسخ نداد!

تجارت اب 
سالح کژدم

نیش عقرب هرچند کشنده است اما سم آن به 

دلیل کارایی که در طب دارد تا گرمی 250 میلیون 

تومان هم خریدار دارد

روز گذشته خبر صــادرات زهر کژدم یا همان عقرب از 
افغانستان به آمریکا بازتاب گسترده ای در فضای مجازی 
داشــت. گفته می شود یک پرورشگاه عقرب و مار در 
هرات، قرار است 500 گرم سم را به خارج از کشور صادر 
کند که درآمد ارزی باالیی را هم به همراه دارد و هر گرم 
سم عقرب 10 هزار دالر خرید و فروش می شود. امروز 
در کنار صحبت از این صادرات پر سود که ظرفیت آن در 

کشورمان هم فراهم است از خطرات آن نوشته ایم.

سم 2 سال از 20 هزار عقرب	 
همین اول کار بگوییم که شاید در نگاه اول درآمد از عقرب 
کار ساده ای به نظر برسد اما صادرکننده افغانستانی سم 
عقرب نظر دیگری دارد. اکبر درویش، سرمایه گذار و 
رئیس پرورشگاه صادر کننده سم عقرب گفته، در ابتدا 
با نگهداری از هزار عقرب کارشان را آغاز کرده اند و حاال 
تعداد عقرب ها به 20 هزار رسیده است. او درباره  هزینه 
زیاد نگهداری از عقرب ها گفته: »برای نگهداری 20 هزار 
عقرب در دو سال گذشته 800 هزار دالر هزینه کرده 
اســت.« البته فروش سم عقرب در کنار تامین مخارج 
سود زیادی هم دارد. این پرورشگاه عقرب طی دو سال 
توانسته 500 گرم جمع کند که گفته می شود هر گرم آن 

10 هزار دالر در بازار جهانی به فروش می رسد.

کشنده ای درمانگر	 
هر چند که نیش عقرب بسیار مرگبار است اما همین زهر 
از جمله با ارزش ترین مایعات جهان به شمار می رود. این 
زهر بیشتر به کشورهای آمریکا و اروپا و کشورهای عربی 
صادر می شود. گفته می شود از زهر عقرب برای مداوای 
بیماری سرطان و تولید آنتی بیوتیک در پزشکی استفاده 
می شود. زهر کژدم حاوی »کلوروتوکسین« است که در 
تشخیص اندازه و موقعیت تومورهای سرطانی، بسیار 
استفاده می شود. همچنین از زهر عقرب برای از بین 

بردن بیماری ماالریا نیز استفاده می شود.

خطرات پرورش عقرب	 
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست 
خراسان رضوی پیش از این در گفت و گو با ایرنا  درباره 
خطرات پرورش عقرب گفته: »پرورش عقرب در منازل 
خطرات جانی به همراه دارد و به هیچ وجه قانونی 
نیست. پرورش این گونه بندپا شرایط و ضوابط 
خــاص خــود را دارد و خــارج از ایــن ضوابط 
هرگونه اقــدام به پــرورش می تواند توام با 
مخاطرات جانی باشد.« او همچنین درباره 
شرایط زهرگیری گفته که حتما باید در 
آزمایشگاهی  شــرایــط 

باشد.

در حالی که امیدها به سمت استفاده از کارایی های دیگر کارت ملی هوشمند می رفت، گزارش مرکز 

پژوهش های مجلس عالمت سوال های جدیدی ایجاد کرد

اهبام 180 درجه ای کارایی 
کارت میل هومشند

رعیت نواز- امروز می خواهیم درباره کارت ملی هوشمندی بنویسیم که احتماال برخی از شما هنوز موفق به دریافت آن نشده اید. 
کارتی که گفته می شد قرار است جای همه کارت های بانکی، شناسنامه، گواهی نامه، گذرنامه، دفترچه بیمه و... را بگیرد و ما را 
از جابه جایی آن همه کارت خالص کند ولی هنوز ما غیر از یک کارایی آن که همان کارت شناسایی بودن است چیز دیگری ندیده 
ایم. البته این مطلب که وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرامش نوشته بود: »برای این که از کارت ملی هوشمند، استفاده هوشمند 
شود، باید کاربردهای آن را ترویج کرد.« و همچنین صحبت های او در ویدئو کنفرانسی در جمع مدیران پست بانک که گفته بود: 
»از پست بانک خواسته بودم که کارت خوان های کارت ملی هوشمند را در تمام شعبه ها نصب کند تا برای افتتاح حساب و وصول 
چک، دیگر نیازی به کپی گرفتن از کارت و تشخیص هویت توسط مسئول باجه نباشد.«  ما را کمی امیدوار کرد که ناگهان روز گذشته 
مرکز پژوهش های مجلس با انتشار تحقیقی پروژه کارت ملی هوشمند را شکست خورده ارزیابی کرد. با این حال امروز سعی داریم 

درباره این ابهام بنویسیم. پس اگر کارت ملی هوشمند گرفته اید یا منتظر دریافت آن هستید با ما همراه باشید.
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5اجتماعی سه شنبه 11 آذر 1399
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اجتماعییک توئيت

یک عکس  

دست رد تامین اجتماعی به سینه 400 هزار بازنشسته
 سهم بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور در طرح همسان سازی کمی افزایش می یابد

 اما همچنان دریافتی آن ها با آن چه در قانون آمده تفاوت خواهد داشت

خط تولیدکیت تشخیص فوری کرونا؛ 
ایران جزو 5 کشور دنیاست که به  فناوری 

تولید این کیت ها دست یافته است.

رسانه های جهان 

ایندیپندنت: ژاپن 
اعالم کرده است که 
کــرونــا،  همه گيری 
ــار  ــــش آمـ ــزای ــ ــه اف بـ
خــودکــشــی در این 
کشور منجرشده است. آمار زنان در 
این خودکشی ها بيشتر است و گفته 
شده دليل آن، نگرانی های بيشتر از 

اخراج و بيکاری دایمی بوده است.

ــی:  ــ ــی.س ــ ــی.ب ــ  ب
به  سایبری  حمالت 
سيستم های آموزش 
از راه دور مدارس در 
بالتيمور آمریکا سبب 
شد مسئوالن ایــن منطقه بــرای چند 
ــوزش مجازی را تعطيل کنند.  روز آم
رسانه های محلی می گویند رهایی از 
این حمله و بازگشت به شرایط عادی 

چند هفته طول خواهد کشيد.

دویـــــچـــــه ولـــــه: 
ــوز در  ــن در چــيــن ه
ورودی رستوران ها، 
ــا، بانک ها و  ــ اداره ه
بيمارستان ها دمای 
بدن افراد را می سنجند، اما همه چيز 
از بازگشت زندگی عادی حکایت دارد 
و فروشگاه ها و بنيادهای آموزشی و 

ورزشی و تفریحی باز هستند.

ــاه امسال و با اجــرای  ــردادم  عبدالهی- از م
طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تامين 
از  بسياری  لب  بر  رضایت  لبخند  اجتماعی، 
کارگران بازنشسته نشست؛ چرا که پس از ماه ها 
پيگيری، توانستند دولت را با خود همراه سازند و 
شکاف عميق بين حقوق بازنشستگان با شاغالن 
را کم کنند. اما این طرح با همه مزایایش، قربانيانی 
هم داشت که به حق قانونی شان در همسان سازی 
نرسيدند؛ آن ها حدود 400 هزار بازنشسته اند که 
حداقل 20 سال در مشاغل سخت و زیان آور خون 
دل خورده اند: کارگران معدن، کارگران شاغل 
در ارتفاع و در معرض خطر سقوط، آن ها که در 
معرض آسيب های ناشی از کار با عوامل فيزیکی، 
شيميایی، مکانيکی و بيولوژیکی غيراستاندارد 
هستند،کارگران شاغل حفر قنوات، چاه ها، 
فــاضــالب هــا، تــونــل هــای زیرزمينی و مخازن 
سربسته، آن ها که به طور مداوم روی خطوط و 
پست های انتقال برق می کنند، کارگرانی که به 
طور مستمر در محيط هایی با فشار صوتی مشغول  
کارند و ... ، که روزها و شب هایشان را با سختی 
کار گذرانده اند اما حاال این سختکوشی نه تنها 
مزیتی برایشان نداشته، بلکه دارند چوب آن را 

هم می خورند.

ماجرا چه بود؟       
سازمان تامين اجتماعی برای اجرای طرح 
تعداد  بازنشستگان،  حقوق  همسان سازی 
سال های مفيد بيمه ای آن ها را مالک عمل 
قـــرار داد و طبق آن جــدولــی بـــرای ميزان 
افزایش حقوق ها ارائه کرد. همه چيز منطقی 
و رضایت بخش بود تا این که مشخص شد در 
این جدول، سال های سنواتی بازنشستگان 
ــان آور به جای 30 سال،  مشاغل سخت و زی
20 سال در نظر گرفته می شود. در حالی که 
طبق قانون، آن ها ساالنه 4 درصد )و برخی 
8 درصد( حق بيمه بيشتری داده اند که 20 
ساله بازنشسته شوند و  طبق قانون، هر سال 
سابقه کاری آن ها به دليل سخت و زیان آور 
بودن باید معادل یک سال و نيم محاسبه شود.

تامين  غيرمنصفانه  کــتــاب  و  حــســاب  ــن  ای
فعاالن  گسترده  انتقادهای  بــا  اجتماعی 
ــد؛ انتقادهایی که  کــارگــری هــم هــمــراه ش
به برگزاری جلساتی بــرای تغيير ساز و کار 

خبرهای  ــا  ام انجاميد  هــم  همسان سازی 
ــن جلسات  ــت نتایج ای خــراســان حاکی اس
آن چيزی نيست که مطالبه این 400 هزار 

بازنشسته بوده است.

اصالحات در دست اقدام       
روز گذشته بود که »مصطفی ســاالری«، رئيس 
سازمان تامين اجتماعی، تازه ترین خبرها را 
درباره این موضوع اعالم و اظهار کرد: »اصالحات 
احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشاغل  
سخت و زیان آور تأمين اجتماعی به تصویب رسيده 
و تا چند روز آینده پس از تصویب اعضای هيئت 
امنا آن را اجرا می کنيم«. به گزارش ایلنا، ساالری 
این نکته را هم گفت که: »این که چقدر حقوق 
بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور افزایش پيدا 
کند، متغير است و بر اساس سال هایی که سختی 

کار داشتند محاسبات انجام می شود«.

توضیحات نایب رئیس کانون عالی کارگران       
اما پيگيری خراسان برای اطالع از جزئيات 
موضوع، این نتيجه را داشت که اصالحات 
مورد اشاره رئيس سازمان تامين اجتماعی، 
بازنشستگان  کــه  نيست  چــيــزی  آن  ــال  اص
درخواست داشتند. »قلی شادبخش« نایب 
رئيس کانون عالی کارگران بازنشسته در 
گفت وگو با خراسان در این باره اظهار کرد: 
»طبق توافقی که انجام شد، با توجه به 4 یا 
8 درصد حق بيمه بيشتری که بازنشستگان 
این مشاغل پرداخت کرده اند، همين عدد 

در تعداد سنوات آن ها ضرب و تقسيم بر 30 
می شود، حاصل آن تعداد سال هایی است 
که به سنوات فعلی آن ها در محاسبه ميزان 
ــد«. طبق  همسان سازی اضــافــه خــواهــد ش
مثال  مــی دهــد،  شادبخش  کــه  توضيحاتی 
یک کارگر بازنشسته معدن که 20 سال در 
سخت ترین شرایط ممکن کار کرده و حق بيمه 
بيشتری هم داده است، حاال سنوات بيمه ای 
او حدود 23 سال خواهد شد که از آن چه حق 

قانونی او بوده 7 سال کمتر است«.

می دانیم که رضایت بخش نیست       
نایب رئيس کانون عالی 
بازنشسته  ــران  ــارگـ کـ
ــاره ایـــن اجــحــاف  ــ ــ درب
ــدا  ــت مـــی گـــویـــد: »از اب
ــت  ــرداخ خــواســتــه مــا پ
کامل حق همسان سازی 

بود چرا که طبق قانون باید هر سال خدمت این 
بازنشستگان یک سال و نيم محاسبه شود اما 
سازمان تامين اجتماعی برای تامين منابع آن 
مشکل داشت و در نهایت توافق به این شکل 
حاصل شد، هرچند که می دانيم این توافق 
نکرده  جلب  را  بازنشستگان  کامل  رضایت 

است«.

قبول نداریم، اجحاف است       
اما »مهدی ترکان« رئيس هيئت مدیره کانون 
بازنشستگان استان اصفهان از جمله منتقدان 

جــدی ایــن تصميم تامين 
ــی اســــت و در  ــاع ــم ــت اج
ــا خـــراســـان  گــفــت وگــو بـ
ــال این  ــا اص مــی گــویــد: »م
اصالحيه را قبول نداریم، 

چرا که قرار بود سختی کار این بازنشستگان 
لحاظ شود اما متاسفانه باز هم در حق آن ها 

اجحاف شده است «.

دعوت مدیر عامل به یک چالش       
وی می افزاید: »من در دفاع از این بازنشستگان، 
از رئيس سازمان تامين اجتماعی دعوت کردم که 
فقط برای یک ساعت داخل معدن باشد، حتی کار 
هم نکند، فقط در معدن بنشيند و چای بخورد تا 
ببيند تحمل این شرایط کاری را دارد یا نه؟« ترکان 
ادامــه می دهد: »بازنشستگان مشاغل سخت 
چنين شرایطی دارند و اگر حقشان را ندهند به 
آن ها ظلم کرده اند، بماند که تازه اگر حق قانونی 
آن ها را هم بدهند، می شود مبلغی برای جبران 
افزایش قيمت این روزهــای برنج و مرغ و دیگر 
کاالها«. وی ادامــه می دهد: »با همسان سازی 
حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، حقوق 
برخی از آن ها دو سه برابر شد که ما از این موضوع 
خوشحاليم اما حق بازنشستگان کارگری داده 
نشده است و بعضی از این عزیزان در این شرایط 
سخت اقتصادی با حقوق های دو تا سه ميليون 

تومان زندگی می کنند«.

بررسی موضوع در فراکسیون کارگری       
ــدن صـــدای  ــان بـــرای رس
بازنشستگان  اعــتــراض 
مشاغل سخت و زیان آور 
ــه گـــوش مــســئــوالن، با  ب
ــوروزی«  ــ ــت ا... ن ــمـ »رحـ

نماینده مجلس و نایب رئيس فراکسيون کارگری 
مجلس گفت وگو می کنم. نــوروزی با اشــاره به 
این که در جلساتی با وزیر کار و رئيس سازمان 
تامين اجتماعی، خواستار اصالح این موضوع 
ــرار به تغيير فرایند  شــده بودیم، می گوید: »ق
محاسبه حق این کارگران بود و اگر این موضوع 
لحاظ نشده باشد، حتما سه شنبه یا چهارشنبه 
)امروز یا فردا( در جلسه هيئت رئيسه فراکسيون 

کارگری آن را پيگيری خواهيم کرد«.

 با وجود کاهش 1۴ درصدی نسبت 
به سال گذشته

تصادفات  روزانه ۴3 قربانی 
می گیرد

اگرچه از ابتدای امسال به دليل شيوع کرونا 
ــردد ناشی از آن، ميزان  و مــحــدودیــت هــای ت
سفرهای درون شــهــری و برون شهری کاهش 
قابل توجهی داشته، اما آمار جان باختگان در 
حوادث رانندگی فقط 14 درصد کمتر از سال 
قبل شده است. طبق گزارش سازمان پزشکی 
امسال،  ابتدایی  مــاه  هفت  در  کشور  قانونی 
9417 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از 
دست دادند که 7هزار و 703 نفر آن ها مرد و 
1714 نفر آن ها زن بودند. این یعنی در 216 
روز ابتدایی سال، روزانه بيش از 43 نفر قربانی 

تصادفات شده اند. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
تشریح کرد

جزئیات دریافت خدمات درمانی 
بدون دفترچه بیمه

»مصطفی ســاالری« مدیرعامل سازمان تامين 
اجتماعی در نشست خبری روز گذشته، نکاتی 
را درباره خدمات این سازمان در شرایط کرونایی 
اعــالم کرد که بخش مهم آن مربوط به امکان 
دریافت خدمات بدون دفترچه های بيمه است. 
خبرگزاری ميزان توضيحات ساالری را این طور 

گزارش کرد:
* با توجه به تصميم ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
تعطيلی ها و محدودیت ها، شعب در شهر های 
قرمز تعطيل هستند. امکان داشت بيمه شدگانی 
برگه دفترچه شان تمام شده باشد و به خدمت 
درمانی نياز داشته باشند. ما استعالم برخط 
اعتبار را از اول خرداد کليد زدیم و نياز نداشتن به 
تمدید اعتبار دفترچه را اجرایی کرده بودیم، ولی 

از دفترچه ها همچنان استفاده می شد.
ــه علت  ــم ب ــردی ــالم ک ــ ــد اع ــدی *در مــرحــلــه ج
تعطيلی ها، اگر کسی برگه های دفترچه اش تمام 
شده است، می تواند باز هم خدمت دریافت کند. 
سازمان همه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری 
آزمایشگاه ها،  درمــانــگــاه هــا،  مطب ها،  در  را 

تصویربرداری ها و... فراهم کرده است.
* به دو طریق امکان نسخه نویسی وجود دارد. 
برای هریک از مراکز درمانی سامانه ای طراحی 
کرده ایم که درمانگر می تواند نسخه را در آن جا 
ــه کند. روش  بنویسد یا خدمت مربوط را ارائ
دوم این است که اگر مراکز درمانی خودشان 
سامانه ای دارند، می توانند نسخه یا خدمت را در 
سامانه خودشان ثبت کنند که روی سيستم ما هم 
می نشيند، اما هنوز شاید خيلی از مراکز درمانی 

متصل نشده باشند.
* اگر درنهایت هيچ کدام از این دو امکان وجود 
نــداشــت، پيش بينی کــردیــم کــه پزشک ها در 

سربرگ خودشان نسخه نویسی کنند.

معاون سازمان هواپيمایی کشوری از برخورد 
ــود را در  ــای خ ــروازه بــا برخی ایــرالیــن هــا کــه پ
مسيرهایی غير از مسيرهای ابالغ شده، چارتر 
کرده بودند خبر داد و گفت: بخشنامه ای برای 
پروازهای چارتری در حال تدوین است و به محض 
تایيد آن را روی سایت سازمان قرار می دهيم تا 
همه چيز در این زمينه روشن شود. »ابوالقاسم 

جاللی« افزود: در تمام دنيا پروازهای چارتری 
با اصول و قواعد  مشخصی انجام می شود و در 
همين راستا بخشنامه جدیدی برای پروازهای 
ــاده شــده اســت و تا پایان ایــن هفته  چــارتــری آم

نهایی می شود. 
به گزارش ایسنا، با وجود ابالغ بخشنامه ای از 
سوی سازمان هواپيمایی کشوری که بر اساس 

آن ایرالین ها تنها مجاز به چارترکردن پروازهای 
ــش، قــشــم و مناطق  ــي خـــود در مــســيــرهــای ک
هواپيمایی  شرکت های  برخی  بــودنــد،  نفتی 
برخالف این دستورالعمل اقدام به چارترکردن 
مشهد  مانند  مسيرهایی  در  ــان  ــای ش ــروازه پ
کردند که البته قيمت آن ها باالتر از بقيه پروازها 

با شرایط یکسان بود.

 پروازهای چارتری

 در انتظار 

بخشنامه جدید

خبر خوش سخنگوی شورای شهر تهران

 کار در معدن از جمله 

  مشاغل سخت است ؛ 

شغلی که حاال 

بازنشستگانش مورد 

اجحاف سازمان 

 تامین اجتماعی

 قرار گرفته اند

عکس : ایرنا



حسین پاکدل در اولین فیلم 
ــه نـــام »عطر  محسن جــســور ب
مینو«، ایفای نقش کــرده و در 
این فیلم با حسام محمودی و 
رابعه مدنی همبازی شده. فیلم 
برداری این فیلم سال گذشته در سکوت خبری 

انجام شده است.

سینما و تلویزیون 6

ژاله علو در اولین دوره جشنواره 
فیلم کوتاه »سلفی 20« مورد 
تجلیل قرار گرفته و لوح تقدیر و 
هدیه کمیسیون ملی یونسکو – 
ایران را به پاس یک عمر فعالیت 

هنری دریافت کرده است.

ــروز با فیلم  ســارا بهرامی از ام
»جمشیدیه« به کارگردانی یلدا 
جبلی در سینمای آنالین دیده 
ــن فیلم محصول  مــی شــود. ای
سال 97 است و حامد کمیلی، 

پانته آ پناهی ها و سعید چنگیزیان از بازیگران 
آن هستند.

کــامــران تفتی در اولین فیلم 
ندا محمودی به نام »بازگشته« 
ایفای نقش خواهد کرد. عالوه 
ــره آزاد، السا  ــه بر او افسانه چ
فیروزآذر و زهــرا داودنــژاد هم 

در این فیلم حضور دارند. »بازگشته« مضمونی 
اجتماعی دارد.

چهره ها و خبر ها

مجید مجیدی به عنوان مهمان 
ویــژه در جشنواره »های نان« 
که در چین بــرگــزار می شود، 
حضور خواهد داشت. او در این 
جشنواره مستر کالس برگزار 
می کند و فیلم »خورشید« نیز در این رویداد اکران 

می شود.

ــه دلیل  هــمــایــون اســعــدیــان ب
ــاری، از کارگردانی  مشغله ک
ــال نـــمـــایـــش خــانــگــی  ــ ــری ــ س
ــراف داده و  ــص ــا« ان ــوره ــاج »ن
او  جایگزین  اطیابی  مسعود 
شده اســت. این مجموعه کمدی است و بابک 

کایدان نویسندگی آن را برعهده دارد.

حامد آهنگی در ســری جدید 
مــســابــقــه »شـــوتـــبـــال« هـــم به 
عــنــوان مــجــری حــضــور دارد. 
مبینا نصیری نیز دیگر مجری 
ایــن مسابقه اســت. ســری دوم 
»شوتبال« قرار است از 18 آذرماه هرشب، روی 

آنتن شبکه نسیم برود.

عبدالرضا اکبری در گفت وگو 
با صبا از ایفای نقش در فصل 
چهارم سریال »بچه مهندس« 
ساخته احمد کاوری خبر داده 
است. او در فصل های قبلی این 

سریال حضور نداشت و جزو بازیگران جدید »بچه 
مهندس 4« است.

سینمای ایران

 مائده کاشیان  

تلویزیون
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رضــا فیاضی یکی از چهره های پیش کسوتی 
است که با آثار محبوبی مانند »دنیای شیرین« و 
»قصه های تابه تا« معروف به »زی زی گولو« در ذهن 
کودکان دیروز و جوانان امروز ماندگار شده است. 
این بازیگر 67 ساله در سال های اخیر حضور کم 
رنگی در تلویزیون داشته، اما به زودی با مجموعه 
»خوشبرگ« که ویژه مخاطب نوجوان ساخته شده، 
در شبکه امید دیده خواهد شد. با این بازیگر پیش 
کسوت درباره کار جدیدش، روزهای خانه نشینی 
و فعالیت های امروزش گفت وگویی کرده ایم که در 

ادامه می خوانید.

چه 	  خانه نشینی  و  قرنطینه  روزهـــای  در 
می کنید؟

در سریال »خوشبرگ« مشغول کار بودم. کار برای 
نوجوانان است و از شبکه امید پخش خواهد شد. 
قسمت هایی را ضبط کردیم و فعال به دلیل کرونا 
تعطیل هستیم. قصه جالبی دارد، شخصیتی 
به نام »آقــای حکمت« که من بــازی می کنم، به 
اتفاق دختر و نوه هایش رستوران »خوشبرگ« 
را افتتاح می کنند که به جای غــذا، غــذای روح 
یعنی کتاب معرفی می کند. ما در ایــن برنامه 
کتاب هایی مختص نوجوانان را معرفی می کنیم، 
البته مشکالت و نظارت های خاص خودش را هم 
دارد، به نظر من خیلی سخت گیری می کنند، برای 
کتابی که ارشاد مجوز چاپش را می دهد و چاپ 
می کند، دیگر خیلی نباید سخت گیری کنند. 
کتاب »داستان تتو« را که خودم نوشتم، رد کردند 
و جمله عجیب وغریبی گفتند. خیلی سخت است 
این همه تالش کنی، بعد دوبــاره کانال دیگری 
بخواهد مانع آن کار بشود. اتفاقا باید معرفی شود، 
هیچ ضرری که برای بچه ها نــدارد، منفعت هم 
دارد. مِن رضا فیاضی بعد از عمری بخواهم چیزی 
برای بچه ها بنویسم، مضر است؟! کتابی چاپ 
کردم و دلم می خواهد خواننده بیشتری داشته 
باشد و اتفاقا هشدار بدهم، یعنی چه مضر است؟!

این سخت گیری ها از سمت تلویزیون اتفاق 	 
می افتد؟

از سمت جایی که محدودیت ایجاد می کند برای 
معرفی کتاب. من نمی دانم و اصال وارد این قضیه 
نمی شوم، این جوابی است که من برای معرفی 
کتابی که ارشاد چاپ کرده گرفتم و خیلی دلم 
به درد آمد. هرکسی دلش می خواهد، کتاب را 
بخواند. اگر ضرری برای بچه ها داشت، من گردن 
خودم را می زنم! تا به حال به این موضوع پرداخته 
نشده و این کتاب می تواند برای بچه ها روشنگری 
کند، بچه های نوجوان به روشنگری و آگاه شدن 

از مسائل پیرامون خود احتیاج دارند و اتفاقا قشر 
نوجوان آسیب پذیرترین قشر جامعه است.

بعد از مدتی دوری از تلویزیون، جذابیت 	 
»خوشبرگ« برای حضور در آن، عالقه تان به 

کتاب بود؟
من در کیش کتاب فروشی دارم، سالن نمایش 
برای بچه ها درست کرده بودم، نمایش عروسکی 
بــرای آن هــا اجــرا می کردم و کالس داشتم، اما 
وقتی کرونا آمد و همه این ها به هم ریخت، من هم 
به تهران آمدم و مشغول کار هستم. بله، اصل اش 

همان عالقه من به کتاب بود.

به نظرتان این نوع کارها چقدر در ترویج 	 
روحیه کتاب خوانی بین نوجوانان موثر است؟

هرچقدر در بــاره کتاب تبلیغ کنیم کم است. 
که  کسی  کنید،  نــگــاه  را  خــارجــی  فیلم های 
می خواهد به رخت خواب بــرود، قبلش تورقی 
می کند، کم وبیش این صحنه ها را می بینیم. این 
یک نوع تبلیغ است، اگر در سریال هایمان کتاب 
را ورق بزنیم، بگوییم کتاب جدید آمده، به مردم 

اطالعات داده ایم و حتما تاثیرگذار است.

متاسفانه به تازگی زنده یاد پرویز پورحسینی 	 
را از دست دادیم، خاطره ای از ایشان دارید؟

بعد از انقالب ، همکاری و کار جدی ام را از سریال 
»امیرکبیر« با آقای پورحسینی شروع کردم. یک 
بار قبل از شروع کار، هنگام تمرین به من گفت 
رضا چه چیزی با خودت داری؟ با تعجب پرسیدم 
چه دارم! به دور و اطراف نگاه کردم و گفتم هیچی! 

پرسید چیزی در دستت نیست؟ گفتم نه، 
منظورت چیست! متوجه شدم داشت 

می گفت تو به چه چیزی فکر کردی، 
چه برنامه ای برای نقش ات داری، 
می خواهی نقش ات را بازی کنی 
چه چیزی در دستت داری. این برای 
یک بازیگر جمله ای بسیار کلیدی  
است. خیلی به این موضوع فکر کردم 

و برایم بسیار ارزشمند بود، 
بارها وقتی می خواستم 

ــازی کنم با  نقشی ب
یاد صحبت ایشان 

سعی مــی کــردم 
چیزی پیدا کنم 

را  آدم  آن  ــه  ک
شاخص کند و 
اتفاقا بسیار به 
من کمک کرد.

ــه بــودیــد 	  ــت ــف گ
مشغول نوشتن فیلم 
نامه هستید، قصه آن 

چیست؟
بله، دارم فیلم نامه  یک فیلم سینمایی را می نویسم 
که خیلی دلم می خواهد ساخته شود. قصه آن 
درباره بچه های کالس ششم است که معلم شان 
قصد داشته کتابخانه ای در مدرسه درست کند، 
او را منتقل می کنند و بعد بچه ها می بینند پولی که 
برای ساخت کتابخانه جمع کردند، در گاو صندوق 
مدرسه است و برای کتابخانه اقدامی نمی شود، 
تصمیم می گیرند گاوصندوق را بدزدند و پول ها 
را برگردانند، سپس گرفتار یک سری مسائل 
می شوند که هم خنده دار است و هم دردناک. یک 

طنز قشنگ اجتماعی است.

قصد دارید کارگردانی آن را خودتان برعهده 	 
بگیرید؟

بدم نمی آید، تا ببینم چه اتفاقی می افتد.

راز محبوبیت مجموعه »زی زی گولو« چیست 	 
که پس از سال ها هنوز دوست داشتنی است؟

ــاری که خالقیت و فانتزی دارد  خالقیت ؛ ک
فراموش نمی شود. بعد از »دنیای شیرین« به 
شکل های مختلف همین فرمول را اجرا کردیم 
و این چارچوب خیلی تکرار شده، ولی »زی زی 
گولو« تکرار نشد و کسی نتوانست حریف اش 
بشود. حتی کتابش چاپ شد و متاسفانه بسیار بد 
بود. نقاشی ها و عکس هایی که چاپ کرده بودند، 
از ما نبود و یک چیز عجیب و غریبی بود. من خیلی 
امیدوار بودم، اما کتاب کیفیت خوبی نداشت و 

فروش نکرد.

در این سال ها برای ساخت ادامه این مجموعه 	 
خاطره انگیز پیشنهادی مطرح شده؟

قبال تا مرز ساخت یک فیلم سینمایی 
رفتیم، اما اتفاقاتی افتاد که متاسفانه 
از آن هم  بــعــد  ــد.  ــار تعطیل شـ کـ
صحبت هایی مطرح شد، اما به مرحله 
اجرا نرسید، تا جایی که من می دانم 
خانم برومند تمایل نداشت ادامه اش را 
بسازد و می خواست همین 
طـــور در خــاطــره هــا 
بود  معتقد  بماند، 
شــایــد تــکــرارش 
دلنشین  خیلی 

نباشد.

خــــــودتــــــان 	  
ــن  دربـــــــــاره ایـ
ــده ای  موضوع ای

داشتید؟
نــــــه، الـــبـــتـــه دلـــم 
مـــی خـــواســـت ایـــن 
شخصیت ادامه پیدا 

کند، حتی مثال دوران پیری او را ببینیم، اما چون 
متعلق به خانم برومند بود، دیگر صحبتی نشد.

در سال های گذشته کارهای کودک و نوجوان 	 
محبوبی مانند »زی زی گولو« ساخته می شد، چرا 

در سال های اخیر خبری از این کارها نیست؟
به دلیل ایــن که تخصصی نگاه نمی شود، کار 
کودک مثل هر کاری تخصص و آدم خاص خودش 
را می خواهد. رضا فیاضی بعد از چند سال کار 
برای بچه ها نوشته، کارگردانی و بازیگری کرده و 
باالخره یک چیزی یاد گرفته، االن باید بی مصرف 
بماند؟ رضا بابک، خانم برومند و آقــای بهرام 
شاه محمدلو عمری در این زمینه کار کردند، االن 
نباید کار دست شان باشد؟ نباید با آن ها مشورت 
شود؟ این اتاق فکری که می گویند داریــم، کو؟ 
کدام یک را دعوت کردند که بخواهند ایده ای 
بدهند؟ من برنامه ای به اسم »حــوض نقاشی« 
پیشنهاد دادم به آقــای قناد، تصویب نکردند و 
گفتند بروید اسپانسر بیاورید. در سال های دور هم 
تهیه کننده ای مرا برای مجموعه ای دعوت کرد، 
من هم خانم زهرا جواهریان را به عنوان دستیار 
خودم انتخاب و شروع کردم به نوشتن و بازیگران 
اصلی را انتخاب کردم. اما آقای تهیه کننده من را 
دور زد و با یکی از بازیگران ساخت وپاخت کرد و کار 
را به شکل احمقانه ای ساخت. وقتی متوجه شدم 
و گفتم چرا این کار را کردی، گفت آقای فیاضی 
من مصرف بنزین یک ژیان را داشتم، شما بنزی! 
نمی توانم از نظر هزینه حریف شما بشوم، اما او 
ژیان بود. من هیچ وقت این دیالوگ ها را فراموش 

نمی کنم.

یعنی همین موانع باعث می شود چهره هایی 	 
که نام بردید و امثال آن ها از تلویزیون دور شوند؟
بله ما که خودمان دور نمی شویم، من از خدایم 
است که برای بچه  ها کار کنم. در برنامه »دست در 
دست« شبکه دو که مهمان بودم، گفتم آرزو دارم 
دست همه بچه های ایران را بگیرم و با هم روی 
برگ ها قدم بزنیم، زندگی جاری باشد. بله عاشق 

بچه ها هستم، وجودم به وجود بچه ها زنده است.

عــده ای می گویند بهتر اســت در شرایط 	 
بحرانی فعلی تولیدات سینمایی و تلویزیونی 

متوقف شود، نظر شما چیست؟
باید ادامه پیدا کند، مگر می شود زندگی را تعطیل 
کرد؟ ما از کجا حقوق بگیریم و چطور زندگی  مان 
را تامین کنیم؟ من که الحمدهلل وضع خوبی دارم 
و شکایتی ندارم، نمی خواهم کسی به من کمک 
یا دل رحمی کند، دارم کــارم را می  کنم و هیچ 
مشکلی ندارم، اما درباره بچه های تئاتر می گویم 
که واقعا دارند نابود می شوند. بچه های تئاتر و 
تلویزیون کم بضاعت هستند و این مسئله به آن ها 

لطمه می زند، نمی شود کار را تعطیل کرد.

 رونمایی از »تنها مدرس« 
در شبکه مستند

مستند »تنها مدرس« در جدیدترین قسمت از برنامه 
تلویزیونی »به اضافه مستند«، رونمایی می شود.

به گزارش فارس، ششمین قسمت از فصل چهارم 
برنامه تلویزیونی »به اضافه مستند« با پخش و 
بررسی مستند »تنها مدرس« به کارگردانی معین 
شافعی روی آنتن شبکه مستند می رود. مستند 
»تنها مدرس«، روایتی از تولد تا شهادت سیدحسن 
مدرس است و ابعاد زندگی سیاسی-مبارزاتی این 
عالم را بررسی کرده است. این فیلم تالش کرده با 
بهره گیری از تصاویر آرشیوی، روایتی همه جانبه 
از فعالیت های شهید مدرس را ارائه دهد. مستند 
»تنها مــدرس« پس از دو سال تحقیق و پژوهش 
و تصویربرداری در شهرهای تهران، کرمانشاه، 
جشنواره  سیزدهمین  به  استانبول  و  اصفهان 
سینما حقیقت رفت و حاال در ایام سالگرد شهادت 
ــت ا... مدرس برای اولین بار روی آنتن شبکه  آی

مستند می رود.
در این قسمت و پس از پخش مستند، میز گفت 
وگوی برنامه با حضور خسرو معتضد مورخ و تحلیل 
گر مسائل تاریخی و نعمت احمدی حقوق دان و 
پژوهشگر تاریخی برگزار و شخصیت و رفتار سیاسی 
اجتماعی مدرس، معرفی، نقد و بررسی می شود. 
همچنین سعید هاشم زاده و امیر ابیلی به نقد فرمی 
و ساختاری مستند »تنها مدرس« خواهند پرداخت.

این قسمت از برنامه »به اضافه مستند« روز سه شنبه 
11 آذر مــاه ساعت 20 از شبکه مستند پخش 
خواهد شد و بازپخش آن روزهای چهارشنبه 12 
آذر ساعت 9 صبح و جمعه 14 آذر ساعت 14 است.

ادامه محکومیت ترور شهید 
فخری زاده توسط سینماگران

شمار سینماگران امضاکننده نامه محکومیت 
ترور شهید محسن فخری زاده، در حال افزایش 

است.
عصر یک شنبه 30 نفر از سینماگران کشور با 
انتشار نامه ای کوتاه، ترور دانشمند هسته ای و 
موشکی کشورمان را محکوم کردند. با گذشت 
ساعاتی پس از انتشار نامه، شمار اهالی سینما 

که آن را امضا کردند، افزایش یافت.
 تا عصر دیــروز چهره هایی چون محمدحسین 
ــان، نــرگــس آبــیــار، محمد قاسمی،  ــدوی ــه م
میرآبادی،  عظیمی  مهدی  مهدی فخیم زاده، 
دانـــش اقــبــاشــاوی،  کــاظــم درســتــکــار، پژمان 
علیرضا  شجاع نوری،  مظاهری پور،  علیرضا 
جاللی، سعید آرمند، امیرحسین آشتیانی پور 
،عــبــدا... اسکندری، محمد پیرهادی، اصغر 
پورهاجریان، خیرا... تقیانی پور، علی جلیلوند، 
علی  حسین نژاد،  محمدعلی  جــاویــدی،  نیما 
حضرتی، روح ا... حجازی، مهدی دادگو، سعید 
سعدی، محمد شکیبانیا، سحر صباغ سرشت، 
علیرضا  فــرد،  عباسی  محمد  طلوعی،  علی 
قــاســم خــان، رضــا کریمی، حسن مصطفوی، 
مجید معدنی، مجید مدرسی، ایرج محمدی، 
مجید مطلبی، جواد نوروزبیگی، مهدی همایونفر 
و جمال ساداتیان به امضاکنندگان نامه اولیه 

اضافه شدند.
در فهرست نخستین امضاکنندگان این بیانیه، 
اسامی چهره های معتبری چون پرویز پرستویی، 
مجید  تــبــریــزی،  کمال  حاتمی کیا،  ابــراهــیــم 
مجیدی، همایون اسعدیان، منوچهر محمدی، 
رضا میرکریمی، محمدمهدی عسگرپور، رسول 
صدرعاملی، آتیال پسیانی، فرهاد توحیدی و 
عبدالحمید قدیریان به چشم می خورد. در متن 

این بیانیه آمده است:
»خطاب به تویی که نمی شناختمت

خبر ترور ناجوانمردانه ات را شنیدیم و افسوس 
خوردیم که چرا به قدر بدخواهان میهن مان تو 
را نمی شناختیم. کمی دیر شده ولی به پاس 
یک عمر تالش علمی بی منت و بی نام و نشان 
برای اقتدار کشور عزیزمان ایران، به تو افتخار 

می کنیم. 
روحت شاد«

معرفی برترین های سال از دید مجله تایم

مجله تایم 10 فیلم و نقش آفرینی برتر سال 
2020 را معرفی کرد.

به گزارش صبا، مجله تایم در واپسین روزهای 
سال 2020 میالدی  10 فیلم و نقش آفرینی 
برتر سال را انتخاب کرده است. در این فهرست 
رتبه اول بهترین فیلم به »اولین گــاو« ساخته 
کلی رایکارد رسید. داستان »اولین گاو« در دهه 
1820 می گذرد و درباره دوستی یک شیرینی 
پز و یک مهاجر چینی است. در فهرست فیلم های 
تایم، فیلم »سرزمین عشایر« کلویی ژائو که چندی 
پیش جایزه بهترین فیلم جشنواره ونیز را به دست 

آورد نیز در جایگاه هشتم قرار گرفت.

در رتبه های دوم تا دهم فهرست بهترین فیلم های 
سال، »مشترک« ساخته الکساندر نانو، »دادگاه 
شیکاگو 7« ساخته آرون سورکین، »اتوپیای 
آمریکایی دیوید بایرن« ساخته اسپایک لی، 
»عاشقان راک« ساخته استیو مک کویین، »ِاما« 
ساخته اوتمان دوایلد، پویانمایی »مردم گرگ« 
ــوارت، »سرزمین  ــت ساخته تــام مــور و راس اس
عشایر« ساخته کلویی ژائــو، »خانم جونتینت« 
ساخته چانینگ گادفری پیوپلز و »بیل و تد فیس 

موسیقی« ساخته دین پاریزو به چشم می خورد.
مجله تایم همین طور فهرست 10 بازیگر برتر 
سال 2020 را منتشر کرد که در این فهرست 

نام چادویک بوزمن بازیگر تازه درگذشته فیلم 
»پلنگ سیاه« در دو فیلم »۵ قطره خون« و »بلک 
باتن ما رینی« به چشم می خورد. در این فهرست 
نیز این نام ها دیده می شود: وایوال دیویس در فیلم 
»بلک باتن ما رینی«، پیر فرانچسکو فاوینو در فیلم 
»خائن«، نیکول ِبهاری در فیلم »خانم جونتینت«، 
لزلی اودوم جونیور در فیلم »همیلتون«، جولیا 
گارنر در فیلم »دستیار«، جان کارول لینچ در فیلم 
»محاکمه شیکاگو 7«، »آماندا سیفرید« در فیلم 
»منک«، کایل چندلر در فیلم »آسمان نیمه شب«، 
دایانا لین در فیلم »بگذار برود« و چادویک بوزمن 

در فیلم »۵ قطره خون« و »بلک باتن ما رینی« 
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اکرم انتصاری- سال ها از رفتن ساالر عقیلی به 
روی صحنه می گذرد؛ او از هشت سالگی مشغول 
یادگیری سازهای مختلف بود و در نوجوانی، در 
هنرستان سوره رشته موسیقی را انتخاب کرد. 
وقتی می خواست در دانشگاه درس بخواند، به 
دلیل تعریف نشدن رشته موسیقی در دانشگاه، 
تئاتر خواند. تقدیر او چنین رقم خورده بود که 
به روی صحنه بــرود، بخواند و به خواننده ای 
تبدیل شود که حال در میانه راه، اغلب مردم او 
را می شناسند و با آثارش خاطره دارند. به بهانه 
آغــاز 43 سالگی او، از فرازهای مهم زندگی 

ساالر عقیلی خواهیم گفت.

یک 18 سالگی جذاب	 
18 سالگی هیجان انگیزی را  ســاالر عقیلی 
پشت سر گذاشته است. برای مرور این سال 
جذاب در زندگی او، باید به سال 75 و جشنواره 
موسیقی فجر برگردیم. زمانی که ساالر برای 
اولین بار به روی صحنه رفت و با اجرایش، باعث 
حیرت حاضران شد. جالب این که باب آشنایی 
او با حریر شریعت زاده، نوازنده پیانو هم در 
این اجرا باز شد و بعد از چندسال، به ازدواج 
انجامید. این تنها اتفاق خوب آن جشنواره نبود؛ 

ســاالر عقیلی بعد از آن اجــرا، بــرای همکاری 
با ارکستر ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی 
دعوت شد و با اجرا در این ارکستر، روزهای 
مهمی را گذراند که برای هر خواننده ای در آن 

سن و سال،  به اندازه چندسال تجربه و رزومه 
می ارزد. زندگی هنری برای ساالر عقیلی 
از همان روز آغاز شد و او تاکنون، چند آلبوم 
مانند »می تراود مهتاب«، »نغمه همرازان«، 

»فصل عاشقی«، »وطن« و...  را منتشر کرده 
است.

شانس بزرگ روی صحنه	 
ــران جـــــوان« یا  ــ ــ ــگ »ای ــن آه

ــان »وطـــنـــم« را اغلب  ــم ه
عقیلی  ــاالر  س شنیده ایم. 

را نیز بیشتر با این آهنگ 
و دیگر آثــار حماسی اش 
شاید  ــا  ام می شناسیم؛ 
این  شکل گرفتن  قصه 
آهــنــگ را نــدانــیــم. این 
ــه، مــوســیــقــی ای  ــع ــط ق
بدون کالم از دوره قاجار 
است؛ توسط موسیو لومر 

به  اعــزامــی  نظامی  موسیقی دان  فرانسوی، 
ایــران ساخته شد. بعدها بیژن ترقی، شعری 
را بر اجــرای جدید این قطعه ســرود که ساالر 
عقیلی آن را در تــاالر وحدت 
به روی صحنه برد. شهرام 
ــرار  ــدا ق ــت ــه اب ــری ک ــاظ ن
ــن قطعه را اجــرا  ــود ای ب
کند، دربــاره این آهنگ 
ــت: »قــرار بود  گفته اس
که تقریبًا حــدود 14 
ســـــرود 

به جامانده از دوره قاجار تا به امروز را، مجددًا 
اجرا کنیم. از طرفی قرار شد در نخستین مرحله 
چند تا سرود که یکی از آن ها ایران جوان بود، 
در کنسرتی حدود یک سال بعد ارائه شود. در 
این فاصله من به سفر رفتم، منتها نزدیک به 
کنسرت، متأسفانه به دلیل مسئله ای که برایم 
پیش آمد، نتوانستم به کشور مراجعت کنم. 
در نتیجه پیمان سلطانی تماس گرفت و گفت 
اگر از نظر شما اشکالی نــدارد، این یک شب 
کنسرت توسط خواننده دیگری اجرا شود تا 
شما برگردی و برنامه اصلی اجــرا شود و من 
پذیرفتم و درنهایت آقای ساالر عقیلی کار را 
اجرا کرد و همان یک شب، کار در کشور پخش 
شد. اتفاقًا یکی از شانس های زندگی هنری 
آقای عقیلی همین موضوع بود؛ چون ایشان 
قباًل آثار زیادی را اجرا کرده بود، ولی هیچ کدام 
به اصطالح نگرفته بود؛ اما یک دفعه، این اثر، 
او را مطرح کرد و البته این خواست خدا بود؛ 
چراکه گاهی وقت ها شانس و زندگی برای 

یک هنرمند با یک اتفاق رقم می خورد.«

از بیمه حنجره تا آرزوی ساالر	  
ــال 95 بــا خبر  ــاه س ــان م ــاالر عقیلی آب س

»حنجره ســاالر عقیلی بیمه شد« در رسانه ها 
خبرساز شد. جریان از این قــرار بود که بیمه 
ایران در هشتاد و یکمین سالروز تاسیس خود، 
حنجره ساالر عقیلی را بیمه کرد و به این ترتیب 
او به اولین خواننده کشور تبدیل شد که بیمه نامه 
حنجره دارد. مبلغ اولیه این بیمه نامه، 500 
میلیون بود. خوب است بدانید این خواننده که 
9 سال در آواز، شاگرد صدیق تعریف بوده است، 
آرزو داشته 20 تا 30 سال زودتر به دنیا می آمد 
تا بتواند استادان بزرگ آواز ایرانی، مانند استاد 
غالمحسین بنان و تاج اصفهانی را از نزدیک 

ببیند و از حضورشان بهره ببرد.

تجربه های موفق حماسی خوانی	 
تیتراژخوانی، آلبوم و حاال، خواندن در یک بازی 
رایانه ای، از تجربه های پشت سرگذاشته ساالر 
عقیلی در طول سال های فعالیت اوست. با مرور 
آثــار این خواننده کالسیک، متوجه خواهیم 
شد که هرجا صدای او به خدمت آثار حماسی 
و وطنی درآمده، موفقیت های بیشتری کسب 
کرده است. قطعه »وطنم ای شکوه پابرجا« که 
او بــرای سریال »تبریز در مه« خواند یا تیتراژ 
درخشان او برای سریال »معمای شاه«، گواه این 
ادعا هستند. البته ساالر عقیلی در سال های 
اخیر، آثار ماندگار دیگری هم مانند »چه بگویم« 
خلق کرده است؛ اما اغلب مردم به واسطه جنس 
صدا و روح جاری در آن، ساالر عقیلی را به عنوان 
خواننده کالسیِک حماسی خوان می شناسند 
که قرار است در ادامه مسیر هنری خود، آثار 

ماندگار دیگری را نیز بر جا بگذارد. 

پیک خبر 

زین گونه ام كه در غم غربت شكیب نیست
گر سر كنم شكایت هجران غریب نیست

جانم بگیر و صحبت جانانه ام ببخش
كز جان شكیب هست و ز جانان شكیب نیست

گم گشته  دیار محبت كجا رود؟
نام حبیب هست و نشان حبیب نیست

عاشق منم كه یار به حالم نظر نكرد
ای خواجه درد هست ولیكن طبیب نیست

در كار عشق او كه جهانیش مدعی است
این شكر چون كنیم كه ما را رقیب نیست

جانا نصاب حسن تو حد كمال یافت
وین بخت بین كه از تو هنوزم نصیب نیست

گلبانگ »سایه« گوش كن ای سرو خوش خرام
كاین سوز دل به نـاله  هر عندلیب نیست

مهماین غزل

میزبان:هوشنگ ابتهاج )ه .ا.سایه(
عنوان: عاشق منم

به مناسبت زادروز جالل آل احمد

جلوه جالل در نثر نوین فارسی
نوائیان - نثر فارسی، به ویژه در 

بخش روایی و داستانی، تقریبًا از یادداشت
قرن چهارم هجری و با قلم استوار 
ابوالفضل بیهقی، قوام یافت. با این حال، طی 
قرن های متمادی، این شعر و نظم بود که دل 
فارسی زبانان را می ربود و ورد زبانشان می شد. 
آن هـــا دوســـت داشتند شیرینی داســتــان هــا و 
افسانه ها را با روایت منظوم بشنوند و از قند پارسی، 
حظ وافی ببرند. در واقع نثر فارسی، در جایگاه 
ادبی خود، هیچ گاه هم تراز نظم نبود و اسلوب آن، 
برخالف شعر که جلوه های گوناگون هنر ادیبان 
ایرانی را بروز می داد، به ندرت شاهد والدت سبکی 
تازه و منحصربه فرد می شد. اما در یک قرن اخیر و 
بــه ویــژه بعد از قــدر یافتن نثر شیرین فارسی و 
بهره گیری از روش های نگارشی در متون فرنگی 
که در قامت ترجمه های ارزشمند و ادیبانه، بروز و 
ظهور می یافت، ذهن خاّلق ایرانی در این مسیر 
نیز، دست به ابداعاتی زد و سبک هایی نو پدید آورد 
که سبک نوشتاری جالل، یکی از جذاب ترین و 

پرمخاطب ترین آن ها بود. روایت هایی که او در 
نوشته ها، مقاالت و داستان هایش ارائه می کند، 
روایتی است با زبان عامیانه که در جای گذاری 
ساختاری جمالت، در بسیاری از موارد، پیرو سبک 
سنتی نیست. او در دورانی دست به خلق چنین 
اجتماعی  و  فرهنگی  تغییرات  کــه  زد  سبکی 
ــران، نــوعــی الــتــقــاط و  ــ گــونــاگــون در جامعه ای
پریشان حالی را در میان جوانان دوستدار ادبیات 
به وجود آورده بود. نثر فارسی، با وجود نویسندگان 
شاخصی همچون محمدعلی جمالزاده، طی 
نیم قرن پیش از آن، مسیری یکنواخت را طی کرده 
و از این درخــت تناور، عصاره ای با طعم جدید 
نتراویده بــود. نوشته های جــالل در آن زمــان، 
جلوه ای تازه برای کسانی محسوب می شد که 
می خواستند روایت های ایرانی را با سبکی متفاوت 
مطالعه کنند. یکی از ویژگی های بسیار مهم این 
سبک که باعث نفوذ متن های ادبیات فارسی در 
طبقات مختلف جامعه ایرانی شد، روانی و قابلیت 
باالی آن ها در برقراری ارتباط با مخاطب بود؛ او نیاز 

ــه می خواند، ژستی  ــرای فهم آن چ نداشت ب
متفاوت در بیان بگیرد و برای شناخت مقصود 
یا کنایه های  به درک لحن خــاص  نویسنده، 
نگارشی و ادبی محتاج نبود. هرچند که در آن 
زمــان و البته در زمــان ما، این شیوه نگارشی 
منتقدانی دارد، اما جذابیت و کشش آن، برای 

نسل های متوالی باقی خواهد ماند. 

مژده  ای دل که دگر باد صبا باز آمد
ُهدُهد خوش خبر از َطْرف سبا باز آمد
برکش ای مرغ سحر، نغمه داودی باز

که سلیمان گل از باد هوا باز آمد

 1984   جرج اورول

رمـــان  در  اورول، 
ــای  ــی دن  ،1984
ــز و  ــیـ ــگـ ــرت انـ ــیـ حـ
ترسناکی را به تصویر 
کشیده و موضوعات 
مختلف را به زیبایی 
ــل  بـــه یــکــدیــگــر وص
کـــــــــــرده اســـــــت. 
و  جسورانه  بسیار  اورول،  پیش بینی های 
نگارش او درباره دغدغه های فکری انسان، 
ترس، امید، وجه تاریک قدرت، جدال دروغ و 

حقیقت و... بسیار دقیق هستند.

آنا کارنینا لئو تولستوی

آنا کارنینا، شاهکار 
ــه لــئــو  ــ ــادانـ ــ ــتـ ــ اسـ
تولستوی یا دست کم 
یکی از شاهکارهای 
اوست. تولستوی در 
آنا کارنینا، شرح حال 
روابــــــــــــط مـــیـــان 
خانواده های روسی 
ــت می کند. برخی  را در قــرن نوزدهم روای
منتقدان، این رمان را که هرکسی در طول 
زندگی اش باید آن را حداقل یک بار بخواند، در 

فهرست 10 کتاب برتر تاریخ قرار می دهند.

کشتن مرغ  مینا هارپر لی

ــن اثـــر، نخستین  ای
کــتــاب هــارپــر لــی و 
یکی از شاهکارهای 
ــت و  ــاس ــی ــی دن ــ ادب
همواره در فهرست 
کتاب هایی که باید 
تـــا قــبــل از مــرگ 
خواند، قــرار دارد. 
این اثر در سال 1961 برنده جایزه  پولیتزر، 
معتبرترین جایزه  روزنامه نگاری شد. هارپر 
لی در رمان دراماتیک و تأثیرگذار کشتن 
مرغ مینا، به ریشه های رفتارهای انسان، 
معصومیت و تجربه، مهربانی و بی رحمی، 
عشق و نفرت و شوخ طبعی و ترحم پرداخته 

است.

فرانکنشتاین   مری شلی

نخستین  از  یــکــی 
ــر  شــاهــکــارهــای ژان
ــت که  ــ وحــشــت اس
برخی منتقدان آن را 
ــه هــشــتــم از  ــب در رت
100 رمان برجسته 
ــات  ــ ــی ــ تــــاریــــخ ادب
ــرار  ــ ــی ق ــس ــی ــل ــگ ان
می دهند. این رمــان که جزو مهم ترین آثار 
پیشرو در ژانرهای وحشت و علمی - تخیلی 
است، نه تنها داستانی جذاب و دلهره آور را 

روایت می کند، بلکه سواالت ژرفی را درباره 
مفهوم زندگی و جایگاه آدمی در کائنات، در 

ذهن مخاطب برمی انگیزد.

 گتسبی بزرگ   اسکات فیتزجرالد
گتسبی بــزرگ، نام 
رمـــانـــی اســــت که 
مشهور،  نویسنده 
اسکات فیتزجرالد، 
ــال 1925 به  در س
رشته تحریر درآورد. 
ــان عــمــدتــًا به  ــت داس
و  جـــوان  میلیونری 
اسرارآمیز به نام جی گتسبی و عشق آرمانی و 
بی حد و حصر او به دختری زیبا به نام دیزی 
ــاب، به  ــت بــوکــانــن مـــی پـــردازد. در ایـــن ک
موضوعاتی چون زوال، آرمان گرایی، مقاومت 
در برابر تغییر، تحول اجتماعی و افراط و تفریط 

پرداخته شده است.

موبی دیک  هرمان ملویل

موبی دیک شاهکار 
هرمان ملویل و یکی 
از بــزرگ تــریــن آثــار 
تاریخ ادبیات جهان 
است. این کتاب در 
ــت 100  ــ ــرس ــ ــه ــ ف
کتاب برتر تاریخ به 
انتخاب گاردین قرار 
ــت. هــرکــدام از شخصیت های  گرفته اس
ــان، نــمــاد قشر خــاصــی از اجتماع  ــت داس
ــه تــــعــــدادی از  ــ ــر ک ــ ــن اثـ ــ ــد. ایـ ــن ــت ــس ه
دنیای  شخصیت های  به یادماندنی ترین 
ــردارد، نقدی گزنده درباره  ادبیات را درب
جامعه و پژوهشی ژرف و شاعرانه درباره 

شخصیت، ایمان و مفهوم احساس است.

 خورشید همچنان می دمد همینگوی

ــد  ــی ــورش رمـــــان »خ
همچنان می دمد« را 
ــی از  ــ ــ ــک ــ ــ ی کــــــــه 
شاهکارهای ارنست 
همینگوی و نمونه ای 
سبک  از  کالسیک 
ــز و  ــوج ــی م ــارش ــگ ن
ــت،  قــدرتــمــنــد اوسـ
می توان یکی از بزرگ ترین رویدادهای دوران 
طالیی ادبیات قرن بیستم دانست. حوادث 
داستان، در دورانی رخ می دهد که  به عصر 
افول اخالقیات، ازهم پاشیدگی های روحی و 
عشق های نافرجام معروف است. رمان، نثری 
شکوهمند و داستانی جذاب دارد و تصویری 
ملموس و هیجان انگیز از شخصیت ها در ذهن 

مخاطب خلق می کند.
منبع:
 southernliving.com 
independent.co.uk 

7 رمانی که نباید آن ها را از دست بدهید

 حجت اشرف زاده 
برای شهید هسته ای خواند

دفــتــر مــطــالــعــات جبهه 
ــی انـــقـــالب  ــگـ ــنـ ــرهـ فـ
دهمین  در  اســـالمـــی، 
مجید  شهادت  سالگرد 
دانشمند  ــاری،  ــری ــه ش
هسته ای کشور، نماهنگ 
ــق خــــــون« را بــا  ــشـ »مـ
خـــوانـــنـــدگـــی حــجــت 
اشــرف زاده منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری 
مهر، این اثر با ترانه سرایی میالد عرفان پور و جواد 
اسالمی، آهنگ سازی احمدعلی راغب و تنظیم 

محمدرضا عقیلی تولید شده است.

 همه اهالی موسیقی 
نباید از کرونا شاکی باشند 

عــــلــــی رهــــــبــــــری بــا 
ــی  ــال تــقــســیــم بــنــدی اه
موسیقی بــه گــروه هــای 
کسب  لحاظ  به  مختلف 
درآمد، تاکید کرد، گروه 
ُپــردرآمــدهــا کــه بــا آمــدن 
کرونا، صرفًا درآمدشان 
پایین آمده است، حق گله 
و شکایت از این وضعیت را ندارند؛ چراکه این 
روزها، کرونا بسیاری از صنوف را کامال ورشکسته 
کرده است. به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: 
اصال در چنین شرایطی نباید از وضع زندگی 
افراد معروف و پردرآمد صحبت کرد و به عقیده من 
اگر هم حرفی می زنند، بی انصافی می کنند. در 
زمانی که میلیون ها آدم در دنیا گرفتار هستند، 
کسی که درآمدش کمی پایین آمده است، نباید 

غر بزند.

 مرور مقامات موسیقی عربی 
با »طاق های ضربی دجله« 

آلبوم موسیقی »طاق های 
ــی دجـــــلـــــه«، بــا  ــ ــرب ــ ض
ــاد  هــنــرمــنــدی »عــمــر زی
حکمت«، نوازنده عراقی 
ــا هــدف  ــون و ب ــان ســـاِز ق
ــن  ــی ای ــص ــخ روایــــــت ش
ــات  ــام ــق ــد از م ــن ــرم ــن ه
پیش  عربی،  موسیقایی 
روی مخاطبان قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری 
مهر، »طــاق هــای ضربی دجله« عنوان یکی از 
تازه ترین آثــار موسیقایی منتشرشده در حوزه 
»موسیقی ملل« است و »تیه – برهوت«، »طعم 
الصبح – طعم بامداد«، »رقــص النخل – رقص 
نخلستان«، »مقام کــرد«، »حجاز کــرد«، »حلم 
الحمام – رویای کبوتران«، »جرجیا«، »انت عمری 
– تو عمر منی«، »الف لیله ولیله – هزار و یک شب«، 
»بنت الشلبیه – دختر درویش«، قطعاتی است که 

در این آلبوم گنجانده شده است.

مترجم: یاسمین مشرف  –   غرق شدن در یک رمان خوب، از بهترین و ماندگارترین 
تجربه های زندگی است. شما در هر دوره ای از زندگی تان، می توانید از توانایی بی انتهای 
ادبیات، برای تجربه یک دنیای دیگر استفاده کنید. اما سوال این جاست که در میان آثار  
خواندنی فراوانی که وجود دارند، از کجا باید شروع کنید؟ ما در این مطلب تعدادی از بهترین 

رمان های کالسیک را معرفی کرده ایم تا کار انتخاب را کمی برایتان آسان تر کنیم.

در ساخت مجسمه های فاخر سخت گیری می شود

ــورای سیاست گذاری سومین  عضو ش
سمپوزیوم مجسمه سازی مفاخر ایران، از 
رشد 60 درصدی آثار این دوره به واسطه 
نحوه نظارت و رویکرد اجرایی خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی 
که  اتفاقی  مهم ترین  گفت:  عسگری 
در این دوره شاهد آن هستیم، مربوط 
به شکل گزینش و داوری آثــار است که 

بسیار جدی و دقیق و سخت گیرانه دنبال 
ــزود: ما از شرکت کنندگان  شد. وی اف
ــس از دریــافــت  در ایـــن ســمــپــوزیــوم، پ
رزومه، خواستیم که ماکتی را از اثر خود 
ارائــه دهند که این رونــد، تقریبًا یک ماه 
به طول انجامید و از بین 76 هنرمند 
شرکت کننده، در نهایت 15 نفر انتخاب 

شدند که بعدًا به 22 نفر افزایش یافتند.

چکش خوردن 170 هزار یورویی اثر »بنکسی« 

یکی از آثار هنری »بنکسی«، هنرمند 
ناشناس دیوارنگار، در یک حراجی 
واقع در هلند به فروش رفت. به گزارش 
ایسنا، نقاشی »پرنده و نارنجک« به 
مزایده گذاشته شد و به قیمت 170 
هزار یورو به فروش رفت. این اثر هنری 

که در سال 2002 خلق شده است، به یک مجموعه دار هلندی رسید. 
نقاشی »پرنده و نارنجک« با اسپری رنگ سیاه خلق شده است.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

خواننده نام آشنای موسیقی کالسیک، امروز 43 ساله می شود

»ایران«؛ شانس طالیی ساالر عقیلی 



سرگرمی سه شنبه 11   آذر  ۸1399
15  ربیع الثانی 1442.شماره 2053۷

تست هوش هوش منطقی

با توجه به رابطه ای که بین شکل های زیر وجود 
دارد، گزینه مناسب را انتخاب کنید.
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ر ف س و ت ا ر ت س ا

ن ا م ز ل ا ب ح ا ص
ح ا ب م م ت ل ک ل ا
م ح ر خ م ب و ی و
ی ق ک ا ب ا ک ب ک
د ن ی ل ی س ی ن پ ا

گ ن ه ن خ ر و ا ل
و ل ا م د ا د ل ی
د د و ه ن ی ب ا ر پ
ر م ک ا د و ک ل ت
ز ی ت ر ش ت ن ا و

ی ه ا و ا ب ر و م س
ن م ر ژ ن س ی ر ا پ

هوش منطقی :    هر بخش از دایره با بخش روبه رویی خود ارتباط دارد و همان 
طور که به دست آورده اید، هر بخش دو برابر بخش روبه رویی خود است. در 

نتیجه جواب عدد 42 خواهد بود.

تست هوش:  گزینه 1 صحیح است. اگر کمی دقت کنید، متوجه می شوید که 
هر تصویر از گوشه سمت چپ پایین به باال هر کدام 45 درجه چرخیده است.

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 4 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

بــازی با کــلــمــات:    ممکن است 
تعداد کلمات بیشتری از آن چه 
برایتان نوشته ایم به دست آورید ما 
در این جا فقط به تعدادی از آن ها 

اشاره کرده ایم.
سه حرفی: گــرگ، گنگ، رنگ، 

گرو، گور، روا، ورا، انگ، نور و...
چهار حرفی: نگار، گران، واگن، 

روان، نارو  و...
پنج حرفی: گرگان، انگور

شش حرفی: گروگان

با توجه به الگوی عــددی داده شــده، به جای 
عالمت سوال عدد مناسب را قرار دهید.

بازی با کلمات

در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را 
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در هر 

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی ریاضی: 

چالش ذهن :   1. خراسان شمالی 2. مازندران 3. هرمزگان 4. اردبیل 5. 
کرمان 6. کرمانشاه 

اختالف تصاویر:

شرح در متن

حل جدول:

 

خ   ا  ز   ر    ک  ا   ت   گ    
     

ا ا   ب  ا   ى  ن  د  م  ا  ب  و   ى     
م ا  ج  ش  ا   ى   ر  د   ن  ب  ر      س 
ى ت  ا   د  خ  د  ک  ى   ر  ا  ک  ر    س 

  
د ن  ر  ز  ز   ر   ف  ج   ن  ر  ه  ر      

 

گ ن   و  م  ا  ه  خ   ى    
ا د  ى   ن   و     س 

   
م ر  ى  م  م  س  ل  ى  د   

ا و  ا  ى   ن  د  ى    س 
 

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر زیر، نام یکی از 
استان های کشورمان را نوشته ایم که شما باید 

با جا به جایی حروف، نام آن را پیدا کنید.

آیا می توانید ۸  تفاوت   بین این 2 تصویر مشابه  را  پیدا کنید؟
 با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالف تصاویر
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در امتداد تاریکی

کوتاه از حوادث

حادثه در قاب

فیلم هایی برای انتقام از زنان

هدفم فقط انتقام گرفتن از زن ها بود زیرا من در 
جست و جوی محبت بودم و آن ها از همین نقطه 
ضعف من سوءاستفاده می کردند و به قول معروف 

مرا تیغ می زدند تا جایی که ...
این ها بخشی از اظهارات جوان 23ساله ای است 
که با تالش شبانه روزی توسط نیروهای ورزیده 
تجسس کالنتری سناباد مشهد به چنگ قانون افتاد. 
این جوان که با شگردی خاص و در پوشش مسافربر 
اینترنتی اموال زنان مسافر را به سرقت می برد، در 
حالی که با بیش از 10شاکی رو به رو شده بود، درباره 
سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری 
سناباد گفت: کودکی بیش نبودم که پدر و مادرم 
پس از کشمکش های فراوان باالخره از یکدیگر جدا 
شدند و من هم مانند خیلی از کودکان دیگر کاسه 
گدایی محبت به دست گرفتم. مادرم بعد از طالق 
مجبور بود برای تامین مخارج زندگی اش در خانه 
های مردم کار کند و من به ندرت می توانستم او را 
ببینم. پدرم نیز به دنبال کارو زندگی خودش بود و 
هیچ توجهی به من نداشت. من در حالی به مدرسه 
می رفتم و به تحصیالتم ادامه می دادم که همیشه 

در آرزوی یک لبخند یا مهر مادرانه بودم.
باالخره در 17سالگی دیگر ادامه تحصیل ندادم و در 
یک  گل فروشی به عنوان شاگرد مشغول کار شدم تا 
هزینه های خودم را تامین کنم. پدرم نیز به عنوان 
راننده در یکی از شرکت های حمل و نقل کار می 
کرد ولی من هیچ گاه محبت او را احساس نکردم. 
دوست داشتم برای دقایقی کنارم بنشیند و مرا در 
آغوش بگیرد یا به حرف هایم گوش بدهد اما همه این 
ها در افکار و خیاالت من بود و هیچ گاه رنگ واقعیت 

به خود نگرفت. 
در همین روزها بود که با زن 30ساله ای آشنا شدم 
و با او رابطه برقرار کردم. به دلیل آن که هیچ وقت 
رنگ محبت را ندیده بودم، با هر لبخند آن زن بیشتر 
از گذشته شیفته اش می شدم و همه درآمدم از گل 
فروشی را برایش هزینه می کردم، اما او بعد از مدتی 
در حالی مرا رها کرد که به طور عجیبی در همان 
17سالگی به او دل باخته بودم و همواره برایش 
خرید می کردم. بعد از این ماجرا، با زنان دیگری که 
همه آن ها بزرگ تر از خودم بودند آشنا و وارد رابطه 
خیابانی شدم. با این حال همه آن ها فریبم دادند و 
به قول معروف فقط مرا تیغ می زدند تا این که روزی 
تصمیم گرفتم نه تنها نباید با هیچ زنی رابطه داشته 
باشم بلکه باید انتقام روزهــای گذشته را از آن ها 
بگیرم. به همین دلیل یک کیسه 10کیلویی فیلم و 
سی  دی خریدم و از پنج ماه قبل به مدت سه ماه در 
خانه نشستم و همه این فیلم ها را تماشا کردم. گاهی 
برخی از آن ها را که مردها وارد ماجراهای انتقام از 
زنان می شدند چندین بار بازنگری می کردم و از آن 
ها الگو بر می داشتم تا به طور دقیق شیوه های انتقام 
از زنان را با نقشه هایی که خودم در ذهن داشتم به 
صورت کامل ترکیب کنم و به اجرا بگذارم. بعد از سه 
ماه به خیابان آمدم و زنانی را که در حاشیه خیابان 

ایستاده بودند ، زیر نظر گرفتم. 
خالصه در چهارراه ابوطالب زنی را دیدم که در یک 
گفت وگوی تلفنی با فردی در آن سوی خط قرار 
می گذاشت. از حرف هایش مشخص بود که فردی 
سوار بر خودروی خارجی گران قیمت به دنبالش می 
آید اما حدود نیم ساعت بعد جوانی با یک پراید مدل 
پایین به سراغ آن زن آمد. او که گویی از این ماجرا 
ناراحت شده بود به جر و بحث و مشاجره با جوان 
پرایدسوار پرداخت. من که منتظر چنین شرایطی 
بودم، خودم را به آن زن رساندم و در حالی که وانمود 
می کردم آدم متشخص و سرشناسی هستم و قصد 
کمک به او را دارم، خودم را پسر یک تاجر پولدار 
معرفی کردم که چندین شرکت حمل و نقل بین 
المللی دارد. در ادامه این ماجرا، به آن زن گفتم با 
این که پدرم مردی ثروتمند است اما من قصد دارم 
روی پای خودم بایستم و غرورم را به او اثبات کنم. به 
همین دلیل هم یک پراید خریده ام و با آن در تاکسی 

های اینترنتی کار می کنم و ...
خالصه، آن زن هم که حرف های مرا باور کرده بود، 
به پیشنهاد من داخل خــودروی پرایدم نشست و 
با هم به سمت شاندیز رفتیم و با یکدیگر گفت و گو 
کردیم. او سپس از من خواست با هم به بولوارسجاد 
برویم تا برایش خرید کنم اما من که نقشه دیگری 
در ذهن داشتم، او را به خیابان راهنمایی بردم تا 
یک نوشیدنی در کافی شاپ صرف کنیم. وقتی به 
محل مدنظر رسیدیم به او گفتم کیف و گوشی و دیگر 
وسایلت را داخل خودرو بگذار تا روی میزمان خلوت 
باشد. او همین کار را کرد اما من به بهانه سفارش 
نوشیدنی و شستن دست هایم از طرف دیگر کافی 
شاپ خــارج شدم و ســوار بر خــودرو امــوال او را به 
سرقت بردم. از آن روز به بعد زن ها را سوار می کردم 
و به همین ترتیب آن ها را به مرکز خرید یا رستوران 
می بردم و کیف و اموال شان را سرقت می کردم. 
تا این که نفهمیدم چگونه توسط نیروهای تجسس 

دستگیر شدم.
شایان ذکــر اســت، در حالی که حــدود 10نفر از 
شاکیان این جوان معروف به »ماکان« را شناسایی 
کردند، تحقیقات بیشتر در این باره با صدور دستوری 
از سوی سرگرد جواد بیگی )رئیس کالنتری سناباد( 
بــرای کشف جرایم احتمالی دیگر وی همچنان 

ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

دستگیری عامالن ایجاد مزاحمت برای بانوان 
توکلی/ عامالن اخالل در نظم عمومی که با اقدامات مجرمانه 
خود،  آسایش و امنیت را از بانوان سلب کرده بودند با تالش 
گسترده نیروهای پلیس رفسنجان دستگیر شدند.به گزارش 
خراسان، فرمانده انتظامی رفسنجان در این باره گفت: به دنبال 
تماس شهروندان با سامانه فوریت های پلیسی 110  مبنی بر 
این که 12تا 1۵ جوان در شهر رفسنجان با چند دستگاه موتور 
سیکلت بدون پالک و یک دستگاه خودروی سواری اقدام به نزاع 
و درگیری، ایجاد رعب و وحشت با سالح سرد و مزاحمت برای 
بانوان می کنند، موضوع  به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار 
گرفت. سرهنگ محمد مهدی کریمی افزود: ماموران به سرعت 
وارد عمل شدند و با شناسایی محل اختفای متهمان، 10 تن از آنان 
را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند. وی ادامه داد: در بازرسی 
از مخفیگاه این مجرمان، تعدادی سالح سرد و  چهار دستگاه 

موتورسیکلت بدون پالک کشف شد.

دستگیری کالهبردار 4۸ میلیارد ریالی 
رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری فردی خبر داد که به 
بهانه کاریابی و جذب سرمایه از 1۸ مال باخته، ۴۸ میلیارد ریال 
کالهبرداری کرده بود. به گزارش ایسنا، سرهنگ موقوفه ای در 
بیان جزئیات این خبر افزود: در پی ارجاع چندین پرونده مشابه 
با موضوع کالهبرداری از دادسرای »بعثت« و متواری بودن متهم 
پرونده ها، کارگروه ویژه ای در قرارگاه جلب محکومان و متهمان 
متواری تشکیل شد و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار 
قرار گرفت. وی ادامه داد: بررسی پرونده ها حاکی از این بود که 
متهم با تشکیل یک دفتر کار جعلی در غرب تهران به بهانه جذب 
سرمایه در راه اندازی باشگاهی در غرب تهران و همچنین جذب 
نیروی کار در فضای مجازی تبلیغ و از مال باختگان مقادیر فراوانی 
وجه نقد کالهبرداری کرده است. در رصدهای اطالعاتی پیچیده 
مخفیگاه متهم که از اوایل شهریور ماه امسال متواری شده بود، در 

غرب تهران شناسایی و  او دستگیر شد.

دستگیری موبایل قاپ های هونداسوار 
سرپرست پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران از دستگیری دو موبایل 
قاپ و کشف ۵0 فقره سرقت خبر داد  و گفت : تاکنون ۴2 تن از مال 
باختگان شناسایی شده اند. به گزارش فارس، سرهنگ کاکاوندی  
افــزود: با افزایش موبایل قاپی در محدوده سرکالنتری هفتم 
پلیس پیشگیری تهران توسط دو موتورسوار، تیمی از کارآگاهان، 
شناسایی و دستگیری متهمان را برعهده گرفتند. وی با اشاره به 
این که در بررسی صحنه های سرقت مشخص شد راکب و ترک 
نشین یک دستگاه موتورسیکلت هوندای مشکی رنگ سرقت 
ها را انجام می دهند، افزود: گشت زنی های انتظامی افزایش 
یافت تا این که کارآگاهان موفق شدند متهمان را در حالی که با 
موتورسیکلت مشکی رنگ در حال پرسه زنی بودند، شناسایی و  
یکی از آنان را در خیابان مولوی دستگیر کنند. در تحقیقات پلیسی 
کارآگاهان موفق شدند مخفیگاه متهم دوم پرونده را شناسایی و با 

دستور قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند. 

خودکشی در مترو تهران 

رئیس اورژانــس تهران از فوت فــردی که در مترو 
اقدام به خودکشی کرده بود، خبر داد. به گزارش 
برنا، پیمان صابریان ضمن تایید خبر خودکشی یک 
فرد در ایستگاه میدان ولی عصر)عج( خط 3 مترو 
تهران افزود: عصر دوشنبه مرد 60 ساله ای اقدام 
به خودکشی کرد و متاسفانه قطار از روی این فرد رد 

شده و او جان خود را از دست داده است.

 اعتراف دزد لوازم  ساختمانی 
به 24 فقره سرقت 

کرمانی/ دزد لوازم ساختمانی به دام ماموران پلیس 
افتاد. به گزارش خراسان، رئیس پلیس آگاهی استان 
کرمان دراین باره گفت: در پی افزایش سرقت لوازم 
و وسایل ساختمانی از اماکن خصوصی و دولتی 
در شهر کرمان، موضوع در دستور کار کارآگاهان 
ــن پلیس قــرار گرفت.  اداره مــبــارزه بــا سرقت ای
ــزود: با تالش شبانه  ــدا... حسن پور اف سرهنگ ی
روزی کارآگاهان و اقدامات فنی و اطالعاتی، سارق 
شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه  دستگیر 
شد. وی ادامه داد: با تحقیقات فنی و پلیسی متهم 
به 2۴ فقره سرقت لوازم و وسایل ساختمانی شامل 
شیرآالت، سیم برق و در و پنجره به ارزش پنج میلیارد 
ریال اعتراف کرد و اموال سرقتی کشف شده به مال 

باختگان تحویل داده شد.

آتش نشانی/ در حادثه آتش سوزی  در پارکینگ یک 
ساختمان مسکونی در خیابان اول نیروی هوایی 
تهران که ساعت ۴ و ۴1 دقیقه بامداد دیروز به 12۵ 
اعالم شد، یک دستگاه خودروی BMW و دو دستگاه 
موتورسیکلت در آتش سوخت و  آتش به بخش هایی 
از یک دستگاه خودروی سمند نیز سرایت کرد. دود 
و حرارت به طبقات باال نیز سرایت کرده بود که آتش 
نشانان با آغاز تاکتیک های عملیاتی مناسب همزمان 
با خاموش کردن آتش به طبقات باال رفتند و افراد را 
خارج کردند. 2۵ نفر با تالش آتش نشانان از محل 
خارج شدند، این حادثه مصدوم نداشت اما یک خانم 
حدود ۵0 ساله دچار دودگرفتگی شده بود که به 

عوامل اورژانس تحویل داده شد. 

سجادپور- چهار عضو یک باند زورگیری 
های وحشتناک که فروشندگان کاال در سایت 
دیوار را با قرارهای صوری به مناطق خلوت 
شهر می کشاندند و با هجوم خونبار اموال آن 
ها را می ربودند، با تالش کارآگاهان پلیس 
آگاهی خراسان رضوی در چنگ قانون گرفتار 
شدند. به گزارش خراسان، ماجرای زورگیری 

های خونبار از حدود 10 روز قبل 
زمانی پلیس را درگیر پرونده ای 
معماگونه کرد که جوان 3۴ ساله 
ای به نام »ح-ب« با گردنی زخمی 
و خون آلود، خود را به نیروهای 
انتظامی رساند. او که از چنگ 
زورگیران خطرناک جان سالم 
بدر برده بود، مضطرب و نگران 
از نقشه وحشتناک دزدانی پرده 
برداشت که طعمه های خود را از 
سایت دیوار انتخاب می کردند. 

به دنبال شکایت این مال باخته که زورگیران 
با تخریب خودروی وی 3 کیلوگرم زعفران او را 
نیز به سرقت برده بودند، پرونده ای در نیروی 
انتظامی تشکیل شد اما با توجه به اهمیت 
و حساسیت ماجرا و با صدور دستوری ویژه 
از سوی سردار ابراهیم قربانزاده )جانشین 
فرمانده انتظامی خراسان رضــوی( پرونده 
مذکور در پلیس آگاهی مورد رسیدگی های 
تخصصی قرار گرفت چرا که نحوه زورگیری 
خشن موجب ایجاد احساس ناامنی می شد و 
چنین پرونده هایی به طور ویژه و تخصصی در 

دستور کار پلیس قرار می گیرند.
گزارش خراسان حاکی است، این گونه بود 
که بالفاصله گــروه تخصصی از کارآگاهان 
کارآزموده دایره مبارزه با جرایم خشن زیرنظر 
مستقیم سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس 
ــوی( وارد عمل  پلیس آگاهی خراسان رض
شدند و به تحقیق در این باره پرداختند. آنان 
در اولین مرحله از اقدامات اطالعاتی، محل 
وقوع جرم را در یک سری تحقیقات میدانی 
مورد کنکاش های پلیسی قرار دادند و همه 
جوانب و زوایای ارتکاب جرم را بررسی کردند. 

در همین حال گروه تخصصی کارآگاهان که به 
سرپرستی سرهنگ جواد میش مست )رئیس 
دایره مبارزه با جرایم خشن( در شاخه دیگری 
از این عملیات هماهنگ و ضربتی فعالیت خود 
را روی زورگیران سابقه دار متمرکز کرده بودند 
،برای یافتن سرنخ هایی از این ماجرا به بازبینی 
اظهارات مال باخته زخمی پرداختند و سطور 

پرونده را دوبــاره زیر ذره بین اطالعاتی قرار 
دادند. این مال باخته جوان درباره جزئیات 
ماجرای زورگیری به کارآگاهان گفت: حدود 3 
کیلوگرم زعفران را برای پیدا کردن مشتری در 
سایت دیوار آگهی کردم که فردی با من تماس 
گرفت و در حالی که خود را فردی متشخص 
و پولدار جلوه می داد، خریدار زعفران شد. 
او سپس برای مشاهده زعفران ها با من قرار 
گذاشت اما مدعی شد که نمی تواند به نشانی 
منزلم بیاید به همین دلیل در حاشیه بولوار 
توس با من قرار گذاشت. من هم که هیچ گاه 
فکر نمی کردم با یک گروه تبهکار خطرناک 
روبه رو می شوم به راحتی پذیرفتم و در ساعت 
مقرر سوار بر خودرو به محل قرار در حاشیه 
بولوار توس رفتم که در یک لحظه خودروی 
پرایدی با چندسرنشین به محل آمد. وقتی به 
طرف آن ها رفتم ناگهان برق تیغه های قمه و 
تبر در آسمان درخشید و آن ها بی رحمانه به 
طرف من هجوم آوردند. خیلی ترسیده بودم 
و از شدت وحشت نمی توانستم حتی از خودم 
دفــاع کنم . آن ها بــرای ایجاد رعب و  دلهره 
خودروام را با تبر تخریب کردند و با قمه ای که در 

دست داشتند، گلویم را بریدند و بعد از سرقت 
زعفران ها، همه پول ها و اموالی را که همراهم 
بود از من زورگیری کردند و سوار بر پراید از 

محل گریختند.
ــزارش خــراســان، بررسی تخصصی  بنابر گ
اظهارات مال باخته توسط کارآگاهان بیانگر 
آن بود که پلیس با دزدانی حرفه ای و سابقه 

دار روبه روست که برای ارتکاب جرم ابتدا به 
ایجاد رعب و وحشت می پردازند و در اقدامی 
خطرناک و بی رحمانه اموال مردم را به یغما می 
برند. به همین دلیل گروه ویژه کارآگاهان دایره 
مبارزه با جرایم خشن با استفاده از تجربیات 
ارزنـــده و راهنمایی هــای سرهنگ قنبری 
)رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی 
خراسان رضوی( به تحقیق دربــاره مجرمان 
سابقه دار پرداختند و شگردهای آنــان را با 
استفاده از بانک اطالعاتی مجرمان مورد تجزیه 
و تحلیل های کارشناسی قرار دادند تا این که 
چند روز بعد در حالی سرنخ هایی از دو زورگیر 
حرفه ای به دست آمد که بررسی ها نشان 
می داد افراد دیگری نیز با همین شیوه طعمه 
زورگیران شده اند. این اسناد و مدارک موجب 
شد کارآگاهان دامنه فعالیت های اطالعاتی 
خود را به جاده قدیم قوچان )بولوار توس( 
بکشانند. طولی نکشید که دو سارق سابقه 
دار در ا طراف بولوار توس شناسایی شدند و 
مخفیگاه آنان زیر چتر عملیاتی کارآگاهان 
قرار گرفت. آن ها سپس با مجوزهای قضایی 
رحمانی)معاون  اسماعیل  دکتر  قاضی  از 

دادستان مرکز خراسان رضوی(  وارد عمل 
شدند و در دو عملیات جداگانه اما هماهنگ و 
ضربتی، دو زورگیر جوان را دستگیر کردند و به 

مقر انتظامی انتقال دادند.
گزارش خراسان حاکی است: دو سارق 32 
و 23 ساله که در ابتدا خود را بی گناه جلوه 
می دادند و مدعی بودند فقط به خاطر سابقه 
سرقت مورد سوء ظن پلیس قرار 
مــی گیرند ، وقتی بــا شــواهــد و 
مدارک مستند روبه رو شدند به 
ناچار لب به اعتراف گشودند و راز 
زورگیری خونبار را فاش کردند. 
این درحالی بود که متهمان عالوه 
بر زورگیری از »ح- ب« به پنج فقره 
زورگیری دیگر نیز معترف شدند 
و اقرار کردند که با همین شیوه 
طعمه های خود را از سایت  دیوار 
انتخاب می کردند و در پوشش 
خریدار ، فروشنده کاال را با یک قرار صوری به 
مناطق خلوت شهر می کشاندند و با تهدید به 
مرگ با سالح سرد، اموال آن ها را می ربودند. 
این تبهکاران خطرناک همچنین با لو دادن دو 
همدست دیگر خود اعتراف کردند که در برخی 
موارد نه تنها لوازم منزل مانند چرخ گوشت، 
آب میوه گیری و ... را به سرقت برده اند بلکه 
پول ها، کارت بانکی، گوشی تلفن  یا هر چیز 
دیگری را که همراه طعمه بود با زور از وی می 
گرفتند و با کتک زدن مال باخته  یا گذاشتن 
قمه و شمشیر زیر گلویش او را وحشت زده در 
همان نقطه خلوت رها می کردند و از آن جا 

می گریختند.
براساس این گزارش ، کارآگاهان دایره مبارزه 
با جرایم خشن پلیس آگاهی همچنین در 
بازرسی از مخفیگاه سارقان، زعفران های 
سرقتی و برخی لوازم دیگر مال باختگان را 
کشف کردند و روز گذشته نیز دو عضو دیگر باند 
را به دام انداختند، اما بررسی های تخصصی 
با دستورات محرمانه مقام قضایی برای کشف 
جرایم احتمالی دیگر این تبهکاران خطرناک 

ادامه دارد.

پلیس/ سردار جاویدان فرمانده انتظامی کرمانشاه 
از دستگیری اعضای باند قاچاق سالح و مهمات با 
107 قبضه سالح خبر داد و افــزود: پلیس امنیت 
عمومی استان با رصد اطالعاتی دو قاچاقچی سالح 
و مهمات را که با خودروی سمند و مگان قصد انتقال 
محموله مذکور را داشتند، شناسایی و طی عملیاتی 

منسجم در ورودی شهر کرمانشاه دستگیر کرد.
پلیس / سرهنگ   معظمی گــودرزی رئیس پلیس 
فتای پایتخت از کشف یک کالهبرداری اینترنتی 
خبر داد و گفت: فردی که به بهانه سرمایه گذاری در 

بورس اقدام به کالهبرداری می کرد، دستگیر شد.
*پلیس/ سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستان  و 
بلوچستان از کشف 2 تن و 66۵ کیلوگرم موادمخدر 
از نوع تریاک در عملیات شبانه پلیس با قاچاقچیان 

مسلح در شهرستان سراوان خبر داد.
ــردار رضایی جانشین فرمانده  ناجا  *ایسنا/ س
گفت: ۹3 درصد جرایم مربوط به سرقت هاست 
و فرماندهان و مدیران انتظامی با افزایش نگهبان 
راستای  در  دشتبان  و  شبگردها  توسعه  محله، 
پیشگیری از وقوع سرقت و با اقدامات هوشمندانه و 
برنامه ریزی شده و کشف به موقع سرقت، سرقت ها را 
کاهش داده و احساس امنیت را در جامعه ارتقا دهند.
*میزان/ سرهنگ شریفی رئیس پایگاه یکم پلیس 
آگاهی از انهدام باند سارقان منزل خبر داد و 
گفت: تا کنون یکی از اعضای باند دو نفره دستگیر 
شده است و تحقیق پلیسی برای دستگیری متهم 

دوم پرونده ادامه دارد.
*ایسنا/ سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی 
ناجا از افزایش1۵/۵درصدی کشف سرقت ها از 

سوی پلیس آگاهی خبر داد.
انتظامی  فــرمــانــده  *رکــنــا/ سرهنگ قیصری 
شهرستان رامسر از انهدام باند یک شرکت هرمی 

20 نفره در این شهرستان خبر داد.
*رکنا/ حسینی رئیس پلیس راهور استان مرکزی 
از وقوع یک تصادف زنجیره ای بین ۸ وسیله نقلیه 
در پل بسیج اراک خبر داد و علت حادثه را مه آلود 

بودن مسیر و کاهش دید افقی اعالم کرد.
*میزان/ سرهنگ یوسفوند رئیس مرکز عملیات 
پلیس آگاهی تهران از دستگیری سارق خودرو 
در عملیات تعقیب و گریز خبر داد و گفت: سارق 
خودرو که توجهی به فرمان های پلیس نمی کرد با 

شلیک پلیس،  متوقف شد.
*رکنا/ نوروزی مدیر ارتباطات آتش نشانی تبریز 
گفت: بر اثر برخورد هفت دستگاه خودروی سواری 

در اتوبان پاسداران سه نفر مصدوم شدند.

3 کشته و 2 مصدوم در برخورد تریلی با ساختمان 

ــس کشور از  ــ سخنگوی ســازمــان اورژان
ــا یک  ــک دســتــگــاه کــامــیــون ب ــورد ی ــرخ ب
ساختمان مسکونی طی روز گذشته خبر 

داد.
مجتبی خالدی در گفت و گو با ایسنا افزود: 
متاسفانه طی حادثه ای در پردیس تهران 

یک دستگاه کامیون به دالیل نامشخص 
منحرف و وارد یک خانه می شود. 

وی ادامه داد: در این حادثه سه نفر از جمله  
یک مرد 3۸ ساله و یک مرد ۵0 ساله که 
راننده و کمک راننده بودند، جان باختند. 
یک کودک هفت ساله نیز در این حادثه 

جان باخته است.
خــالــدی اظــهــار کــرد: دو نفر نیز توسط 
اورژانس هوایی به بیمارستان امام خمینی 
تهران منتقل شدند که یک مرد ۴2 ساله 
و یک کودک پنج ساله هستند. این افراد 
نیز بد حال هستند و امیدواریم اقدامات 
تخصصی و درمانی برای این افــراد موثر 

واقع شود.

14 مصدوم  درتصادف خونین اتوبوس با تریلی   
تصادف اتوبوس و کامیون و برخورد با دیواره 
عــوارضــی قزوین به کــرج حادثه آفــریــد. به 
گزارش مهر،رئیس فوریت های پزشکی قزوین 
در این باره گفت: در ماموریتی که ساعت 23 
یک شنبه شب به واحد ارتباطات فوریت های 
پزشکی اعالم شد، مشخص شد یک دستگاه 
اتوبوس به دنبال تصادف با تریلی وارد گیت 
های عوارضی قزوین -کرج شده است. وی 
ادامــه داد: با توجه به این که این حادثه در 
نزدیکی پایگاه فوریت های پزشکی اتفاق 
افتاده بود، بالفاصله  پنج دستگاه آمبوالنس 
فوریت های پزشکی، یک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس و دو آمبوالنس هالل احمر به محل 
حادثه اعــزام شدند. وی  با بیان این که این 

تصادف 1۴ مصدوم داشت، اضافه کرد: یک 
نفر به صورت سرپایی در محل حادثه درمان 
شد و 13 مصدوم پس از رهاسازی و انجام 
اقدامات درمانی توسط کارشناسان اتوبوس 
آمبوالنس و آمبوالنس هــای فوریت های 

پزشکی به بیمارستان رجایی منتقل شدند.
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رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر از آب گرفتگی و سیل در هشت استان 
طی چهار روز گذشته خبر داد. مهدی ولی پور  
روز گذشته در گفت و گو با ایسنا افزود: طی 
72 ساعت منتهی به روز دوشنبه هشت استان 
درگیر سیل و آب گرفتگی بودند که اقدامات 

امدادی در این مناطق انجام شد.  
وی ادامـــه داد: ۵1 شهر، روســتــا و مناطق 
عشایر نشین در هشت استان ایالم، بوشهر، 
ــن، کهگیلویه و  ــزوی خــوزســتــان، فـــارس، ق
بویراحمد، گلستان و لرستان امداد رسانی 
شدند. وی گفت: 1۹12 نفر امــداد رسانی 
شدند که از این تعداد برای 263 نفر اسکان 

اضطراری فراهم شد.  
وی دربــاره اقدامات انجام شده برای تخلیه 
آب از بعضی واحدهای مسکونی نیز گفت: با 
اقدامات همکاران ما آب ۵3 واحد مسکونی 

تخلیه شده است.
  ولی پور با اشــاره به 
عملیات های  انجام 
ــی  ــ ــ ــان ــ ــ ــدادرس ــ ــ ام
نفر   31۵ تـــوســـط 
تیم   1۵ ــب  ــال ق در 
امدادی اظهار کرد: 
امـــدادرســـانـــی در 
بوشهر،  خوزستان، 
کهگیلویه  و  ایـــالم 
و بــویــراحــمــد ادامــه 

ــزارش داد :بر  دارد.  در همین حــال ایرنا گ

اســاس گزارش ها 
بارندگی  ــن  ای در 
اهـــواز،  شهرهای 
ــادان،  ــ کــــارون، آب
ــر،  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــرمـ ــ خـ
شادگان، رامهرمز، 
ماهشهر  رامشیر، 
ــذه شــاهــد آب  و ایـ
گــرفــتــگــی شــدیــد 
واکنش  که  بودند 
ــران فضای  ــاربـ کـ
مجازی و انتقاد شهروندان را نیز در پی داشته 

ــواز، مشابه حادثه آب گرفتگی  ــت.در اه اس
ــت.در این  ــده  اسـ ــاه پــارســال تــکــرار ش آذرمـ
بارندگی که ماهشهر رکورددار بوده، عالوه بر 
آب گرفتگی شدید معابر شهری، آب به برخی 

از خانه ها نیز وارد شده است.

شهرک 	  در  سیالب  از  عجیب  تصاویر 
جراحی ماهشهر

همچنین روز گذشته فیلمی در فضای مجازی 
منتشر شــد کــه ســیــالب گــســتــرده ای را در 
خیابان ها، مغازه ها و منازل مــردم در شهر 
چمران )جراحی( در شمال  ماهشهر نشان 
می دهد. فرماندار ماهشهر گفت: آب گرفتگی 
در مناطقی اتفاق افتاده  که سیستم انتقال 
آب های سطحی ندارند، ساخت و ساز غیرمجاز 
ــد یا خانه ها در سطح پایین تر از جاده  دارن

ساخته شده است.

مهاجمان سابقه دار طعمه های خود را از سایت دیوار انتخاب یم کردند

زورگیری های خونبار در قرارهای صوری!

  باند زورگیری های وحشتناک - عکس  :خراسان 

سیل و آب گرفتگی در 8   استان کشور 
هالل احمر: 1912  نفر امداد رسانی شدند



نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات »میر علی 
ــدا... پـــوری حسینی« رئــیــس سابق  ــب اشـــرف ع
سازمان خصوصی ســازی در شعبه اول دادگــاه 
کیفری یک استان تهران در شرایطی برگزار شد 
که کیفرخواست تمرکز ویژه ای بر نحوه واگذاری 
ماشین سازی تبریز داشت. به گزارش مرکز رسانه 
قضاییه، باللی، نماینده دادستان ضمن قرار گیری 
در جایگاه بیان کرد: پوری حسینی رئیس سازمان 
خصوصی سازی متهم است به اخالل عمومی در 
نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه های 
ــدون رعایت تشریفات قانونی و  کــالن دولتی ب
بــدون توجه به اجــرای سیاست های کالن اصل 
۴۴ و مقررات مربوط و کارشناسی غیرمعتبر.وی 
در ادامه افزود: رعایت نکردن  تشریفات قانونی 
موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن 
از کاال های تولیدی و بستر ساز  خطوط برخی 
اعتراضات کارگری شده است.باللی با اشاره به 
واگذاری ماشین سازی تبریز گفت: ماشین سازی 
جزو اولین شرکت های تحریم شده توسط آمریکا 
بوده است. طی ۴۸ سال گذشته هیچ کارخانه ای، 
مانند آن دایر نشده و در سال های اخیر تولیدات 
آن کاهش داشته است.نماینده دادستان اظهار 
ــذاری این  کرد: سازمان خصوصی سازی به واگ

واحــد تولیدی به یک اخاللگر نظام ارزی که تا 
کالس پنجم سواد دارد برخالف ضوابط و تشریفات 
قانونی، اقدام می کند. وی افزود: قربانعلی فرخزاد 
)خریدار ماشین سازی، معروف به مش قربونعلی( 
اخاللگر بازار ارز بود که در زمان واگذاری دارای 
پرونده جریانی به اتهام اخالل در نظام اقتصادی 
بوده است و نهایتا به این اتهام نیز محکوم می شود. 
این واگذاری به مبلغ 6۸۸ میلیارد تومان به این 
فرد انجام می گیرد.باللی گفت: شریعتمداری 
و نعمت زاده طی نامه هایی خطاب به معاون اول 
رئیس جمهور که رونوشت آن برای پوری حسینی 
ارسال شده بود اعالم کردند که به لحاظ مشکالت 
ساختاری و فقدان توجیه اقتصادی و سود ده نبودن 
ماشین سازی تبریز، عمال واگذاری آن  محقق نشده 
و ادامه این فرایند سبب تعطیلی آن خواهد شد، اما 

با وجود این  واگذاری صورت گرفت. 

اقتصاد سه شنبه  11  آذر101399
15 ربیع الثانی 1442.شماره 20537

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

) ۴500      ( 250/000299/000322/35939/21566/99710/5۴9/۸۴0)  2             /000/000(112/000/0005۸/000/000۴0/000/000127/696105/520  شاخص

ریشه گرانی خودرو 

کاهش روند تولید خودرو به هر دلیلی، اصلی 
ترین عامل افــزایــش قیمت خــودرو است. 
چرا که باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت 
خــودرو می شود. آمار تولید خــودرو از سال 
۸۸ نشان می دهــد که رونــد تولید خــودرو 
در دو مقطع با افت شدید مواجه شد که هر 
دوی آن ها مرتبط با جهش نرخ ارز و تحریم 
ها و کاهش دسترسی به قطعات خارجی و 
همچنین افزایش هزینه های تولید بود و در 
همان مقاطع نیز شاهد بیشترین افزایش 
ــودرو بــودیــم. امسال نیز در نیمه  قیمت خ
ــودرو به ۴5۴ هزار  نخست ســال، تولید خ
دستگاه رسیده و رشد 20 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل داشته است. هر مقدار 
این رشد بیشتر باشد هم هزینه های سربار 
تولید بر محصول بیشتری سرشکن می شود 
و هم می توان  با افزایش عرضه، روند افزایش 

قیمت خودرو را مدیریت کرد.

بازار خبر

کاهش 15 هزار تومانی قیمت مرغ

مهر- قیمت مــرغ که طی روزهـــای گذشته تا 
کیلویی 36 هزار تومان نیز افزایش یافته بود هم 
اکنون به 1۸ تا 22 هزار و ۸00 تومان رسیده 

است. 
در این حال خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس 
اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: کاهش قیمت 
مرغ در بازار روی قیمت گوشت هم اثر گذاشته و 
قیمت آن را کنترل کرده است. بر این اساس پیش 
بینی می شود تا آخر ماه افزایش قیمتی در گوشت 

قرمز نداشته باشیم. 

 صدور چک در وجه حامل
 از 22 آذرممنوع است

فارس- معاون اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی با بیان این که از 22 آذر صدور چک در 
وجه حامل ممنوع است،اظهار کرد: از این تاریخ 
صادرکننده چک ملزم به ثبت اطالعات چک در 
سامانه صیاد و دریافت کننده چک هم موظف 
به دریافت استعالم و تطبیق اطالعات چک با 

اطالعات درج شده در این سامانه است.

امروز آخرین مهلت درخواست 
وام یک میلیونی کرونایی 

سخنگوی وزارت تعاون،کار و رفــاه اجتماعی 
خبر داد: امروز سه شنبه 11 آذر، آخرین مهلت 
ارسال پیامک درخواست تسهیالت یک میلیون 
تومانی از سوی سرپرستان خانوار مشمول است.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی سخنگوی وزارت کار افزود: سرپرستان 
خانواری که درخواست استفاده از تسهیالت  
یک میلیون تومانی کرونایی را دارند تا پایان روز 
سه شنبه 11 آذر می توانند کد ملی خود را بدون 
هیچ واژه اضافه ای به صورت فارسی یا انگلیسی 
از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به 

سرشماره6369  ارسال کنند.
به گفته شمس، افراد دارای درآمد ثابت از جمله 
کارمندان دولت، شرکت های دولتی یا نهادهای 
عمومی غیر دولتی، بازنشستگان، بیمه پردازان 
سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق های 
وی  نمی شوند.  طرح  این  شامل  بازنشستگی 
تاکید کرد: بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
یک میلیون تومانی با اقساط 30 ماهه و از منابع 

یارانه معیشتی ماهیانه خانوار خواهد بود.

 نبض بازار

قیمت چندمحصول گرمایشی 
بــردبــار- با افــزایــش سرمای هــوا و در آستانه 
فصل سرما، بــازار محصوالت گرمایشی نظیر 
بخاری ،هیتر و شومینه گرم تر می شود و لذا 
رصد و اطالع رسانی درباره این قیمت ها اهمیت 
بیشتری می یابد، از این رو نگاهی می اندازیم 
به قیمت رسمی این محصوالت در سایت 12۴ 
متعلق به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان:
بخاری گازی هوشمندآبسال مدل ۴37F فن 

دار: 12,992,۸00 ریال
 :۴37LPG بخاری گازی هوشمندآبسال مدل

10,5۴0,300 ریال
ــال مــدل ۴63:  ــس ــواری آب ــ ــازی دی ــاری گـ ــخ ب

11,۴99,500 ریال
فن هیتر رومیزی ایستاده تایمردار با قابلیت 
 :2000P-SH چــرخــش پـــارس خـــزر مـــدل

9,65۴,000 ریال
-SH فن هیتر رومیزی ایستاده پارس خزر مدل

2000M: 6,5۸6,000 ریال
 :۴37LPG بخاری گازی هوشمندآبسال مدل

10,5۴0,300 ریال
ــال مــدل ۴63:  ــس ــواری آب ــ ــازی دی ــاری گـ ــخ ب

11,۴99,500 ریال
بخاری برقی هوشمندآبسال مدل 330F)مجهز 

به فن(: 5,30۸,300 ریال
 :2000P-FH بخاری رومیزی پارس خزر مدل

5,05۴,000 ریال
ــن دار  ــارس خـــزر مـــدل کــنــوکــتــور ف ــاری پـ ــخ ب

CH2000TL: 7,23۴,000 ریال
ــن دار  ــارس خـــزر مـــدل کــنــوکــتــور ف ــاری پـ ــخ ب

CH2000TM: 6,676,000 ریال
شـــومـــیـــنـــه بـــرقـــی ســـایـــا مـــــدل 1500: 

10,003,000 ریال

ــرای واردات کاالهای  در حالی که هیاهو ب
اساسی مانده در گمرکات منجر به مصوبه 1۴ 
بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد، 
گزارش فارس، نشان می دهد براساس گزارش 
برخی نهادهای مسئول به دلیل محدودیت 
در تخصیص ارز ۴200 تومانی، رویه معمول 
ترخیص کاالهای اساسی بعد از مصوبه دولت 
هیچ تغییری نکرده است.به گزارش خراسان، 
در هفته های اخیر موضوع رسوب کاالها در 
گمرک به یکی از مسائل اصلی کشور در حوزه 
اقتصادی تبدیل شده بود و روایت های متعددی 
درباره علل بروز این پدیده مطرح شد. برخی 
فعاالن حــوزه تجارت کشور اعــالم می کردند 
حجم زیادی کاال در گمرکات باقی مانده که 
بخش عمده آن کاالهای اساسی هستند و علت 
ترخیص نشدن  این کاالها از گمرک، صادر 
نشدن کد تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 
بوده است. همین مسائل منجر به مصوبه 1۴ 
بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولــت در 
این خصوص شد. با این حال، درباره کارکرد 
این مصوبه الاقل برای کاالهایی که در گمرک 
انباشته شده بودند، نکات قابل تاملی وجود 
دارد.بــه گزارش فارس، تاکنون، به دلیل این 
ــرای واردات  که وزارت صمت محدودیتی ب
بسیاری از کاالهای غیر ضروری در نظر نگرفته 
بود، بانک مرکزی با ابزار صدور و عدم صدور 
کد تخصیص ارز یا تاخیر در این مسیر، واردات 
کاالهای غیر ضروری را مدیریت می کرد. به 
این ترتیب تا 10 آبان ، حدود 1.5 میلیون تن 

کاالی غیر اساسی در گمرک های کشور باقی 
مانده بود. در این شرایط بود که فضاسازی برای 
اجازه ترخیص کاالها به بهانه ترخیص کاالهای 
اساسی شدت گرفت. این گزارش حاکی از آن 
است به غیر از کاالهایی که در تیر امسال ثبت 
سفارش آن ها ممنوع شده، همچنان بسیاری 
از کاالهای مصرفی و غیر اساسی امکان ثبت 
ســفــارش دارنـــد و وزارت صمت هــم تاکنون 
اقدامی برای مدیریت واردات با ابزار ممنوعیت 
ثبت سفارش انجام نداده است و حتی تصمیمی 
هم برای کنترل واردات با این روش نــدارد.  
ایــن مصوبه واردات کــاالهــای غیراساسی و 
غیرضروری را تعیین تکلیف کرده و اجازه ورود 
آن ها به کشور را می دهد.  موضوعی که بدون 
شک و در شرایط محدودیت منابع ارزی، رشد 
تقاضای ارز در بازار آزاد و افزایش بهای ارز را در 

پی خواهد داشت. 

جزئیات جدید از ترخیص کاالهای مانده در گمرک 

به نام کاالهای اساسی به کام دیگران؟! 
جزئیات و سناریوهای 
ــان  ــش ــه ای ن ــ ــودجـ ــ بـ
ــه  ــودجـ مــــی دهــــد بـ
ــرای ســال  عــمــومــی بـ
آینده ۴7 درصد رشد 

دارد که در مقایسه با رشد 25 درصدی حقوق 
کارمندان و بازنشستگان، این میزان رشد 
منابع بودجه سوال برانگیز است.به گزارش 
فارس،  هم اکنون رقم پیشنهادی برای بودجه 
عمومی دولت ۸۴1 هزار میلیارد تومان است 
که نسبت به قانون بودجه امسال بیش از ۴7 
ــد رشــد را  نشان مــی دهــد. نکته سوال  درص
برانگیز در ایــن میان، فاصله رشــد بودجه و 
افزایش حقوق هاست. پیش از این نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان رشد 
حقوق کارمندان و بازنشستگان دولــت در 
الیحه بودجه را 25 درصد اعالم کرده بود. 

حقوق کارمندان و بازنشستگان سهم 70 تا 
۸0 درصدی در مصارف بودجه دارد که به این 
ترتیب رشد ۴7 درصدی سقف منابع بودجه 
را باید ناشی از رشد دیگر بخش ها از جمله 
بازپرداخت اوراق سررسید شده یا سایر هزینه 
ها از جمله یارانه کاالهای اساسی یا کمک های 
جبرانی برای کسب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا دانست.میزان فروش اوراق سلف نفتی و 
فروش اموال مازاد منقول و غیر منقول و منابع 
هدفمندی یارانه ها همچنان از نقاط پرابهام 
ــاره آن بحث و  بودجه بــوده که قــرار است درب

بررسی صورت گیرد.

گمانه زنی از رشد 47 درصدی بودجه عمومی 

معمای بودجه متورم 1400 

 ارقام به هزار میلیارد تومان

درصد تغییرالیحه بودجه 1۴00بودجه 99عنوان

571۸۴1۴7منابع عمومی

بــازار سرمایه کشور که سه مــاه ریزش 
سنگین یا همان شرایط خرسی را تجربه 
کرده بود، به نظر می رسد بعد از تثبیت 
و رشد معقول از 20 آبان تا اواخر هفته 
گذشته، اکنون وارد فاز جدیدی شده 
ــروز  ــدی دی ــد 3۸ هـــزار واحـ اســـت. رش
ــه رشــدهــای قــوی روزهـــای قبل  در ادام
می تواند ناظر بر ایــن تغییر فــاز باشد. 
ــان، شــرایــط خرسی  ــراس ــزارش خ بــه گـ
ــازار با سرعت افت  شرایطی اســت که ب
و عمده نمادها صف فروش های پیاپی 
را تجربه می کند. در مقابل بــازار گاوی 
شرایطی است که قیمت با سرعت رشد 
می کند و بیشتر بــازار صف خرید می 
شود. بازار سهام کشور بعد از چند مرحله 
رشد گاوی  تا 20 مرداد امسال، وارد فاز 
خرسی شدید شد و طی سه ماه حدود ۴0 
درصد افت کرد اما از 20 آبان متعادل 
شد و رشد معقولی را تجربه کرد. اما از 
ابتدای هفته جــاری گویا شرایط بــازار 
متفاوت و حجم صف های خرید بسیار 
بیشتر شده اســت. تعداد نمادهایی که 
صف خرید می شوند نیز به شدت رشد 
کرده و از 50 درصد نمادها در معامالت 

دو روز اخیر بسیار بیشتر بوده است. لذا 
برخی از ورود بازار به فاز جدید )عبور از 
رشد مالیم و ورود به فاز گاوی( سخن می 
گویند. موضوعی که ممکن است منجر 
به ورود سرمایه جدید به بــورس شود. 
البته همچنان سهامداران باید ریسک 
های بازار سرمایه را در نظر بگیرند. وجه 
تسمیه خرسی و گاوی به وضعیت حمله 
خرس و گاو به عامل خطر یا شکار مربوط 
است. گاو عامل مقابل را با ضربه سر از زیر 
به باال پرت می کند و خرس با ضربه دست 
از باال به زیر می کشد. رفع نا اطمینانی 
ها و رشد قیمت در بازارهای جهانی یکی 
از علل رشد بورس بوده است. شکست 
ترامپ به عنوان یک عامل تنش و فشار 
بر اقتصاد جهانی چشم اندازها را بهبود 
داده و منجر به کاهش قیمت طال )دارایی 
ــن( و بهبود قیمت سهام و کاالهای  ام
اساسی شده است. عالوه بر آن در صحنه 
داخلی نیز حمایت های وعده داده شده 
از سهام به ثمر نشسته و روز یک شنبه 
اعالم شد که هزار میلیارد تومان از این 
صندوق به صندوق تثبیت بازار سرمایه 

تزریق شده است.

 آغاز رسیدگی به پرونده خصوصی سازی
 با برگزاری نخستین جلسه دادگاه پوری حسینی 

 کیفرخواست واگذاری ماشین سازی تبریز
 به »مش قربونعلی« 

عبور شاخص کل از میانه کانال 1.4 میلیون واحد 

 بازارسهام دوباره وارد فاز گاوی
 شده است؟ 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: به 
دنبال طراحی خودروهای پیشرفته و ارزان قیمت 
با استفاده از ظرفیت های داخلی کشور هستیم. 
به گزارش فارس، نشست مشترک معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با وزیر صمت و رئیس 
گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم 
رهبری درخصوص بررسی طرح تولید خودروی 
مــدرن و اقتصادی برگزار شــد. در ایــن نشست 
ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهور 

ــوآوری در صنعت خــودرو با  اظهار کــرد: ایجاد ن
استفاده از طراحی های داخلی بیشتر خواهد شد 
و به همین لحاظ در طرح تولید خــودروی ارزان 
قیمت و مدرن بر روی طراحی داخلی با استفاده 
از ظرفیت های داخل کشور تأکید داریــم. وی با 
اعالم این که اگر طراحی دست خودمان باشد، 
خلق خــودرو خواهیم کرد، گفت: از کپی کاری 
در حــوزه خــودرو و مونتاژ باید بیرون بیاییم و به 
سمت خلق خودرو با استفاده از طراحی نیروهای 

متخصص کشورمان و نخبگان حرکت کنیم. وی 
با تأکید بر این که آینده صنعت خودرو در هوشمند 
سازی است، بیان کرد: کشور ما نیز در آینده باید 
به سمت تولید خودروهای هوشمند و برقی برود.
علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی معاونت 
بررسی دفتر مقام معظم رهبری نیز در این نشست 
خواستار تعامل تمامی دستگاه های مرتبط برای 
تولید خودروهای ارزان و مدرن و همچنین رفع 
مشکالت پیش پای خودروسازان در این طرح شد. 

معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری هم وارد 
گود خودروسازی شد 

 طرح تولید 
خودروی بومی 
ارزان و مدرن 

رئیس کل گمرک خبر داد: 

نقش شهید فخری زاده در داخلی 
سازی اسکنرهای گمرک 

رئیس کل گمرک از نقش شهید فــخــری زاده 
در تولید داخلی اسکنرهای گمرک و رهایی از 
وابستگی به خرید محصوالت خارجی در این 
زمینه خبر داد.به گزارش مهر، مهدی میر اشرفی  
ــاره دستاوردهای  در برنامه ای تلویزیونی درب
علمی ایران در زمینه تولید دستگاه های اسکنر 
مورد نیاز برای گمرک با اشاره به این که هزینه 
خرید این دستگاه ها حدود 100 میلیارد تومان 
بــود، گفت: فناوری ساخت این دستگاه ها در 
ایران به دست آمد و دستگاه های تولید شده با 
دو منبع انرژی قوی و طیف های رنگی و بازتاب 
آن ها، در عالی ترین سطح از فناوری جهانی قرار 
گرفتند. هم اکنون پنج سال است که گمرک با 
این ابتکار و فناوری کار می کند.این مقام مسئول 
در خصوص شخصیت شهید فخری زاده بیان 
کرد: ایشان در زمینه دانش علمی بسیار توانمند 
و در عین حال بسیار بی ادعا بودند. هم اکنون 
گمرک ایــران بیش از 11 دستگاه دارد که سه  
دستگاه آن تولید داخلی است و از آن  بهره برداری 
کرده ایم، دو دستگاه دیگر را هم قرار بود با حضور 
شهید فخری زاده بهره برداری کنیم که متأسفانه 

این اتفاق افتاد.

خبر
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

انتخاب نوشت: پايگاه خبری میدل ايست آی در  •
خبری به نقل از يک منبع عالی رتبه اماراتی مدعی شد 
ايران بدون هیچ واسطه ای پیغامی به محمد بن زايد 
ولیعهد امارات ارسال کرده است مبنی بر اين که ما 
شما را مسئول ترور شهید فخری زاده می دانیم و اگر 
آمريکا به ايران حمله کند، ما به امارات حمله نظامی 
خواهیم کرد. اين پايگاه خبری افزوده پیام محکومیت 
ترور شهید فخری زاده بعد از اين تهديد جدی ايران 

توسط سران امارات منتشر شده است.
تابناک نوشت : اکبر ترکان عضو حزب اعتدال و  •

توسعه  در پاسخ به اين سوال که آيا محمدباقر نوبخت 
کانديدای احتمالی حزب اعتدال و توسعه است؟ 
گفت: خیر، صحت ندارد. بهتر است نوبخت خودش 
در اين باره صحبت کند؛ قرار شد همه مسائل مربوط 
به حزب از سوی دبیرکل اعالم شود. هنوز درباره اين 
مسائل گفت و گويی در حزب صورت نگرفته، حتی 

فرصتی برای تشکیل جلسه رخ نداده است.
ــای اخیر برای  • سایت 598 نوشت: طی روزه

سومین ســال متوالی در تهران بــوی نامطبوعی 
استشمام شــد کــه هــنــوز منشأ و منبع آن بــرای 
دستگاه های مسئول ازجمله شهرداری تهران و 
سازمان حفاظت محیط زيست نامعلوم است. هرچند 
که طی سال های اخیر حدس و گمان هايی درباره 
منشأ بوی نامطبوع در تهران زده شده است؛ از مرکز 
ــوه گرفته تا زمین های کشاورزی  دفع زباله آرادک
و دامـــداری هـــای اطـــراف تــهــران و حتی سیستم 
جمع آوری فاضالب شهری اما هنوز هیچ کدام از 
اين منابع به عنوان منشأ اصلی بوی مرموز تهران 
تايید نشده اند. انتشار بوی نامطبوع در تهران طی 
سال اخیر در بیشتر مواقع با افزايش غلظت آالينده 

دی اکسید گوگرد همراه بوده است.
انتخاب نوشت: پايگاه خبری العرب نزديک به  •

عربستان سعودی دربــاره ترور محسن فخری زاده 
نوشت: احتماال مسئوالن ايرانی شعار هايی مربوط 
به دادن پاسخ در زمان مناسب را تکرار می کنند، 
تا اين که موعد واگذاری قدرت به بايدن فرا برسد. 
به احتمال زياد، محل پاسخ ايران به ترور دانشمند 
هسته ای اش، عراق خواهد بود، همان طور که در 
واکنش به ترور ســردار سلیمانی، با حمله ايــران به 

پايگاه های آمريکايی در عراق مواجه شديم.
خبرگزاری دانشجو نوشت: شبکه2 سیما به  •

دلیل اشتباه فاحش انتصاب عکس »ســردار نوعی 
اقدم« به شهید فخری زاده رسمًا عذرخواهی کرد.

ایران- رئیس دفتر رئیس جمهور در يادداشتی که  •
در اين  روزنامه منتشر شده است، از عضويت شهید 
فخری زاده در تیم مذاکرات برجام خبر داد. محمود 
واعظی در بخشی از يادداشتش نوشته است: به 
داليلی درســت نبود که خبر مربوط به عضويت 
شهیدفخری زاده در تیم برجام منتشر شود اما او از 

رئیس جمهور نشان درجه2 خدمت دريافت کرد.
صبح نو – اين روزنامه در گزارشی با تیتر »گرای  •

360درجه«  با اشاره به صحبت های وزيرخارجه که 
گفته بود »بعضی دوستان به آمريکا "گرا" می دهند 
تا نه با دولت روحانی بلکه با آن ها مذاکره کند«، 
نوشت : »ظريف که خود به واسطه ايجاد پیوند میان 
سیاست خارجی و داخلی مورد انتقاد است، رقیب 
سیاسی را به ارســال پیام برای مذاکره نکردن با 

دولت متهم می کند.«
فرهیختگان- اين روزنامه در انتقاد از پوشش  •

خبری حادثه ترور شهید فخری زاده توسط صدا و 
سیما نوشت: »پخش HD  محتوای آنالوگ «

آرمان ملی- احمد نقیب زاده در گفت و گو با اين  •
روزنامه گفت: »اصولگرايان به دنبال اين هستند که 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به نام خود ثبت و به 
افکار عمومی جامعه القا کنند که يک دولت اصولگرا 
موفق شده اين گشايش ها را در کشور به وجود 
بیاورد. آن چه مسلم است اين است که اقدامات 
و توافقاتی که اصولگرايان می کنند به مراتب از 

اصالح طلبان مستحکم تر خواهد بود.«
کیهان – اين روزنامه با اشاره به اظهارات اخیر  •

اعضای مجمع روحانیون مبارز نوشت: »آن چه بوی 
خیانت می دهد، نپرداختن سران مجمع روحانیون 
به اين واقعیت تلخ است که دولت به غلط، آدرس 
گشايش و رونق اقتصادی را به اعتماد و مذاکره 
و توافق با آمريکا حواله داد و به مدت هفت سال، 
اقتصاد را در رکودی عمیق فرو برد؛ بدتر اين که 
همچنان، با بزک کردن جوبايدن، اين اطمینان را 
می دهند که بنا ندارند در 10 ماه باقی مانده، قصور 

و تقصیرهای هفت سال گذشته را جبران کنند.«

بی توجهی 9 ماهه دولت درباره 
محاسبه ارز جهانگیری

در حالی که هیئت وزيـــران در مصوبه دی ماه 
سال گذشته خود مقرر کرده بود در مــواردی که 
کاال هنگام ثبت سفارش و تامین ارز در گروه يک 
)مشمول ارز 4200( قرار داشته باشد اما هنگام 
تاديه معادل ريالی، در گروه 2 )مشمول ارز نیمايی( 
قــرار بگیرد، مابه التفاوت آن طبق يک فرمول 
مشخص خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد 
بانک مرکزی از اسفند سال گذشته درخواست 
تغییر اين مصوبه دولت را داشته و باالخره پس از 
9 ماه، اين درخواست در روزهای اخیر توسط يک 
مسئول ارشد اجرايی به اعضای اقتصادی کابینه 
ابالغ شده تا به جای »زمان تاديه معادل ريالی«، 

زمان ترخیص کاال مالک اين محاسبه قرار گیرد.

هشدار درباره رواج مجدد یک عادت 
بد اقتصادی

يک نهاد مسئول در ابالغیه روزهــای اخیر خود 
خطاب به تعدادی از مديران دولتی، به آن ها متذکر 
شده با توجه به وصول گزارش هايی در خصوص 
رواج مجدد فــروش اجباری برخی از کاالها به 
مشتريان در زمان عرضه محصوالتی چون روغن 
خوراکی، شايسته است ضمن اطالع رسانی و بیان 
تذکر فوری به متخلفان، در صورت بی توجهی به 
رعايت اين تذکر در برخورد با شرکت ها و توزيع 
کنندگان متخلف وفق قوانین تعزيراتی اقدام شود.

قطع کامل دست ممنوع المعامله ها از 
نهادهای دولتی

يک مقام مسئول در ابالغیه جديد خود خطاب به 
برخی نهادهای اقتصادی دولت، به آن ها اعالم 
ــرورت اطــالع دقیق دستگاه  کــرده با توجه به ض
های مربوط از فهرست کامل و به روز اشخاص 
حقیقی و حقوقی ممنوع  المعامله برای جلوگیری 
از هر نوع معامالت دولتی، مقرر شد با هماهنگی 
مقامات مسئول در قوه قضايیه و وزارت دادگستری 
)سازمان تعزيرات( اين فهرست در آينده ای نزديک 
به صورت يک پايگاه اطالعات متمرکز در اختیار 

دستگاه های مسئول در قوه مجريه قرار بگیرد.

ويژه های خراسان  

توکلی- پس از تــرور دکتر محسن 
بر  بــحــث  از  ــکــی  ي زاده؛  ــری  ــخ ف
انگیزترين موضوعات، چگونگی و 
نحوه تــرور  ايــن دانشمند برجسته 
هسته ای کشورمان بود.  در همان 
زيــادی  شايعات  ابتدايی،  ساعات 
درباره نحوه ترور مطرح شد و تاجايی 
پیش رفت که گفته شد يک گروه 12 
نفره عامل اين ترور بوده اند؛ بعدتر اما 
فارس روايت کامال متفاوتی از نحوه 
ترور را مطرح و ادعا کرد اين ترور با 
شیوه کامال متفاوت از ترور های قبل 
و با »سالح اتوماتیک و کنترل از راه 
دور« صورت گرفته است.حاال شبکه 
خبری العالم نیز  روايتی شبیه فارس 
دارد و مدعی شده اسلحه استفاده 
شده در اين تــرور ساخت اسرائیل 
بوده که از طريق ماهواره کنترل می 
شده است.  ايران پرس نیز با اشاره به 
اطالعاتی که به آن دست پیدا کرده، 
ــاره ماجرای تــرور اين گونه می  درب
نويسد: »اين تیربار که با استفاده از 
کیت ويژه کنترل از راه دور ساخت 
اسرائیل تجهیز شده بود، به محض 
قفل شدن روی تصوير شهید فخری 
زاده شلیک کــرده اســت. اطالعات 
ــده همچنین مشخص  بــه دســت آم
کــرده است که انفجار نیسان با دو 
هدف صدمه زدن به تیم حامل شهید 
فخری زاده و نــابــود کــردن سالح 
گرفته  صـــورت  دور  راه  از  کنترل 
بود تا شواهد موجود را کامال نابود 
کنند.« در اين بین اما توضیحات روز 
گذشته علی شمخانی دبیر شورای 

عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم 
تدفین شهید فخری زاده ، دربــاره 
نحوه تــرور اين دانشمند هسته ای 
و به کارگیری شیوه جديد و حرفه 
ای  را می تــوان تايید ادعــای حمله 
به صورت کنترل از راه دور دانست: 
با  کشور  اطالعاتی  »سیستم های 
دقــت، احتمال بــروز حــادثــه بــرای 
ايشان و محل بروز احتمالی حادثه 
را پیش بینی کرده بودند اما به دلیل 
تواتر اخبار در طــول ايــن 20 سال 
متاسفانه جديت مــورد نیاز اعمال 
ــار آن هــا موفق شدند  نشد و ايــن ب
وگر نه عملیات های ناکام فراوانی 
داشتند. دستگاه ها و سیستم های 
اطالعاتی مطلع بودند ايشان هدف 
است و در همین نقطه ای که ايشان 
به شهادت رسید، قرار است اقدامی 
علیه ايشان صورت بگیرد، تمهیدات 
امنیتی   الزم هم برای حفاظت ايشان 
صــورت گرفت اما اين بار دشمن از 
سبک و شــیــوه ای کامال حرفه ای، 
تخصصی و جديد استفاده کــرد و 
متاسفانه موفق شد.« شمخانی در 
ادامــه صحبت های خود در حاشیه 
مراسم تدفین شهید فخری زاده و در 
گفت و گوی ديگری تصريح می کند 

اين اتفاق با تجهیزات الکترونیکی 
رخ داده و هیچ فردی در صحنه حضور 
نداشته اســت: »متاسفانه عملیات 
بسیار پیچیده ای بود و با به کارگیری 
تجهیزات الکترونیکی رخ داد و هیچ 
فردی در صحنه حضور نداشت اما 
سرنخ هايی وجــود دارد ضمن اين 
که آن کسی که اين طراحی را کرده 
بــرای ما مکشوف اســت که کیست 
و ســابــقــه  او چــیــســت.« شمخانی 
همچنین از دست داشتن منافقین 
و موساد در اين عملیات تروريستی 
خبر داد:»حتما منافقین در اين اقدام 
نقش داشتند و حتما عنصر جنايتکار 
اين امر رژيم صهیونیستی و موساد 
ــالم  االس است.«همزمان، حجت 
سید محمودعلوی وزيــر اطالعات 
نیز دربــاره بررسی های انجام شده 
درخصوص عوامل اين تــرور گفت: 
»همکاران من در وزارت اطالعات 
در همه ابعاد پیگیری اين حادثه را 
آغــاز کــرده و تاکنون به سرنخ های 
ــادی نیز دســت يافته اند. منتها  زي
چون اين موضوع جاری است، الزم 
است جزئیات آن را فعال ذکر نکنیم 
تا به نتیجه های روشنی برسیم، بعد 

ملت عزيز را مطلع خواهیم کرد.« 

روایت شمخانی از ترور شهید فخری زاده
دبیر شورای عالی امنیت ملی: عملیات بسیار پیچیده ای بود و با به کارگیری تجهیزات 

الکترونیکی رخ داد، هیچ فردی در صحنه حضور نداشت

بدون تیتر

حجت االسالم و المسلمین عبداللهی، رئیس 
مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضايیه در جلسه 
ديروز شورای عالی قوه قضايیه به ارائه گزارشی 
درباره اقدامات صورت گرفته در ماه های اخیر 
برای مقابله با کارچاق کنی و اعمال نفوذ وکالی 
فاسد در دستگاه قضا پرداخت و اعالم کرد: به 
ــوان عدالت اداری 10 نفر  تازگی در حــوزه دي
وکیل و کارچاق کن، در استان آذربايجان شرقی 
14 نفر وکیل، کارچاق کن و کالهبردار و در 
استان قم نیز 3 نفر از وکال و کارکنان دستگاه 
قضا بازداشت شدند و اقدامات اين مرکز برای 
شناسايی و مقابله با منافذی که اين نوع افراد به 
واسطه آن به دنبال فساد و تخريب دستگاه قضايی 

هستند، ادامه خواهد داشت./میزان

بدرقه جانگداز دانشمند هسته ای 
پیکر پاک شهید فخری زاده در امامزاده صالح آرام گرفت 

یوسفی-مراسم تشییع پیکر پاک شهید محسن فخری زاده دانشمند 
هسته ای و رئیس مؤسسه پژوهش و نوآوری های دفاعی، صبح ديروز به 
منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت با حضور فرماندهان نیروهای مسلح 
و خانواده معظم شهید  در ستاد وزارت دفاع برگزار و در نهايت پیکر مطهر 
اين شهید مخلص و بی ادعای صنعت دفاعی در صحن امامزاده صالح و در 
کنار شهید شهرياری به خاک سپرده شد.در اين مراسم  وزير دفاع،  فرمانده 
کل سپاه، فرمانده کل ارتش، فرمانده ناجا،  وزير اطالعات، فرمانده نیروی 
قدس سپاه،  فرمانده نیروی هوافضای سپاه، فرمانده نیروی زمینی سپاه 
و جمعی ديگر از فرماندهان نیروهای مسلح حضور داشتند. وزير دفاع در 
مراسم تشییع پیکر شهید محسن فخری زاده طی سخنانی اظهار کرد: 
»دشمن به خوبی می داند هیچ جنايتی نزد ملت ايران بی پاسخ نخواهد 
ماند و ما حتمًا جنايتکاران را تعقیب می کنیم و امر فرماندهی معظم کل قوا 
اجرا خواهد شد.« امیر حاتمی افزود: »ما امروز با شخصیتی وداع می کنیم 
که از نوجوانی با خدای خود پیمان بست و بر اين پیمان پای فشرد و امروز 
به اين  پیمان وفا کرد و به مقام شهادت رسید. فقدان اين شهید عزيز برای 
همه ما جانکاه است. اگر دشمنان رذيالنه دست به اين جنايت نزده و خون 
شهید عزيز ما را نريخته بودند، چه بسا در گمنامی از اين دنیا می رفت. امروز 
شهید عزيز ما که فقط الگوی شاگردان خودش بود، يک شخصیت جهانی 
است و همه کسانی که پای در راه او می گذارند يک الگوی جديد دارند.« 
وی ادامه داد: »ما با دشمنی مواجه ايم که 40سال گفت »گزينه نظامی 
روی میز است« ولی جرئت استفاده از آن را پیدا نکرد و با سرافکندگی اين 
گزينه را زير میز برد، اين به دلیل مجاهدت رزمندگان و دانشمندان ما بود، 
بدانید اين پیشرفت ادامه خواهد يافت.« وزير دفاع تأکید کرد: »تالش 
بزرگی که شهید عزيز ما انجام می داد با قوت ادامه پیدا خواهد کرد و ما 
ديروز در جلسه اول بودجه دولت، گام اول را برداشتیم و بودجه سازمان 
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را دوبرابر کرديم.« امیر حاتمی در پايان با 
هشداری صريح به دشمن گفت: »دشمن به خوبی می داند هیچ جنايتی نزد 
ملت ايران بی پاسخ نخواهد ماند و ما حتمًا جنايتکاران را تعقیب می کنیم 
و امر فرماندهی معظم کل قوا اجرا خواهد شد. کشورهايی در اين حادثه 
ابراز انزجار کردند که من از آن ها تشکر می کنم اما نهادهای بین المللی که 
مماشات کردند، بدانند اين کار، تروريست ها را وقیح تر می کند، اگر در دام 
نظرات خود بمانید يک روز اين ترور دامن شما را می گیرد.« سردار سالمی 
فرمانده کل سپاه هم در حاشیه اين مراسم با هشدار جدی به کسانی که 
دستشان به خون شهید فخری زاده آلوده شده است،گفت: »دشمنان 
منتظر پاسخ  باشند اما زمان، مکان و کیفیت عمل را ما تعیین می کنیم.« 
سالمی با تاکید بر قطعی بودن واکنش گفت: »اصل مجازات آمران و عامالن 
به قوت خود باقی است.« مهدی رسولی مداح اهل بیت نیز اشعار حماسی 
را در ابتدای اين مراسم قرائت کرد: »خشم امروز من از قبل فزون تر گشته/ 
از شب تیره بغداد ورق برگشته/ ما که از کرب وبال درس جنون می گیريم/ 

عاقبت پاره تن و غرق به خون می میريم«

هادی محمدی – تنها 50روز تا شروع کار جو 
بايدن رئیس جمهور جديد آمريکا در کاخ سفید 
باقی مانده و همزمان ترور شهید دکتر فخری زاده 
در ايران تنش ها را بار ديگر باال برده است با اين 
حال يک گروه غیر دولتی که نخبه های سیاسی 
اروپايی عضو آن هستند، روز گذشته در بیانیه 
ای از جو بايدن و دولت های اروپايی خواستند 
با همکاری يکديگر زمینه بازگشت دولت جديد 
آمريکا به برجام را فراهم کنند. در اين بیانیه که 
شش عضو ارشد انديشکده »شورای روابط خارجی 
اروپــا« از جمله »خاوير سوالنا« مسئول سیاست 
خارجی سال های 1999 تا 2009 اتحاديه اروپا 
در يادداشتی به کشورهای اروپايی و اتحاديه اروپا 
برای احیای تعامل با ايران توصیه کرده و  اولويت را 
برای اروپايی ها برشمرده اند، آمده است: با توجه 
به تالش های سختی که در خصوص حفظ توافق 
هسته ای در چهار سال گذشته صورت گرفته، 
دولت های اروپايی و اتحاديه اروپا بايد از دولت 

بايدن و ايران بخواهند تا بدون فوت وقت به اجرای 
کامل اين توافق بازگردند و همچنین بازيگران 
اروپايی بايد به صورت فعاالنه و هماهنگ، نقشه 
راه معتبری را برای حمايت از اين تالش ها ترسیم 
کنند.اين بیانیه خاطر نشان می کند: سیاست 
فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ايران شکست 
خورده اما تحريم های بی سابقه بر زندگی مردم 
عادی تاثیر منفی گذاشته، کاهش فوری تنش ها 
میان ايران و اياالت متحده برای ثبات خاورمیانه 
و احیای تعامالت ديپلماتیک در خصوص طیف 
گسترده ای از مسائل حیاتی اســت. از اين رو، 
نقطه آغاز بايد احیای برجام باشد که در زمینه 
پیمان جهانی منع گسترش تسلیحات هسته ای، 
توافقی حیاتی محسوب می شود.اين بیانیه در 

ادامه گام هايی را نیز برای کار ترسیم می کند و 
می نويسد: در هفته های پیش رو، فرانسه، آلمان و 
انگلیس )تروئیکای اروپايی( بايد با صدور بیانیه ای 
مشترک از دولت بايدن بخواهند تا پس از مراسم 
تحلیف رسما تمايل خود را برای بازگشت به برجام 
ــاالت متحده و ايران  اعــالم کند. همچنین از اي
بخواهند تا برای پايبندی متقابل توافق کنند. 
سه کشور اروپايی همچنین بايد برای برگزاری 
نشست کمیسیون مشترک برجام پیش از 20 
ژانويه پافشاری کنند و جوزف بورل نماينده عالی 
اتحاديه اروپا به عنوان مسئول هماهنگ کننده 
برجام بايد اعضای باقی مانده در اين توافق را 
تشويق کند تا از اياالت متحده بخواهند به برجام 
بازگردد و از قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد 

حمايت کند.در عین حال آن ها بايد از کانال های 
ديپلماتیک با ايران درباره هرگونه تشديد اوضاع 
با اياالت متحده هشدار دهند چرا که هرگونه تنش 
پیش از مراسم تحلیف رياست جمهوری در آمريکا 
تالش های ديپلماتیک را به شدت دشوار می کند. 
به موازات، کشورهای اروپايی و اتحاديه اروپا بايد 
نقشه راهی را در زمینه همکاری های فراآتالنتیک 
و کاهش تنش ها در خاورمیانه برای دولت بايدن و 
سیاست های گسترده تر آمريکا در منطقه مدنظر 
قرار دهند. اين اقــدام همچنین برای اطمینان 
بخشی و کاهش مخالفت ها با احیای تعامالت با 
ايران از سوی برخی شرکای اروپا در منطقه الزم 
است. اين بیانیه از سوی نخست وزير پیشین سوئد، 
معاون اسبق وزير امور خارجه انگلیس، رئیس 
کنفرانس امنیتی مونیخ، سفیر پیشین فرانسه در 
اياالت متحده، وزير امور خارجه پیشین لهستان 
و مسئول اسبق سیاست خارجی اتحاديه اروپا به 

امضا رسیده است. 

مجاور- يکی از جنجال بر انگیزترين بحث ها 
در اردوگــاه اصالح طلبان، حضور اين جريان با 
کانديدای اجاره ای است. موضوعی که کارگزاران 
نشان داده اند که بی میل به آن نیستند و حتی 
اگر اصالح طلبان همراهی نکنند، شايد با يک 
کانديدای غیر اصالح طلب همچون علی الريجانی 
پابه عرصه انتخابات بگذارند. ايده ای  که مخالفان 
جدی هم دارد، به عنوان نمونه علی صوفی عضو 
شورای عالی اصالح طلبان  چندی پیش با اشاره 
به اين که اصالحات بنا ندارد سناريوی سال های 
92 و 96 و حمايت از نامزد غیر اصالح طلبی  را 
تکرار کند، از حضور قطعی اين جريان با کانديدای 
اصالح طلبی خبرداده بود: »اصــالح طلبان در 
آستانه انتخابات رياست جمهوری و از آن جا که 

ــت هــشــت ساله  ــوري ــأم م
دولت تدبیر و امید هم به 
پايان رسیده است، قطعًا 
در گزينش کانديداها به 
کانديدای »اصالح طلب« 
در  آورد.«  خواهند  روی 
اين بین اما محمد جواد 

حق شناس عضو شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان  در اظهار نظری متفاوت موضوع 
حمايت از کانديدای اجاره ای را منتفی ندانست 

مهر  ــا  بـ مــصــاحــبــه  در  و 
گفت: »طبیعی اســت که 
در بــدو امــر اصالح طلبان 
ترجیح می دهند نامزدی 
اصالح طلب و باورمند به 
آمــوزه هــای اصالح طلبی 
ــوزه  ــردم در ح ــ و نــقــش م
قدرت داشته باشند و اگر شرايط اقتضا کند ممکن 
است درخصوص آقــای الريجانی هم فکر کنند 
اما اين گزينه بسیار بعید خواهد بود چرا که هم 

اصالح طلبان درگیر مسائل داخلی و تجارب قبلی 
خود هستند و هم اين که در طرف مقابل افرادی 
همچون الريجانی از جمله همان اصولگرايانی 
اســت که اقلیت قدرتمند قصد دارد  ايشان را 
بازنشسته و از دور سیاست ورزی خارج کند.« اين 
سخنان حق شناس به اين دلیل اهمیت بیشتری 
پیدا می کند که تا پیش از ايــن هیچ سیگنالی 
از شــورای عالی اصــالح طلبی مبنی برحمايت 
از کانديدای اجــاره ای دريافت نمی شد؛ حاال 
اما اين صحبت های عضو شــورای عالی اصالح 
طلبان حاکی از آن است که اگر شرايط اقتضا کند، 
هیچ بعید نیست ما شاهد حضور اصالح طلبان با 
کانديدايی همچون علی الريجانی يا به عبارت بهتر 

کانديدای اجاره ای در انتخابات 1400 باشیم. 

چهره 

حق پاسخ ایران به حمله تروریستی به 
اطالع سازمان ملل رسید

کاظم غريب آبادی  سفیر و نماينده دايم جمهوری 
اسالمی ايران در سازمان های بین المللی مستقر 
در وين، در بخشی از نامه خود  خطاب به مديرکل 
دفتر سازمان ملل در ويــن نوشت: »جمهوری 
اسالمی ايــران،  به شدت ترور دکتر فخری زاده 
را محکوم و يک بار ديگر بر تعهد خود در مبارزه با 
تروريسم تأکید می کند. در همین راستا، جمهوری 
اسالمی ايران حق خود، از جمله حق ذاتی دفاع 
از خود را بــرای اتخاذ تمامی اقدامات الزم در 
پاسخ به اين حمله تروريستی و هرگونه اقدامات 
متخلفانه ديگر، مطابق منشور ملل متحد و حقوق 
بین الملل محفوظ مــی دارد.« همزمان، وزارت 
خارجه روسیه ترور شهید فخری زاده را محکوم و 

آن را عملیاتی تروريستی توصیف 
کرد. سخنگوی وزارت خارجه 

چین نیزضمن محکوم کردن 
هسته ای  دانشمند  ــرور  تـ

اين  از  پکن  گفت  ايـــران 
حــادثــه شوکه 

شده است.

پیشنهادهای عملیاتی گروه اروپایی به بایدن 
شورای روابط خارجی اروپا: فشار حداکثری علیه ایران شکست خورد؛ بایدن تعامل با تهران را احیا کند 

تغییر و تحول ۴۰ ساله در روش های ترور

شلیک مستقیم به نفر: شلیک مستقیم يکی از اولین روش های ترور مخصوصا در دهه های 60 و70 بود 
و منافقین از اين شیوه در حذف بسیاری از شخصیت ها و ترورهای روزانه خود استفاده می کردند. شهید 

صیادشیرازی و الجوردی قربانی اين روش از ترور بودند.

بمب گذاری در مراکز مهم: بمب گذاری از وحشیانه ترين و البته کارسازترين روش ها در حذف دسته جمعی 
شخصیت ها بود. بمب گذاری در مقر حزب جمهوری اسالمی و دفتر نخست وزيری از اين نوع ترور بود.

بمب گذاری در موتور: ترور شهید مسعود علی محمدی دانشمند هسته ای در قیطريه تهران توسط همین روش 
بود؛ بمب در يک موتورسیکلت به فاصله يک متری از دِر خانه او جاسازی شده بود.

بمب گذاری با چسباندن بسته انفجاری: اين شیوه يک  بار توسط تروريست ها در شهادت مجید شهرياری 
استفاده شد و با تقويت دوربین های شهری و اشراف اطالعاتی ديگر تکرار نشد.

عملیات تروریستی با پهپاد: شهید سردار سلیمانی اولین شخصیت ايرانی بود که با استفاده از پهپاد ترور شد. 
سه پهپاد آمريکايی در نزديکی فرودگاه بغداد کاروان حاج قاسم را هدف قرار دادند.

ترور با سالح اتوماتیک و کنترل از راه دور: شیوه ترور شهید فخری زاده جديدترين روش در اين جنايت ها بود. از يک 
دستگاه تیربار اتوماتیک کنترل از راه دور که در نیسانی نصب شده بود، شلیک های متعددی به سمت شهید صورت گرفت.

اصالحات بر مدار کاندیدای اجاره ای؟ 
حق شناس: اگر شرایط اقتضا کند ممکن است درباره آقای الریجانی هم فکر کنیم 
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ــراوان،   آسیا قـــاره ای وسیع با زیبایی های طبیعی ف
کشورهای زیــاد، فرهنگ ها و مردمان گوناگون است. 

 60 ــاره و این که  با توجه به گستردگی جغرافیایی ایــن ق
درصد جمعیت جهان در آن زندگی می کنند، نقاط مختلف آن 

جذابیت های فراوانی از سنت ها و آداب و رسوم و قوانین اجتماعی گرفته تا ویژگی های 
طبیعی و تاریخی را در خود جای داده است. قبل از هر چیز باید بدانید که آسیا، بزرگ ترین 

و پرجمعیت ترین قاره زمین است که 12 درصد از مساحت سطح زمین و 30 درصد از مساحت 
خشکی های این سیاره را در بر می گیرد. این را هم بدانید که آسیا برگرفته از یک واژه یونانی و ریشه آن 

»Asis« به معنای گل یا »Asu« به معنای روشنایی یا افزایش است. در پرونده امروز زندگی سالم و در ادامه مطلب 
شما را با 20 واقعیت جالب و خواندنی درباره آسیا و کشورهایش آشنا می کنیم که احتماال آن ها را  نشنیده اید.

پرونده

قاره ای که 90 درصد برنج جهان در آن 
مصرف می شود، بیشترین میلیاردر 
را دارد  و مردم سه کشورش  باالترین 

متوسط ضریب هوشی در جهان را دارند

20 واقعیت باورنکردنی درباره 
کشورهای 

آسیایی
تغذیه مناسب در زمان بیماری 

آنفلوآنزا

 راهش سوزاندن 
کـتاب درســی نبـود!

نکاتی مهم درباره نقش پدران در آموزش مجازی 
فرزندان به بهانه رفتار نابالغانه یک پدر

تغییرات پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها در طول تاریخ!
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جهان در این قاره هستند1 پرجزیره ترین کشورهای 
بسیاری از کشورهای آسیا و اقیانوسیه، گستره های زمینی 
واحدی نیستند بلکه هــزاران جزیره در قلمرو آن ها گنجانده 
شده است! باور نمی کنید؟ یکی از این کشورها اندونزی است 
که با 17 هزار جزیره، پرجزیره ترین کشور آسیاست که بیشتر 
ساکنانش، جزیره نشین محسوب می شوند. فیلیپین دومین 
مجمع الجزایر آسیاست که با هفت هزار و 107 جزیره رتبه دوم 
را بعد از اندونزی به خودش اختصاص داده است.  البته از هفت 
هزار و 107 جزیره فیلیپین فقط 100 جزیره مسکونی است که 
11 جزیره آن به صورت عمده جمعیِت ساکن دارد و فقط ۲770 
جزیره دارای نامی خاص هستند. جنوب شرقی آسیا در مجموع 
شامل بیش از ۲0 هزار جزیره است که همه آن ها در اقیانوس آرام 
و هند پراکنده شده اند و به همین دلیل است که پرجزیره ترین 
کشورهای جهان در آسیا قرار دارنــد. دارا بودن جزیره های 
متعدد باعث شده است کشورهای اندونزی، فیلیپین، تایلند، 
مالزی و ویتنام گستره وسیعی از سواحل را برای گردشگران 
فراهم کنند، سواحلی با استراحتگاه های لوکس که می توان 
غروب شگفت انگیر خورشید را در آن ها شاهد بود و خاطره های 

فراموش نشدنی را رقم زد.

2 حشرات در بعضی کشورهای 
آسیایی ،غذایی خوشمزه اند

بسیاری از کشورهای آسیایی حشرات را یک مــاده غذایی 
خوشمزه می دانند. کرم ابریشم، عقرب، مار، جیرجیرک و 
بسیاری از حشرات دیگر را می توانید در فهرست خوراکی های 
لذیذ در این قاره بیابید. به طور دقیق تر می توان گفت کرم ابریشم 
در کره، ملخ در ژاپن، رتیل در کامبوج، حشره آبی غول پیکر و تخم 
مورچه در تایلند و کامبوج، زنبور در ژاپن، سوسک در چین و کرم 
بامبو در تایلند جزو خوراکی های لذیذ به شمار می آیند. در این 
بین ادعا شده که دردسرسازترین مشکل این روزهای بشر یعنی 
همین ویروس کرونا هم از این عادت چینی ها و از یک خفاش به 

انسان منتقل شده است.

زندگی در جهان  را دارد3 کشوری که باالترین امید به  
طبق جدیدترین آمارهای جهانی، یک کشور آسیایی صاحب 
باالترین متوسط امید به زندگی است. امید به زندگی مردم ژاپن 
84/۲ سال و این طوالنی ترین میزان امید به زندگی در میان 
کشورهای جهان است. بیش از 50 هزار  نفر در ژاپن بیشتر از 
100 سال دارند. متوسط امید به زندگی یک مرد 80/9 سال و 

متوسط امید به زندگی زنان در ژاپن 86/4 سال است.

4 محل زندگی کوچک ترین 
پستاندار جهان است

تایلند به عنوان یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا محل زندگی 
خفاش خوک بینی کیتی است که برخی آن را کوچک ترین 
پستاندار جهان می دانند. قد این خفاش ۲9 تا ۳4 میلی  متر 
و سنگینی آن ۲ تا ۲/6 گرم است و هنوز هیچ پستانداری در 

جهان کشف نشده است که از این خفاش کوچک تر باشد. در 
ضمن، بزرگ ترین گل جهان هم در آسیاست. گل رافلزیا که در 
جنگل  های مالزی رشد می  کند، مشهورترین گیاه مالزی است. 
این گل با شکوفه  هایی که می  توانند تا قطر بیش از یک متر باز 
شوند، عنوان بزرگ ترین گل جهان را به خود اختصاص داده 
است. گل رافلزیا بوی متعفنی از خود منتشر می  کند که باعث 
شده نام مستعار »گل جسد« یا »سوسن متعفن« به آن داده شود. 
این بو باعث جذب حشرات و مگس  ها به سمت گل می  شود و 
این حشرات گرده  های گل را به اطراف منتقل می  کنند. شکل 
و اندازه متمایز رافلزیا باعث شده این گل به عنوان گل رسمی 

اندونزی پذیرفته شود.

در آن وجود دارد5 کشوری که 150 آتش فشان 
در کشور اندونزی که کنار اقیانوس آرام قرار دارد، منطقه ای به نام 
»حلقه آتش« واقع شده است. هم اکنون  1۲7 آتش فشان فعال 
در این کشور وجود دارد و ۲۳ آتش فشان غیر فعال هم دیده شده 
)Merapi( است. فعال ترین آتش فشان اندونزی در کوه مراپی
در جزیره جاوا واقع است. این آتش فشان به طور معمول هر دو 
یا سه سال یک بار فوران می کند و بعد از هر یک یا دو دهه، یک 
فوران شدید دارد. گفته می شود یکی از فوران های بسیار عظیم 
در 500 یا 600 سال پیش، کل این جزیره را به خاکستر تبدیل 

کرده است.

در آسیا مصرف می شود6 90 درصد برنج جهان 

برنج غذای اصلی مردم در این قاره است و بیشتر برنج تولید شده 
در جهان در همین جا مصرف می شود. آسیایی ها   90 درصد از 
کل تولید برنج جهان را مصرف می کنند و در این میان کشور های 
تایلند، هندوستان، چین و بنگالدش با مصرف سرانه بیش از 70 
کیلوگرم برنج در سال در رتبه های نخست قرار دارند. در بسیاری 
از کشورهای آسیایی می توانید ناهار، شام و حتی برای صبحانه 

هم برنج میل کنید!

مردمی که روز تولد همه شان  یکسان است!7
در ویتنام عید سال نو، تت )Tet(نامیده می شود. این روز عالوه 
بر این که روز سال نو است، روزی است که در آن یک سال به سن 
همه مردم کشور اضافه می شود. البته این بدان معنی نیست که 
همه مردم این کشور در یک روز به دنیا بیایند بلکه دلیلش این 
است که در ویتنام سن افراد از روزی که به دنیا می آیند، محاسبه 
نمی شود بلکه تعداد دفعاتی که هر فرد عید تت را جشن گرفته، 
مبنای محاسبه سن اوست. بنابراین عید تت یک روز تولد عمومی 
برای همه مردم این کشور به شمار می آید. در واقع این عید به 

معنای یک جشن تولد بزرگ هم هست!

ضریب هوشی  را دارند8 3 کشور آسیایی باالترین 
سنگاپور، کره جنوبی و ژاپن باالترین میانگین ضریب هوشی را در 

جهان دارند. در بررسی های صورت گرفته در سال ۲0۲0 مردم 
ژاپن باهوش ترین مردم جهان معرفی شدند. در این بررسی، سه 
عامل شامل جوایز نوبل اعطا شده به یک کشور)هوش تاریخی(، 
میانگین آی کیوی مردم)هوش نسل کنونی( و نمره تحصیلی 
افراد جامعه)هوش بالقوه نسل آینده( مقایسه شده است. گفتنی 
است ژاپن برنده ۲۲ جایزه نوبل است و این سرانه بیش از هر 

کشور دیگر آسیایی است!

سفر است9 ارزان ترین نقاط جهان برای 
در مقایسه با اروپا یا آمریکا، سفر به کشورهای جنوب شرق آسیا 
بسیار کم هزینه است. متوسط هزینه روزانه سفر به این کشورها 
برای دو نفر حدود 50 تا 60 دالر و برای یک نفر ۳5 تا 40 دالر 
است. الئوس که فاقد گردشگری گسترده است، یکی از ارزان 
ترین کشورهای دنیا برای سفر به شمار می آید. گردشگران در 
این کشور به راحتی می توانند اتاق هایی با هزینه کمتر از 10 
دالر در شب پیدا کنند. کامبوج، فیلیپین، اندونزی، ویتنام و 
تایلند، کشورهایی هستند که می توان تعطیالت فوق ا  لعاده ای 
را با قیمت مناسب در آن هــا سپری کــرد. سنگاپور هرچند 
ثروتمندترین کشور جنوب شرق آسیا و یکی از گران ترین مناطق 
این ناحیه برای سفر است، با این حال هزینه سفر به این کشور هم 

عدد قابل قبولی است.

نقطه جهان در این قاره است10 مرتفع ترین و پست ترین 
اگرچه همه قاره های جهان از چشم اندازهای متنوعی برخوردار 
هستند اما یکی از حقایق مسلم آسیا این است که این قاره 
بیشترین تنوع را در این زمینه دارد. به عنوان مثال مرتفع ترین 
و پست ترین نقاط جهان در این قاره واقع شده اند. این نقاط 
به ترتیب کوه اورســت با ارتفاع 8848 متر و دریاچه مرده یا 

بحرالمیت به عمق ۲00 متر پایین تر از سطح دریا هستند.

7 شهر از 10 شهر پرجمعیت  11
جهان در آسیا قرار دارند

یکی از جالب ترین واقعیت های آسیا این است که این قاره هفت 
شهر از 10 شهر بزرگ جهان)به لحاظ جمعیت( را در خود جای 
داده است. این شهرها عبارتند از: شانگهای، پکن، استانبول، 
کراچی، بمبئی، گوانگژو و دهلی. یکی از شناخته شده ترین 
واقعیت ها درباره آسیا این است که دو کشور آسیایی چین و هند 
بیشترین جمعیت را در جهان دارند. با این حال، واقعیتی که شاید 
کمتر شنیده باشیم این است که  اگر جمعیت تمام کشورهای 
آسیایی را با هم جمع کنیم، رقمی بیشتر از مجموع جمعیت سایر 
کشورهای جهان خواهیم داشت. چنین چیزی زیاد هم عجیب 
نیست؛ کافی است جمعیت عظیم پنج کشور آسیایی را در نظر 
بگیرید: چین 1.۳5 میلیارد نفر، هند 1.۲۲ میلیارد، اندونزی 
۲50 میلیون، بنگالدش 16۳ میلیون و ژاپن 1۲7 میلیون نفر.

در آسیاست 12 10 بازار بزرگ دنیا 
شاید به نظر عجیب برسد اما 10 مرکز خرید بزرگ جهان به 
طرزی باورنکردنی همگی در آسیا واقع شده اند. بزرگ ترین 
مرکز خرید جهان، »مرکز خرید جنوب چین جدید« است که 
در شهر دونگوان قرار دارد. مساحت قابل اجاره این مرکز خرید 
659 هزار و 61۲ متر مربع  است و ۲۳50 مغازه بالقوه را در 
خود جای داده است. با این همه 99 درصد این مرکز خرید 
خالی است و تعداد بسیار کمی از خرده فروشان یا خریداران به 

این بازار وارد می شوند!

بلند جهان در آسیاست13 9 ساختمان از 10 ساختمان 

یکی از دانستنی های جالب دربــاره آسیا این است که 9 
ساختمان از 10 ساختمان بلند جهان در این قاره واقع شده 
است. بلندترین ساختمان جهان هم اکنون برج خلیفه در 
دبی با ارتفاع قابل توجه 8۲8 متر است. پس از این برج، 
برج شانگهای با ارتفاع 6۳۲ متر دومین برج بلند جهان 

شناخته می شود.

آسیایی، غیرقانونی است14 چاق بودن در یک کشور 
طبق قوانین ژاپن، یک مرد باالی 40 سال نمی تواند دور کمر 
بیشتر از 85 سانتی متر داشته باشد و زنان در این محدوده سنی 
نمی توانند دور کمری بیش از  90 سانتی متر داشته باشند. این 
قانون که به قانون متابو معروف است، به این معنی است که دور 
کمر کلیه شهروندان ژاپنی باالی 40 سال باید توسط مقامات 
دولتی اندازه گیری شود! برای داشتن اضافه وزن مجازاتی 
در نظر گرفته نمی شود اما محدودیت هایی اعمال و اقدامات 
پیشنهادی برای کنترل سالمت مانند مشاوره و رژیم های غذایی 
مورد تایید دولت به افراد پیشنهاد می شود. به نظر می رسد این 
رویکرد موثر بوده چراکه ژاپن در بین کشورهای صنعتی جهان 

الغرترین جمعیت را دارد.

المپیک« نامیده شده اند15 4 هزار کودک »بازی های 
بله، درست خواندید! یکی از نکات جالب درباره کشور آسیایی 
چین این است که مردم این کشور اغلب تمایل دارند نام ارزش ها، 
رویدادها و حتی شعارهایی که آن ها را مهم می دانند بر فرزندان 
خود بگذارند. بر همین اســاس، در طول 15 سال گذشته، 
بیش از چهار هزار کودک »Aoyun« نام گذاری شده اند که به 
معنی بازی های المپیک است. از نام های دیگری که در چین 
به کودکان داده شده است، می توان به دفاع از چین، سازندگی 

ملت و حتی سفر فضایی اشاره کرد.

میلیون تن انبه تولید می کند16 کشوری که هر ساله 12 
هند هر ساله بیش از سایر کشورهای جهان انبه تولید می کند. 
با توجه به این واقعیت که انبه فقط برای سه تا چهار ماه از سال 
در دسترس است، تولید ساالنه 1۲ میلیون تن انبه در این کشور 
را باید یکی از عجیب ترین شگفتی های آسیا دانست. بر همین 

اساس، در هند بازار عظیمی برای نوشیدنی هایی با طعم انبه 
وجود دارد و مردم این میوه را یکی از عالقه مندی های ملی هند 

می دانند!

می شود17 بهترین قهوه در آسیا سرو 

جنوب شرق آسیا منطقه ای مناسب برای دوستداران قهوه است. 
مصرف قهوه در کشورهای جنوب شرق آسیا قدمت زیادی دارد. 
از اواخر قرن 17 میالدی قهوه در این کشورها کشت و مصرف 
می شود. در هرکدام از کشورهای این منطقه می توان نوع 
متفاوتی از قهوه را یافت. گفته می شود الئوس دارای بهترین نوع 
قهوه در جهان است. در واقع، قهوه صادرات عمده این کشور را 
تشکیل می دهد. فراموش نکنید که اگر به این کشور سفر کردید، 

حتما با خودتان مقداری قهوه به عنوان سوغات بیاورید!

فقط یک منطقه زمانی دارد18 سومین کشور بزرگ جهان 
جالب است بدانید کشور چین به عنوان سومین کشور بزرگ 
جهان فقط یک منطقه زمانی دارد. وقتی این واقعیت را در نظر 
بگیرید که شرق تا غرب این کشور، 60 درجه طول جغرافیایی 
برابر با 5 هزار کیلومتر با هم فاصله دارند، داشتن یک منطقه 
زمانی تقریبًا باورنکردنی است. این درحالی است که کشور 
آمریکا با مساحتی نزدیک به مساحت چین دارای شش منطقه 
زمانی است. دست کم می توان امیدوار بود هنگام مسافرت از 
یک سمت  چین به سمت دیگر آن هیچ گونه سردرگمی یا به هم 

ریختگی ساعات خواب نداشته باشید!

میلیاردر در جهان را دارد19 آسیا بیشترین تعداد 

در سال های اخیر، اقتصاد جهان دستخوش تحوالت زیادی 
شده و اکنون تعداد میلیاردرها در قاره آسیا بیشتر از هر جای 
دیگر جهان است. چین به تنهایی میلیاردرهای بیشتری نسبت 
به آمریکا دارد که همچنان از رشد اقتصادی کشورهای آسیایی 
عقب مانده است. با این حال بخش عمده مردم این قاره در فقر 
زندگی می کنند و نسبت به مردمان کشورهای اروپایی، از شرایط 

مالی ضعیف تری برخوردار هستند.

موتورها معروف است20 کشوری که به سرزمین 
اگر به ویتنام سفر کنید، متوجه خواهید شد که جاده های این 
کشور پر از موتورسیکلت است. در واقع موتور اصلی ترین نوع 
حمل و نقل در ویتنام به شمار می آید. استفاده از موتورسیکلت 
در شهر های شلوغ و متراکمی مثل هانوی، ضمن صرفه جویی در 
زمان پارک کردن، به مردم کمک می کند از کوچه و خیابان های 

بــاریــک عبور کنند. 
ایـــن وســیــلــه نقلیه 
طــرز  بـــه  همچنین 
جالبی برای حمل و 
نقل بار و کاال استفاده 
می شود. بیش از 45 
میلیون مــوتــور ثبت 
ــن کشور  ــده در ای ش
وجــود دارد، بــه این 
تقریبا  ــه  کـ مــعــنــی 
نیمی از مردم حداقل 
مــوتــور  یــک  دارای 

glشخصی هستند.
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تناسب اندام 
خواص میوه ها

شولی یزدی، آشی سرشار از کلسیم و آهن

آشپزی من آشپزی من

غذای اصلی

 با 5حرکت روزانه از 
شر چربی های شکمی 

خالص شوید

اغلــب خانم ها به دلیل ســبک زندگی، برنامــه غذایی، 
تحرک نداشــتن  روزانه و ژنتیک خود از داشــتن چربی 
در ناحیه شــکم می نالند.اما نگران نباشید این مشکل 
تعداد زیادی از خانم های ایرانی اســت؛ در ادامه به شما 
چند حرکت شــکمی معرفی خواهیم کرد کــه با انجام 
دادن آن ها به صورت روزانه و البته رعایت برنامه غذایی 

می توانید از شر چربی های شکمی رها شوید.
 پالنک

امکان ندارد به باشگاه ورزشی رفته باشید و اسم پالنک به 
گوش تان نخورده باشد، حرکت پالنک یک حرکت عالی 
برای درگیر کردن اغلب عضالت بدن و به خصوص شکم 
است این حرکت را بارها توضیح داده ایم اما در این برنامه 
ورزشی، شما روزانه باید بتوانید یک دقیقه و در سه ست 

این حرکت را تکرار کنید.
 پالنک از پهلو 

 تمریــن پالنک پهلــو روی عضالت کناری شــکم تمرکز 
می کند و باعث تقویت عضالت مرکزی بدن می شود.

این حرکت عــالوه بر تقویت پهلوهــا در تقویت عضالت 
شکمی هم  موثر است. این که حرکت را با دست یا روی 

آرنج خود انجام دهید به خودتان بستگی دارد.
روی پهلــو دراز بکشــید و دســت خــود را روی زمیــن 
بگذارید،اگر مایل باشید می توانید حرکت را روی آرنج 
خود انجام دهید. حاال ناحیه لگن را باال بیاورید، تا جایی 

که بدن کامال صاف باشد.
تا جایی که ممکن است بدن را در این موقعیت نگه دارید. 
فشــار حرکت را باید روی پهلوها و عضالت شــکم خود 

احساس کنید.
این حرکت را در سه ست و در هر طرف 10 بار تکرار کنید.

 کرانچ معکوس
یکی از تمرینات شکم که روی عضالت نیمه پایینی شکم 
تمرکز دارد کرانچ معکوس است. به صورت طاق باز، روی 

زمین دراز بکشید و پاها را کامال صاف نگه دارید.
دست ها را  کنار بدن  بگذارید؛ به طوری که کف دست به 
سمت زمین باشد. دست ها باید در تمام اجرای حرکت 
 ســاکن باشــند.حاال پاها را جمــع کنید. به طــوری که 
ران ها عمــود بر زمین و زانــو تا کف پاها بــا زمین موازی 
باشــند. همزمان بــا دم، پاهــا را به ســمت بــاال تنه خود 
حرکت دهید.در پایان حرکت زانوها باید با سینه تماس 
داشته باشد در این موقعیت چند ثانیه بمانید و سپس به 
حالت اول برگردید. این حرکت را در ســه ست و 20 بار 

تکرار کنید.
 حرکت دمبل چاپ

برای این حرکت احتیاج به یک دمبل یا یک وزنه دارید. 
بایســتید و پاهای تان  را به اندازه عرض شــانه باز کنید. 
دمبلی را به ارتفاع شانه سمت راست خود بگیرید. باالتنه 
را به ســمت چپ بچرخانید و باســن خود را خم کنید تا 
بتوانیــد دمبل را به ســمت زانــوی چپ پاییــن بیاورید. 
حرکت را معکوس کنید تا به نقطه شــروع برگردید. در 
نصف راه جهت را عوض کنید. این حرکت را در هر طرف 

15 بار تکرار کنید.
کراس اوور باسن

روی تشک ورزشــی روی کمر بخوابید. دست ها را از دو 
طرف بکشید )کف دســت ها رو به باال باشند( پاها را باال  
بیاورید و به گونه ای نگه دارید که زاویه میان ســاق پاها و 
ران ها در مفصل زانو 90 درجه باشد. پاها را نزدیک هم 
نگه دارید.برای شــروع تمرین، پاها را کنار هم از سمت 
چپ پایین بیاورید؛ تا آن جا که امکان دارد مفصل ران را 

به زمین بچسبانید )تا حدودی از زمین جدا می  شود(.
مکث کنید و حرکت را به  صورت معکوس برای ســمت 
دیگر انجــام دهید.این حرکت را در ســه ســت و 15 بار 

تکرار کنید.

بانوان تغذیه مناسب در زمان بیماری آنفلوآنزا
 هنگامی که آنفلوآنزا دارید اشتهایتان کم می شود اما باید مواد غذایی مناسب را هر زمان که تمایل داشتید، 

میل کنید تا به بهبود بیماری کمک کند

غذاهایی که مفید است  ۱
  دمنوش گیاهی

چای گیاهی  باعــث تنفس راحت و پــاک کردن مخاط 
از ســینوس ها می شــود. اضافه کردن زردچوبه به یک 
فنجان آب گرم ممکن اســت به کاهش گلــو درد کمک 
کنــد. تحقیقات نشــان مــی دهد کــه زردچوبــه دارای 

خواص ضد التهابی و ضد عفونی است.
برگ درخت چای در ترکیبات گیاهی طبیعی مانند پلی 
فنول ها، فالونوئیدها و کاتچین فراوان است و سیستم 

ایمنی را تحریک می کند.
  عسل

گلودرد می تواند  عامل عفونت باکتریایی باشد. عسل 
خاصیت ضــد میکروبــی دارد که به تشــخیص این نوع 

عفونت کمک می کند.
  کیوی

کیوی بیشــتر از پرتقــال حــاوی ویتامین c اســت و این 
موضوع به بهبود سرماخوردگی و آنفلوآنزا کمک زیادی 

می کند.
  مرکبات و توت ها

مرکبــات ماننــد پرتقــال، لیمــو و گریپ فــروت، حاوی 
فالونوئیدها و ویتامین C است. این مواد باعث کاهش 

التهاب و تقویت ایمنی می شــود که ممکن اســت برای 
مبارزه با تب مفید باشد. برخی مطالعات نشان می دهد 
که فالونوئیدی به نام کورســتین، کــه در انواع   توت ها 

یافت می شود، برای درمان عفونت مفید است. 

  سبوس جو دوسر

یــک فنجــان جــو دو ســر حــاوی حــدود 4 گــرم فیبــر 
اســت. پوســته ســبوس جــو دوســر نیــز حــاوی فیبــر 
 اســت. این مــاده تــا ۳0 برابــر حجــم خــود ،آب جذب 

می کند و برای دفع دستگاه گوارش مفید است.
  میوه خشک شده

تمام میوه ها منبع خوبی از فیبر هستند، اما میوه های 
خشک مانند زردآلو، انجیر و آلو، معموال دارای باالترین 
ســطح  فیبر هســتند. ایــن میوه هــا حاوی یــک ملین 
طبیعی اســت که به نام سوربیتول شــناخته می شود، 
که به محض رســیدن آب به روده باعث  انجام حرکات 

روده می شود.
  دانه کتان

با توجــه به محتوای بــاالی فیبــر ، دانه کتــان به خصوص 
به منظم شــدن حرکات روده کمک می کنــد. دانه کتان 
همچنین یک منبع عالی از اسیدهای چرب ضروری امگا 
۳ است. شواهدی وجود دارد که اسید امگا ۳ باعث التهاب 
روده می شود که پس از یبوست طوالنی مدت رخ می دهد.

غذاهایی که مفید نیست 2
  شیر  

بســیاری از افراد معتقدند که لبنیات بــه افزایش تولید 
مخــاط منجر مــی شــود، اگر چه شــواهد علمــی کمی 
برای تایید این مطلب وجود دارد. لبنیات ممکن است 
مخاط ایجاد کند که  این موضوع می تواند باعث انسداد 

سینوس شود.
  کافئین 

کافئین می تواند باعث کمبود آب بدن شــود که ســبب 
تراکم می شــود. با این حال، برخی از نوشــیدنی های 
کافئین دار  مانند چای و قهوه حاوی آنتی اکسیدان های 

تقویت کننده ایمنی هستند.
  غذاهای فراوری شده 

  این غذاها به میزان زیادی پرچربی و پرنمک و کم فیبر 
هستند. هضم چربی سخت اســت، در حالی که سطح 
باالی نمک،  رطوبت را در مدفوع کاهش می دهد. نان 

سفید و برنج سفید، از سبوس و پوسته جدا شده اند.
  غذاهای چرب 

  این غذاهــا حاوی مقادیر زیادی چربی اســت که هضم 
آن دشــوار اســت و می تواند باعث تحریک معده و بدتر 

شدن تهوع شود.

مهسا کسنوی 
 مترجم

آنتی کرونا

بیشتر بدانیمآنتی کرونا

غذا می توانــد به درمــان انــواع بیماری ها 

کمک کند. به عنــوان مثال برای فرد مبتال 

به گلودرد غذاهایی مفید است  که به درمان  

فرد مبتــال به اضطــراب کمکــی نمی کند.

گرفتگی بینی و ســرفه و گلو درد عالیم شایع سرماخوردگی 

و آنفلوآنزا ســت و برخی غذاها می تواند به کاهش التهاب این 

بیماری و تقویت سیســتم ایمنی بدن کمک کند. هنگامی که 

آنفلوآنزا دارید اشتهایتان کم می شود اما باید مواد غذایی را  

هر زمان که  تمایل داشتید و  گرسنه شدید  مصرف کنید تا به 

بهبود بیماری کمک کند. در ادامه به یادآوری غذاهای مفید 

برای درمان آنفلوآنزا در فصل سرما اشاره می کنیم:

تغذیه

خواص میوه زمستانی »به«
میوه »به« میوه زمستانی، معطر و متعلق به خانواده  
گل سرخیان است که تقریبا به گالبی شباهت دارد.

برگ این میوه به عنوان داروی گیاهی برای درمان 
انواع بیماری هــا  به کار می رود. یکــی از فواید بارز 
میوه »به«، آزاد کردن ماده ضد ویروســی اســت که 
توصیه می شــود هنگام ســرماخوردگی به صورت  
چای دم و مصرف کنید. چای گرم برگ درخت »به« 
تسکین دهنده خوبی برای  عالیم سرماخوردگی 
مانند سرگیجه، تب، سرفه و عطسه است همچنین 

حس سبکی خاصی  را در بدن ایجاد می کند.
شــما می توانید بــه چای بــرگ به، مقــداری لیمو، 
زنجبیل و عســل را هم بیفزایید و به عنوان دمنوش 
میل کنید. این میــوه سرشــار از ویتامین های آ، ب 

و امالح آهکی و تانن ،  پروتئین، لیپید و آب است.
افرادی کــه دچــار بیماری های حــاد ورم روده ای، 
خونریزی هــای قاعدگــی و بواســیر می شــوند، 
می تواننــد از دمنوش میــوه به یا برگ آن اســتفاده 
کنند. این میوه نه تنها می تواند سیســتم دستگاه  
 گــوارش را تقویــت کنــد، بلکــه در بهبــود مخاط و

 ســرفه هــای مکــرر افــراد موثــر خواهــد بود. دانه 
هــای داخل میــوه »بــه«، خاصیــت بی نظیــری در 
بهبــود بیمــاری هــا دارد. لعــاب دانــه »بــه«  برای 
درمان ســرماخوردگی، مخــاط ریه، ســرفه و انواع 
زخم ها کاربرد دارد. شکوفه این میوه در  رفع انواع 
سردردها، مشکالت دستگاه گوارش و  بیماری های 
ریوی نقش بسزایی دارد و به عنوان داروی گیاهی 
استفاده می شود.طبق بررســی های انجام شده، 
بــرگ درخت به حاوی پکتین اســت کــه به گردش 
خون کمک می کنــد و در نتیجه مصــرف منظم آن  
برای  فشار خون نرمال موثر است .به دارای ویتامین 
هــای A، B و C و همچنین امالحی مانند پتاســیم، 
روی، فسفر، كلسیم، آهن، منیزیم و سلنیم است لذا 
از آن جایی كه یک مولتی ویتامین كامل محسوب 
می شــودمصرف این میوه  بــرای درمــان الغری و 
جلوگیــری از چاقــی توصیــه مــی شــود. در ضمن 
چون »به« دارای ویتامین E و آنتی اكســیدان است   

بنابراین از  ابتال به سرطان پیشگیری می کند.

 اسفناج -500 گرم
  شوید -500 گرم

  چغندر بزرگ -2 عدد
  عدس – یک دوم لیوان

  آرد گندم -یک لیوان

  پیاز متوسط -2 عدد
  نمک ، فلفل و زرد چوبه - به مقدار الزم

  روغن - به مقدار الزم
  سرکه - به مقدار الزم

1- ابتدا چغندرها را پوست می کنیم  و یکی از آن ها را رنده و 
دیگری را مکعبــی خرد می کنیم  و با مقداری آب  روی شــعله 
می گذاریم تا نیم پز شــود. بعد از نیم پز شدن، عدس و سبزی 
خردشــده را به آن اضافــه می کنیــم و صبر می کنیــم تا کامال 

بپزد.
2-  بعد از آماده کــردن پیاز داغ بــه آن فلفــل و زردچوبه اضافه 
می کنیم . نعناع را به پیــاز داغ  می افزاییم و بالفاصله شــعله را 

خاموش می کنیم .
۳- به آرد حدود چهار لیوان آب اضافه و کامال مخلوط می کنیم 
تا یکدست شود و گلوله نشود. بعد از پختن سبزیجات آرد مخلوط 
با آب را کم کم به شولی در حال جوشیدن می  افزاییم و مرتب هم 

می زنیم تا آرد ته نگیرد و خامی آن گرفته شود.
4- اگر آش خیلی غلیظ شــد بــاز هم آب بــه آن اضافه می کنیم 
تا غلظت آن چیزی شــبیه سوپ شود ســپس پیاز داغ و سرکه را 
به آن اضافه می کنیم و مــی گذاریم تا چند قل بزنــد تا بوی تند 

سرکه کم شود.
5-  می توانید به عنوان چاشــنی به آن کمی شکر اضافه کنید. 

مقدار سرکه و شکر سلیقه ای است. 

 چگونگی زندگی 
با فرد کرونایی در منزل 

  پس از تایید حضــور یک فرد آلــوده به ویروس 
کرونا در خانه باید اقدامات اساسی برای قرنطینه 

در منزل  انجام شود.
  فرد آلوده باید همیشــه ماســک بزند، ماســک 
معمولی بــرای فرد مبتــال کافی نیســت و باید از 
ماســک های ســه الیــه مــورد تاییــد متخصصان 
اســتفاده کند تا اطمینان حاصل شــود که ذرات 

ویروس را در محیط منزل پراکنده نمی کند.
  حتی اگر بیمار سرفه نمی کند، صحبت کردن 
هــم می تواند منجر به انتشــار این ویروس شــود. 
بنابراین اســتفاده از ماســک ضروری  ترین نکته 
برای پیشــگیری از ســرایت کرونا به دیگــر افراد 

خانواده است.
  باید پروتکل جداسازی بیش از دو متر بین افراد 
خانواده ایجاد شــود، ظروف، حوله ها و ملحفه ها 
نباید مشــترک باشــد، با وجود این، فرد مبتال به 
کرونا باید در یک اتاق به همراه وســایل شخصی 

خود تنها باشد.
  شستن دست ها ضروری اســت، تمام اعضای 
خانواده باید به صورت مکرر دست های خود را با 
آب و صابون بشــویند و ظروف استفاده شده باید 
حتما با دستکش برداشته و شسته شوند و در انتها 

دستکش ظرف شویی هم شسته شود.
  در صورت نیاز بــرای خروج فرد بیمــار از اتاق 
برای رفتن به دستشــویی یا حمام باید دستگیره 
درها یا کلید برق یا هر محلی که توسط بیمار لمس 
شده پس از بازگشــت فرد به اتاق با دقت کامل با 
الکل یا مایع ضدعفونی کننده، ضدعفونی شود.

   درست اســت که هوا سرد است اما روزی یکی 
دو بار  با باز کردن پنجره ها بگذارید هوای تازه به 

درون خانه جریان یابد.
 فردی که خانــه را تمیز می کند باید ماســک و 
دستکش بپوشد، پارچه های تمیز کننده یا دیگر 
مواد باید در یک کیسه خاص قرار داده شوند و در 
آن کامال بسته شود، این کیسه باید از پالستیک 

مقاوم  باشد تا پاره نشود.
  بــرای تمیــز کاری ســطوح بایــد از محلول آب 
و ســفید کننــده )وایتکس( بــه نســبت 1 به 49 

استفاده شود.
  بهتر اســت هنگام ضدعفونی کردن ســطوح، 
پنجره را بــاز بگذارید که دچار گرفتگــی گاز کلر 
نشــوید، برای ظرف هــا و لباس هــا باید وســایل 
فــرد آلــوده را جداگانه بشــویید و اگر از ماشــین 
ظرفشــویی اســتفاده مــی کنیــد باید دمــای آن 

حداقل ۶0 درجه سانتی گراد باشد.
 منبع: برنا

بیمــاران کرونایــی بــه چند دســته تقســیم بندی 
می شوند، متناســب با وضعیت هر دسته، شرایط 
حمام رفتن بیمــاران کرونایی متفاوت اســت، اما 
در مجموع حمــام رفتن برای این بیمــاران توصیه 
نمی شود و برای بیماران با حال نامساعد و متوسط 

ممنوع است.
  بیمارانی که بستری  هســتند یا اکسیژن تراپی 
می شوند به هیچ عنوان نباید استحمام کنند و بهتر 
است برای نظافت این بیماران از دستمال مرطوب 

استفاده شود.
  در حمام و زیر دوش سطح اکسیژن خون پایین 
می آید و بیماران کرونایی بــه ویژه بیماران بدخیم 
با کمبود اکســیژن به خودی خود مواجه هســتند 
و به همین دلیل حمام رفتــن می تواند این کمبود 
اکسیژن را تشدید کند و حال این بیماران وخیم تر 

شود.
  بیمارانی هم که در منزل بســتری هســتند، اما 

حال نامســاعد دارند، به هیچ عنــوان نباید حمام 
بروند.

  دسته ای از بیماران که حال شان مساعد  است 
و عالیم جزیی دارند هم ترجیحا نباید حمام بروند 
اما در صورتی که اصرار بر انجام این کار دارند باید 
حتما از باال بودن ســطح اکسیژن خون خود باالی 

9۳ درصد اطمینان حاصل کنند.
  این بیماران باید زمانی اســتحمام کنند که فرد 
دیگری در منزل حضور داشــته باشد تا درصورتی 
 که مشــکلی پیش آمــد یا حالشــان وخیم شــد، به 

آن ها رسیدگی کند.
  شست وشوی محیط حمام با محلول آب و صابون 
پس از استحمام فرد مبتال، کافی است و اگر پنجره 
در حمام وجود داشته باشــد باید آن را باز بگذارند 
تا تهویه هــوای داخل حمــام انجام شــود و هنگام 
شست و شــوی حمام افراد باید از ماسک استفاده 
کنند.                                          منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

خطرات حمام رفنت برای بیماران کروانیی
آیا تا به حال برای شما پیش آمده که در بدن خود احساس درد 
کنید و با مصرف دارو درد شــما برطرف نشود؟ همه  ما هنگام 
بیماری، ممکن است دچار درد در نواحی مختلف بدن شویم، 
اما دلیل آن درد مشخص نیست. این اختالل در دختران بیشتر 

از پسران است و ممکن است در هر سنی رخ دهد.
 درد بدون دلیل

فرد بــا خــوردن دارو و درمان بیمــاری خــود، آن درد را برطرف 
می کند و ســالمتی خود را به دســت می آورد. اما گاهی برخی 
افراد، دردی را حس می کنند که هیچ دلیلی برای آن نمی توان 
پیدا کرد و در واقع با هیچ درمانی برطرف نمی شود. در این حالت 
به اصطالح گفته می شود که فرد دچار اختالل درد شده است.

این اختالل می تواند در زندگی فردی، خانوادگی یا شغلی فرد 
مشکل ایجاد و آن را مختل کند. نام دیگر اختالل درد، اسپسیفایر 
درد غالب )Predominant Pain( اســت که یک مشکل روان 
شناختی است و ریشه در ذهن و روان فرد دارد.در اختالل درد، 
فرد در یک یا چند ناحیه از بدن خود احساس درد می کند که هیچ 

دلیل جسمی ندارد و کامال مربوط به روان فرد است.

 علت بروز» اختالل درد«

مســئله مهم این اســت که چرا اختالل درد به وجــود می آید؟ 
در بــاره علت بروز اختــالل درد، دیدگاه هــای مختلفی وجود 
دارد. از نظــر دیدگاه روانــکاوی، فردی کــه دارای اضطراب و 
تنش های روانی اســت، برای کاهش این تنش ها از ســازوکار 
دفاعی جسمانی )Somatization( استفاده می کند.افرادی 
که به اختالل درد دچار می شوند، ممکن است دچار اختالالت 
دیگری همچون افسردگی، اضطراب، سوء مصرف مواد و دیگر 

اختالالت سوماتیک سمپتوم شوند.
 درمان

برای درمان اختالل درد، اولین قدم مراجعه به روان شناس است. 
زیرا ممکن است در شرایط خاصی نیاز به دارو باشد و او شما را به 
روان پزشک ارجاع دهد.یکی دیگر از راه های درمان اختالل درد، 
روان درمانی است. بهترین شیوه های روان درمانی برای رفع این 
اختالل، روانکاوی، طرحواره درمانی، رفتاردرمانی شــناختی و 
هیپنوتیزم درمانی است. از میان روش های گفته شده، روانکاوی 

و هیپنوتیزم درمانی بسیار مؤثر هستند. 

»اختالل درد« در هر سین  اتفاق یم افتد؟
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پیامک تــان  ابتــدای  در 
گفتیــد کــه عاشــق خانمم 
بــودم و هنــوز هم هســتم و 
او هم می گوید که دوســتم 
دارد، این ابــراز عالقه تان به خانم تان که ادعا 
کرده ایــد دوطرفــه اســت   یکــی از مهم ترین 
ویژگی هــای الزم برای یک زندگی مشــترک 
موفق است. با این حال، مهم ترین عاملی که 
باید در پیامک تان به آن اشاره می کردید، سن 
همسرتان است. آیا واقعا تجربه او کم است یا 

این برداشــت شماســت؟ با این حال، بعضی 
افراد در طول زندگی بر اســاس ویژگی های 
شــخصیتی و رفتاری که بر آن ها غالب است، 
زود رنج هســتند و با کوچک ترین مشــکلی، 
ســریع برانگیخته می شــوند. در واقــع آن ها 
آستانه تحمل پایینی دارند. آستانه تحمل به 
عوامل زیادی بستگی دارد. زمانی که آستانه 
تحمل افراد بیش از حد پایین باشــد، عواقب 
بدی می تواند گریبان گیر خود فرد و اطرافیان 
او شود. بنابراین چند توصیه به شما می کنیم.

دلیــل پاییــن بــودن آســتانه تحمــل 
همسرتان چیست؟

زمانی که همسر شــما آســتانه تحمل پایینی 
دارد، گاهــی کوچک تریــن و بی اهمیت ترین 
مشــکالت بــرای او تبدیــل بــه یــک مشــکل 
بــزرگ و غیرقابل حــل می شــود. در بعضی از 
موقعیت های خاص زندگی، آستانه تحمل افراد 
به صورت طبیعی پایین می آید مانند بیماری، 
امتحان داشتن، مکان های استرس زا و زمانی 
که منتظر شنیدن خبری هستیم. پس نمی توان 
آســتانه تحمل هر فرد را مشــخص کرد زیرا در 
موقعیت های حساس آستانه تحمل افراد تغییر 

می کند. در واقع میزان آستانه تحمل به شرایط 
محیط و نوع تربیت افراد در کودکی بســتگی 
دارد. یک نکته مهم این است که شاید همسر 
شــما از نگاه و دید شما آســتانه تحمل پایینی 
دارد و در واقع ریشه اصلی این مشکل در جای 
دیگری است. پس در مرحله اول دلیل و ریشه 

رفتار همسرتان را پیدا کنید.

به احساسات همسرتان اهمیت دهید
زمانی که همسر شــما طاقتش تمام می شود، 
تنها کاری که باید انجام دهید، این است که او 
را درک کنید و به احساساتش اهمیت دهید. 
از او بخواهید تا با خونسردی تمام درباره تمام 
مــواردی که باعث آزار او شــده اســت، با شــما 
صحبــت کنــد. او را در آغــوش بگیریــد و تمام 
خاطرات خوبی را که با هم داشتید مرور کنید. 
سعی کنید با یادآوری خاطرات خوب زندگی و 
جایگزین کردن آن ها با اتفاقات تلخی که همسر 
شــما را آزرده است، شــرایط را تغییر دهید. به 
همراه همسرتان به پیاده روی بروید و قدم زنان 

از او بخواهید که تمام احساسش را درباره این 
روزهایش بیان کند.

کاش همسرتان این قسمت را بخواند!
در ادامه چند مهارت و تکنیک بــرای افزایش 
آستانه تحمل بیان می کنم که اگر بتوانید این 
مطلب را به همسرتان بدهید، کمک بزرگی به 

زندگی مشترک تان کرده اید.
1- مهارت حل مسئله را بیاموزید تا به وسیله آن 
یاد بگیرید چگونه می توانید با مشکالت کنار 

بیایید و آن ها را برطرف کنید.
2- در زمــان رویارویــی با مشــکالت، آموزش 

تنفس عمیق را فرا بگیرید و از آن بهره ببرید.
3- هر زمان فکر و مشکلی شما را آزرده خاطر 
می کند، آن موضوع را یادداشت کنید و برای آن 
یک جمله بنویسید. سپس به انتها و عاقبت آن 
موضوع توجه کنید تا به بی اهمیت بودن بعضی 

از افکار که شما را حساس می کند، پی ببرید.
4- به یک روان شناس بالینی مراجعه کنید تا 

مشکل تان به صورت ریشه ای حل شود.

دکتر سیدعلی ظریفی |    مشاور خانواده

مشاوره 
زوجین

خانمم بی اعصاب ترین همسر دنیاست!

جلوگیری از سرریزشــدن مواد غذایی و 

خوراکی ها1
بهتر است به  شکلی از اجاق گاز خود مراقبت 
کنید که تــا حد امــکان کمتر بــه تمیز کاری نیــاز پیدا 
کند. برای محقق  کردن این هدف باید از سرریزشدن 
مــواد غذایــی و خوراکی و پاشــیدن آن هــا روی اجاق 
گاز جلوگیری کنیــد اما چگونــه؟ با تهیه قابلمــه  ها و 
ماهیتابه هایی که عمق بیشتری دارند و مواد غذایی و 

خوراکی به سادگی  از آن ها  خارج نمی شود.
تمیز کردن سریع آثار لکه و چربی

اگر به ســرعت اقدام به تمیز کردن لکه ها از 2
روی اجاق گاز کنید، کارتان خیلی راحت تر 
خواهد شد؛ یعنی به محض لک شدن اجاق گاز، اسفنج 

یا دستمال نم داری را بردارید و لکه ها را از روی اجاق 
گاز پاک کنیــد. تمیز کــردن اجــاق گاز بعــد از هر بار 
استفاده را تبدیل به عادت خود کنید. با انجام این کار، 
دیگر برای تمیزکــردن لکه ها و چربی هــای قدیمی و 

ماندگار به دردسر نخواهید افتاد.
 اســتفاده  نکــردن از مــواد و پودرهــای 

ساینده برای تمیز کردن3
برای تمیزکردن اجاق گاز از مواد و پودرهای 
ساینده یا مواد شــوینده خیلی قوی اســتفاده نکنید. 
اســتفاده از این محصوالت ممکن اســت به اجاق گاز 
شما آسیب برساند و کارکرد آن را تحت تأثیر قرار دهد. 
بوره، نمک، جوش شــیرین و آب لیمو مواد و ترکیبات 
دیگری  هســتند  که می توانید برای تمیز کردن اجاق 

گاز از آن ها استفاده کنید.
 تمیزکردن چند وقت یک بار قسمت های 

مختلف4
غیر از قســمت رویی اجاق گاز، قسمت های 
دیگری هم هستند که معموال از دید ما پنهان می مانند 
و به مرور، لکه ها و آثار آلودگــی و چربی در آن ها جمع 
می شود، جاهایی مثل زیر دستگیره های اجاق گاز یا 
زیر سرشعله ها. چند وقت یک بار دستگیره ها را جدا 
کنید، سرشــعله ها را برداریــد و زیر آن ها را با اســفنج 
آغشــته بــه آب و مایع شــوینده )یا محلــول نصف آب و 
نصف سرکه( تمیز کنید. قسمت فلزی روی اجاق گاز 
را هم برداریــد و آن را جداگانه تمیز کنید. بهتر اســت 
حداقل ماهی یک بار قسمت های مختلف اجاق گاز را 

جداگانه تمیز کنید.
تمیزکردن سرشعله ها 

ســر 5 مجراهــای  اگــر 
شعله   گرفتگی پیدا 

کند، به مشــکل بــر خواهید 
خــورد. بــرای تمیــز کردن 
سرشــعله ها نیز آن هــا را در 
ترکیــب آب و مایع شــوینده 

غوطــه ور کنید)بیــن 1۰ تــا 

3۰ دقیقه(. بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که 
پس از گذشــت این مدت زمان، مدتی نیز سرشعله ها 
در محلول آب و ســرکه غوطه ور شــوند. به این شکل، 
هرگونه گرفتگی در مجراهای آن ها باز خواهد شــد و 

کامال تمیز می شوند.
 خــودداری از ریختــن مســتقیم آب روی 

اجاق گاز6
آبی که روی اجاق گاز ریخته می شود ممکن 
است به مجراها و لوله های داخل اجاق گاز نفوذ کند 
و در کارکرد سیستم برق رســانی و قسمت های دیگر 
خلــل وارد کند. بــرای تمیزکردن اجاق گاز، اســفنج 
نرمــی را برداریــد، آن را به ترکیب آب و مایع شــوینده 
یــا محلــول نصــف آب و نصــف ســرکه آغشــته کنید و 
روی اجاق گاز بکشید. این هم نکته 
دیگری است که برای مراقبت 
از اجاق گاز و افزایش طول 
عمــر آن بایــد مدنظــر 

داشته باشید.
برای نوشتن این 
مطلب از سایت 
»چطور« کمک 
گرفته شده است

بانوان

6 ترفند برای افزایش عمر اجاق گاز
 

اجاق گاز از وسایل پراستفاده در آشپزخانه است. اگر شما هم از آن دسته خانم هایی هستید که نگران اجاق 
گازتان هستید، خواندن ادامه مطلب را به هیچ وجه از دست ندهید. با ترفندهایی که در ادامه مطرح خواهد شد، 

افزایش عمر اجاق گازتان قطعی خواهد بود.

مارال مرادی

3 سال و 4 ماه پیش بود که ازدواج کردم. از همان موقع عاشق خانمم بودم و هنوز هم هستم و او هم می گوید که دوستم دارد اما مشکلم 
این است که او به دلیل سن کم، تحمل مقابله با هیچ مشکلی را در زندگی مشترک ندارد. آستانه تحملش پایین است و به خاطر مسائلی 
با من بداخالقی می کند که اگر به شما بگویم، خنده تان می گیرد. خانمم بی اعصاب ترین همسر دنیاست و نمی دانم چطور این مشکل 

را حل کنم که در آینده زندگی مشترک مان دردسرساز نشود.

پدرهــا خــود را با آنالین شــدن آمــوزش وفق 
دهند

باور عمومی و فرهنگی بر این است که بیشتر نقش 
آموزش کودکان و رسیدگی به امور درسی بر عهده 
مادران اســت تا جایی که در نسل های قبل معموال 
پدرها از پایه تحصیلی فرزندانشان بی اطالع بودند 
و هرگز پای شــان به مدرســه بچه ها باز نشــده بود! 
البته و خوشبختانه در نســل های جدید مشارکت و 
همکاری پدرها بهتر از نسل قبل شــده است؛ اما با 
ظهور پدیده ای نوظهور مانند کرونا تمامی سیستم 

آموزشی دستخوش تحول عظیمی شده و والدین به 
خصوص پدرها هنوز خود را آن طور که باید با شرایط 
وفق نداده اند. آن چه که باید بیشتر از قبل مورد توجه 
قرار بگیرد، نقش پدرها در آموزش آنالین بچه هاست 
و راهکارهایی برای مشارکت بیشتر آن ها در آموزش 
مجازی که امکان اجرایی شدن شــان وجود داشته 

باشد.

ضرورت همراهی پدرها در مسائل آموزشی
شاید باور نکنید اما به طرز جالبی حضور پدرها تاثیر 

بســزایی در موفقیت فرزنــدان دارد. پژوهش های 
متعدد روان شناسی نشان داده است دانش آموزانی 
که دارای پدرانی هستند که در آموزش آن ها حضور 
فعال دارند، در طوالنی مدت موفقیت های تحصیلی 
بیشــتری کســب می کنند، نمره هوشــی باالتری 
دارند، در امتحانات نمره بهتری می گیرند و نگرش 
مثبت تری به درس و مدرســه دارنــد. این بچه ها به 
احتمــال کمتری تــرک تحصیل می کننــد، مردود 
می شوند و مشکالت رفتاری از خود بروز می دهند. 
بنابراین و به طور کلی، همراهی پدران در موضوع 
مهمی مثل مســائل تحصیلــی فرزندان نــه تنها در 
موفقیت های آموزشی که در رشــد اجتماعی شان 

هم تاثیرگذار خواهد بود.

حداقل تکالیفش را هر شب نگاه کنید
در این بین با توجه بــه آموزش مجازی و برگزاری 
کالس ها بــه صــورت آنالیــن تــا اطــالع ثانوی، 
پدران در صورت حضور در منزل زمان برگزاری 
کالس ها به علت دورکاری یا ... می توانند طبق 
برنامه مشخصی مسئولیت نظارت بر کالس های 
دانش آموز را بر عهده بگیرند. در غیر این صورت، 
حداقل هر شــب باید تکالیفــش را نــگاه کنند یا 
دقایقــی از روز، فرزندشــان را به انجــام تکالیف 

همراهــی کننــد. ایــن کار عــالوه بر تقســیم 
وظایف و کمــک به مادران باعث 

ایجاد نوعــی رابطه نزدیک 
بیــن دانش آمــوز و پدر 

می شود و آثار مثبتی 
آن هــا  روابــط  بــر 
خواهد گذاشــت. 
در ضمن، به پدرها 
توصیــه مــی شــود  

بعد از دیدن تکالیف 
فرزندشان  نقاط قوت 

آن هــا را بیــش از نقــاط 
ضعف مورد توجــه قرار دهند 

و پسر یا دخترشــان را تشویق کنند تا 
با انگیزه بیشــتری این دوران پرچالش تحصیلی 

را طی کند.

دنبال مقصر افت تحصیلی  نباشید 
ویدئــوی اخیر منتشــر شــده در فضای مجــازی از 
تصمیم اشــتباه یک پدر، می تواند  یک درس مهم 
هم  داشته باشــد. پدران در صورت بروز مشکالت 
تحصیلی یا پایین آمدن سطح یادگیری فرزندشان 

در ایــن دوران، دنبــال مقصــر نباشــند و تمامــی 
تقصیرات را به گردن مادر، معلــم، آموزش آنالین 
و ... نیندازند. توجه داشــته باشــید که آموزش به 
شکل کنونی بســیار تازه و طبیعتا شــامل آزمون و 
خطای زیادی است. زمان نسبتا زیادی الزم است 
تا دانش آموزان و معلمان بتوانند خود را با این نوع 
آموزش تطبیق دهند و این ممکن است ناخواسته 
به افت تحصیلی دانش آموزان منجر شــود. دنبال 
مقصر بــودن راهکار ســاده ای اســت امــا واکنش 
بالغانه این اســت که حل مســئله کنیــد  و با کمک 
یکدیگر برای بهبــود وضعیت آموزشــی  فرزندتان  
چاره ای  بیندیشید. بنابراین و بدون شک، راه حل 
این مشکل سوزاندن کتاب های درسی فرزندتان 

نیست.

در این دوران کمال گرایی را کنار بگذارید
متاســفانه ســخت گیری و تمایل به بی نقص بودن 
مشق ها و نوشته های دانش آموزان باعث می شود 
که آن ها بی حوصله شــوند و برای ادامــه راه انگیزه 
کافی نداشــته باشــند. این موضــوع  باعث تخریب 
رابطه والد فرزندی می شود و محیط خانه را متشنج 
می کند که تبعات آن دامن گیر خانواده خواهد شد.

کالس های مجازی دقیقا به اندازه کالس های 
حضوری مهم هستند

به عنــوان نکتــه آخر هــم این که 
کالس هــای  بدانیــد 
مجــازی دقیقا بــه اندازه 
کالس هــای حضــوری 
حائز اهمیت هســتند. 
بنابراین از ایــن دوران 
دیــدن،  فیلــم  بــرای 
غیــر  دورهمی هــای 
ضروری بــا دیگــر اعضای 
خانواده، تغییر برنامه متداول 
روزانه و ... استفاده نکنید. جدیت 
و قاطعیت شما برای شــرکت در کالس ها، 
حمایت از کادر آموزشــی مدرســه و پرهیز از تغییر 
برنامه هــای آموزشــی فرزنــدان باعــث می شــود 
دانش آمــوزان مصمم تــر ســال تحصیلــی را ادامه 
دهنــد و بــه ایــن نــوع آمــوزش احتــرام بگذارند. 
فراموش نکنید که در آینده این مشکل حل خواهد 
شــد اما اگر پایه تحصیلی فرزندتــان، لطمه جدی 
ببیند، کار ســختی در ادامه برای موفق شــدن در 

زمینه تحصیلی خواهد داشت. 

پربازدید شدن یک ویدئو در شبکه های اجتماعی از تصمیم عجیب یک پدر نسبت  
به فرزندش در خصوص کالس های آنالین، بهانه ای شــد تا به یک موضوع کمتر 
پرداخته شده در همین باره اشــاره کنیم. در این ویدئو، پدری که از آنالین شدن 
مدرسه ها و افت تحصیلی فرزندش ناراحت است، در زمان فیلم گرفتن از سوزاندن 
کتاب های درســی فرزندش می گوید: »اینم از کتاب های م-ن، امروز دیگه روز آخرشون بودن، 
آتیش گرفتن یعنی آتیش شون زدم. دیگه تموم شد. بچه م هم بدبخت گناه داشت، خسته شد از 
درس خوندن. منم اعصاب ندارم وقتی از سر کار می آیم. این از آنالین شون، طرف تو مدرسه یاد 
نمی گرفت، می خوان آنالین یاد بدن.« نکته جالب این است که این پدر به خاطر فرزندش که از این 
شرایط آموزشی خسته شده و خودش هم حوصله همراهی با او را برای یادگیری نداشته است، دست 
به تصمیم عجیبی می زند و کتاب های درسی پســرش را می سوزاند. در ادامه نکاتی در همین باره 
خطاب به پدرهایی مطرح خواهد شد که از نقش شان در آموزش مجازی فرزندان شان آگاه نیستند.

شبکه های 
اجتماعی

دکتر ساحل گرامی| روان شناس کودک

 راهش سوزاندن 
کـتاب درســی نبـود!

 نکاتی مهم درباره نقش پدران در آموزش مجازی فرزندان

 به بهانه رفتار نابالغانه یک پدر

  نحوه انجام این پژوهش
ممکن اســت دوســت داشــته باشــیم 
کــه برخــی خاطــرات از ذهن مــا پاک 
نشود و یک عمر باقی بماند اما عوامل 
فیزیکی و احساسی می تواند بر توانایی 
ما برای حفظ اطالعــات در طول عمر 
تاثیر منفی بگــذارد. اکنون گروهی از 
محققان دانشــگاه »نورت وسترن« در 
آمریکا در این مطالعه جدید، داده های 
۹۹1 بــزرگ ســال آمریکایــی، میــان 
سال و مســن را که در یک مطالعه ملی 
شرکت کرده بودند، در سه دوره زمانی 
بیــن ســال هــای 1۹۹۵ و 1۹۹۶، 
2۰۰4 و 2۰۰۶ ، 2۰17 و 2۰18 
تجزیه و تحلیل کردند. در هر ارزیابی، 
شرکت کنندگان  درباره طیف وسیعی 
از احساســات مثبتی که طــی 3۰ روز 
گذشته تجربه کرده اند، گزارش دادند. 
در دو ارزیابی نهایی، شرکت کنندگان 
همچنین تست های عملکرد حافظه را 
به پایان رساندند. این آزمون ها شامل 
یادآوری کلمات بالفاصله پس از ارائه 

آن ها و دوباره 1۵ دقیقه بعد بود.

نتیجه این تحقیق
در این پژوهــش، محققــان ارتباط بین 
نگــرش مثبــت و کاهش حافظه، ســن، 
جنس، تحصیــالت، افســردگی، تأثیر 
منفی و برون گرایی را بررســی کردند. 
یکی از محققان ایــن پژوهش در همین 

باره گفتــه اســت: »یافته های ما نشــان 
داد که حافظه بــا افزایش ســن کاهش 
می یابد اما افرادی که سطح نگرش مثبت 
باالتری داشتند در طول تقریبا یک دهه، 
کاهش حافظه کمتری را تجربه کردند.« 
به گفته این محققان، بررسی مسیرهایی 
که می تواند تأثیر مثبت اندیشی و حافظه 
را بــه هــم مرتبط کنــد، مانند ســالمت 
جســمی یا روابــط اجتماعــی می تواند 

زمینه هایی برای تحقیقات آینده  باشد.

یــک توصیــه بــرای مثبت اندیش 
شدن

طبق نتایج این تحقیق، افکار ما زندگی 
ما را دگرگون می سازد پس اجازه ندهید 
اتفاقات منفی تمام نگاه شما را به زندگی 
در برگیرد و بعد از شناسایی اندیشه های 
منفی خود، یک قدم به عقب بردارید  و از 
خود بپرسید: آیا شرایط به همان اندازه 
بد است که من فکر می کنم؟ آیا می توان 
به شــیوه دیگری به قضایا نــگاه کرد؟ از 
اتفاق های پیش آمده چه تجربه ای کسب 
کــرده ام که در آینــده آن را بــه کار ببرم؟ 
سپس بعد از مطرح کردن این سوال ها 
جمله های تاکیدی مثبت را تکرار کنید و 

جمله های منفی را به کار نبرید.

رابطه معکوس مثبت اندیشی با کاهش حافظه

این روزها با توجه به شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، مشغله های زیاد کاری، 
زندگی در شرایط خاص به دلیل شــیوع ویروس کووید 19 و ... بعضی از ما در 
زندگی احساس خستگی، کالفگی و استرس زیادی می کنیم و در نتیجه خیلی 
راحت به مسائل منفی توجه می کنیم و افکار منفی به درون مغز راه می یابند. در 
این بین، نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد  آن چه روان شناسان »نگرش 
مثبت« می نامند،افرادی که احساس اشتیاق و نشاط می کنند با افزایش سن، کمتر 
دچار کاهش حافظه می شوند. به گزارش پایگاه اینترنتی ساینس دیلی، نتایج این 
مطالعه در واقع به مجموعه در حال افزایش از تحقیقات در زمینه نقش نگرش مثبت 

در پیری سالم می افزاید.

* جالب تریــن پاریدولیــای چاپ شــده در صفحه اول 
زندگی ســالم، اون فلفل دلمه ای های بیچاره هستن 

که دارن فریاد می زنن برای آزاد شدن!
* ما همین یک ماســک رو هم به زور می خریم، بعدش 
بخوایم دو تا ماسک بزنیم در روز که کال دیگه  هیچ پولی 

برامون نمونه تا آخر ماه.
* واقعــا این بــازی مــن تــو بچگی بــا طرح  هــای روی 
فرش های خونه و نیمکت های مدرسه که دنبال شکل 
خاصی روشون بودم، یک اختالل روان شناختی بوده؟

* عکس چاپ شده در کنار مطلب »7 تاثیر هوای سرد 
بر سالمت« خیلی عاشقانه و ناز بود اما مطلب، ترسناک 

بود. همه اش درباره آسیب های سرد شدن هوا بود.
* بــه افــرادی دلســوز مثل حجت االســالم راســتگو، 
این روزها بیش از گذشــته نیازمندیــم. در دورانی که 
کودکان مــورد غفلت همگان قــرار گرفته اند. روحش 

شاد و یادش گرامی.
* چوب ســگی که در پرونده زندگی سالم چاپ شده، 
قطعا کار دسته و به نظر نمی رسه که در طبیعت به این 
شکل دراومده باشه. من که باورم نشد. البته ماکارونی 
عصبانی، کیف دماغ دراز و سیب زمینی مهربان واقعی 

بودن.
* دختر چهار ساله ام گفته که این پیامک را برای شما 
بفرستم: »بابای گلم، ممنون  که این روزها در مغازه رو 
بستی و بیشتر پیش مون هستی. امیدوارم زودتر کرونا 
مریم  تموم شه و همه رعایت کنن تا راحت بشیم.« 

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز نصب یک بازی قدیمی روی گوشی

قرار و مدار

امــروز یکــی از بازی هایی رو که ســال ها 
پیــش روی گوشــی انجــام می دادین و 
باهاش خاطره دارین دوباره نصب 
کنین و دقایقــی از اوقات 
بهــش  رو  فراغت تــون 
اختصــاص بدیــن. تجربه 
جالبیــه و افکارتــون 
رو می بره به ســال ها 

پیش ...

ما و شما

از دنیای روان شناسی
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پیشنهادهایی برای گفت وگو با فرد مبتال به آلزایمر

4

نامبرگرافی

درصــد و کمی بیــش از نیمــی از جمعیت ســالمند 
کشــورمان احســاس تنهایــی می کنند. عــالوه بر 
این ،طبــق برآورد پژوهشــگران حــدود ۹درصد از 
سالمندان کشورمان هم به معنای واقعی کلمه تنها 
هســتند که این عاملی برای ابتال بــه بیماری هایی 

مانند افسردگی و اختالل خواب است.

 50

ت
شص

ت
مثب

الهه توانا |   روزنامه نگار

اختــالالت عملکــرد مغــزی مثــل آلزایمــر، تنها بــه حافظه آســیب 
نمی رسانند و توانایی فرد مبتال را در ارتباط برقرار کردن هم تحت تأثیر 
قرار می دهند. اگر دوست و آشــنایی دارید که به آلزایمر مبتالست، 

توصیه های زیر به شما کمک می کند ارتباط بهتری با او برقرار کنید.

    صبــور باشــید | تــاش بــرای 
کامل کردن جمله هــای فرد مبتا به 
آلزایمر، به حافظه  او کمکی نمی کند 
فقط باعث اضطراب بیشتر می شود. 
درعــوض ســوال هایی کنیــد کــه 
یــادآوری را برایــش راحت تر کند. 
مثا اگر توی آشپزخانه این طرف 
و آن طــرف مــی رود و می گویــد: 
»می خواستم... می خواستم...«، 
به جای تکمیل کردن جمله اش از 

او بپرسید: »گرسنه ای؟«

    به دنیای فرد نزدیک شوید | فرد مبتا به آلزایمر در دنیای واقعیت 
درونی خودش زندگی می کند که ممکن اســت با واقعیت موجود تفاوت 
داشته  باشد. بسته به مرحله  بیماری، فرد تصورات نادرست متفاوتی دارد. 
مثا فکر می کند همسِر درگذشته اش، زنده اســت. تا زمانی که واقعیات 
درونی فرد به کسی صدمه ای نمی رســاند، آن ها را بپذیرید. هیچ تاشی 

نمی تواند فرد را متقاعد کند که در اشتباه است.
    به نشــانه  های بدنی توجــه کنید | فــرد مبتا بــه آلزایمر ممکن 
اســت نتواند راجع بــه احساســات و هیجاناتــش صحبت کند. شــما با 
توجه کردن به حالت های چهره و زبان بدنــش  می توانید از وضعیت او 

مطلع شوید.
    راه های مختلف ارتباط را امتحان کنید | گاهی اوقات کلمه ها برای 
ارتباط برقرارکردن ناکافی هســتند. نگران نشوید و راه های دیگری پیدا 
کنید. مثا اگر می خواهید از فرد مبتا به آلزایمر بپرســید برای ناهار چه 
چیزی را ترجیح می دهد، گزینه های موجود را به او نشان بدهید تا به جای 

گفتن، انتخابش را به شما نشان بدهد.
   به حــرف زدن ادامه بدهید | قــدرت گفت وگو را دســت کم نگیرید 
حتی اگر توانایی تکلم فرد مبتا به آلزایمر، محدود شده است یا اصا حرف 

نمی زند.  با حرف زدن، حمایت تان را نشان می دهید.

با کمتر نشستن، احتمال ابتال به سرطان را کاهش دهید
سالمت 

  
نرگس عزیزی  |   روزنامه نگار

»حتی شــده نیــم ســاعت در روز ورزش کنید!« ایــن توصیه 
پژوهشگرانی است که روی عوامل موثر بر ابتا به سرطان کار 

کرده انــد. در یکــی از آخریــن پژوهش هــا در ایــن حوزه، 
پژوهشگران دانشگاه تگزاس در آمریکا ،وضعیت بیش از 
هشــت هــزار نفــر را زیــر نظــر گرفتنــد. میانگین ســنی 

شرکت کنندگان در این مطالعه 70 سال بود و هیچ کدام 
از آن ها سابقه ابتا به سرطان نداشتند. در ابتدای مطالعه 

میزان فعالیت هر فرد، اندازه گیری و مشــخص شــد که هر 
شرکت کننده چند ساعت در روز می نشیند. بعد از پنج سال 

وضعیت افراد از نظر ابتا به سرطان مورد ارزیابی قرار گرفت. 

نتایج این مطالعه نشــان می دهد افرادی که کمترین 
میزان فعالیت را داشته و عادت داشته اند از 18 ساعت 
زمان بیداری شــان نزدیک بــه 11 ســاعت آن را ثابت 
بنشینند، نزدیک به 82 درصد بیش از فعال ترین افراد، 

مبتا به سرطان شده اند.
دانشمندان این مطالعه معتقدند که  افراد حتی 
بــا اضافه کــردن فقط نیم ســاعت فعالیــت بدنی 
می تواننــد کاهش محسوســی در ابتا به ســرطان 
ایجاد کنند. این پژوهش ها می گوید ،هیچ اهمیتی 
ندارد که شــما چه کاری را بــه عنــوان فعالیت بدنی 
انجام می دهید، مهم کاهش زمان نشســتن در طول 

روز است.

تغییرات پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در طول تاریخ!

نیازهای غیرجمساین ساملندان چیست؟

health.harvard.edu :منبع

AgingCare.com :منبع

»دوریــس النــگ« مادربزرگ شــجاعی بــود که 
توانست با بارها صعود و فرود موفق از بناهای 

مرتفع، لقب مسن ترین ورزشکار این رشته 
در   جهان را ازآن خود کند. خانم النگ که 
به »دوریس جســور« معروف بــود، اولین 
صعودش را در سن 85 سالگی انجام داد 

و پس از کسب مهارت، هر ســال خود را با 
مسافت بیشــتری به چالش می کشید. این 

مادربزرگ اســتثنایی، طبیعــت را الهام بخش 
فعالیت های خود می دانست و به واسطه  فرودهایی 

که از برج های معروف انگلســتان داشــت، چندین هزار دالر برای 
خیریه ها کمک جمع آوری کرد. دوریس النگ در سالگرد تولد 99 سالگی اش 
 از ارتفاع حدود 33 متری یک ســاختمان پایین آمد و به مناسبت این موفقیت

این روز را جشــن گرفت. این مادربــزرگ پس از فــرود موفقیت آمیزش گفت: 
»اکنون احساس خوبی دارم و تصور می کنم که 60 ســاله هستم!« او با پایین 
آمدن از دیوار این ساختمان، رکورد پیشین خود را که در سال 2010 میادی 

به دست آورده بود، شکست.
دوریس جسور تاش کرد با این اقدامش نشان دهد هیچ وقت برای رسیدن به 
آرزوهای مان دیر نیست و همیشه برای تجربه کردن فعالیت های مختلف زمان 
داریم. او همچنین به مناسبت تولد 100ســالگی اش حدود 100 متر از یک 
ســاختمان را طی کرد و پس از اتمام این پروژه گفت: »کار بســیار سختی بود، 
بسیار سخت تر از سال گذشته. باد شــدیدی می وزید و من در هوا معلق بودم، 
اما از آن لذت بردم. اکنون احســاس جوانی می کنم و باید بگویم بله! ارزشش 

را داشت.«
دوریس ،نماد یک سالمند شجاع و امیدوار بود که افزایش سن را مانعی برای 
دست یابی به آرزوهای تازه اش نمی دانست. او تاش کرد تا محدودیت ها را 
از سر راه خود بردارد و از عمر خود بیشترین بهره را ببرد. خانم النگ سال 

گذشته در سن 104 سالگی درگذشت.

شوخ نامه  

موفقیت به وقت ۶۰  + 

روان شناسی 

با توجه به به روزشــدن روزگار و تغییراتی که در نســل های مختلف رخ داده، 
این روزها کمتر شــاهد پدربزرگ  و مادربزرگ هایی هســتیم که شبیه قدیم 
باشند. مثا دیروز از پسربچه ای اسکیت سوار،شنیدم که صدا می زد: »پژمان 
بیا دیگه«، نگران شــدم در این اوضاع کرونایی چرا بچه هــا در خیابان بازی 
می کنند. ولی بعد از دیدن پژمان،  متوجه شدم پدربزرگش است که با اسکیت 
در خیابان مشغول بازی با نوه اش بود! انصافا حتی تصورش هم برای ما سخت 
بود که نام پدربزرگی پژمان باشد، چه برسد که با کاه ورزشی اسکیت بازی هم 
بکند! برای همین چند نمونه می آوریم تا یادمان بیاید قدیم ترها آقاجون ها و 

خانم بزرگ ها چطوری بوده اند.
  عینک، سمعک و بینی  | زمان قدیم پدربزرگ و مادربزرگ ها عینکی 
بودند، گوش شان ســنگین بود که ســمعک می زدند و طبیعتا بینی بزرگی 
داشتند. اصا یکی از لذت های نوه ها و نتیجه ها شوخی و بازی با آن  آیتم ها بود 
که این روزها با رواج انواع عمل های زیبایی و درمانی به طورقطع، پدربزرگ ها 

و مادربزرگ های آینده از ما سالم تر و خوش تیپ تر خواهندبود!
   پیژامــه راه راه |   پدربــزرگ تیپیــکال را فقــط بــا زیرشــلواری راه راه و 

زیرپیراهنــی آســتین دار آبی می شــناختیم. از آن 
پیژامه هایی که کش آن تا باالی شــکم می رسید، 
زمستان و تابســتان توی جوراب می کردند و زیر 

شلوار بیرون می پوشیدند. از همین پیژامه ها بدون 
راهش را هم مادربزرگ ها از زیر دامن گلدارشــان 

می پوشــیدند و مهر اســتاندارد یک پدربــزرگ و 
مادربزرگ سنتی بود. این روزها شلوار »اسلش« 
و حتی شلوارک و تاپ رکابی، جای این پوشش ها 

را گرفته است!
   فراموشــی | کمتر کســی به یاد دارد که 

تاریخ تولد یا حتی نامش را پدربزرگش به یاد داشته باشد! معموال این طوری 
بود که: »تو کمال پسر مســعودی که میره کاس اول؟« و پاسخ این بود: »نه 
آقاجون، هوشنگ پسر حمیدم که دانشگاه قبول شدم!« ولی حاال چی؟ نصف 
نوه ها در 9/9 به دنیا می آیند، مادربزرگ ها هر اتفاقی را استوری می کنند و 
البته فقط همان یک نوه است و دیگر هیچ!            داداش علی

داده تصویری

این عکــس کــه در شــبکه های اجتماعی 
منتشــر شــده، توجه کاربران زیادی را به 
خود جلب کرده است. این زوج روستایی 
که گویا اهل کشــور روســیه هســتند، با 
نمایش ایــن صحنه از زندگی عاشــقانه 
خود و ثبــت و انتشــار آن، درس بزرگی 
بــه همســن و ســال های خــود و البته 
زوج هــای جــوان می دهند که عشــق 

هیچ گاه پیر نمی شود.
شــما هم عکس هــای زیبای خــود را 
برای صفحه 60+ بفرســتید تا با نام 

خودتون چاپ بشه.

قاب خاطره 

پیامک 2۰۰۰۹۹۹  و تلگرام ۰۹3543۹457۶

تلفن  ۰5۱37۶34۰۰۰

نیاز به احترام
نیاز به استقالل در 

زندگی روزمره

نیاز به رعایت 
حریم شخصی

نیاز به درک 

متقابل

در صورت برآورده نشدن این نیازها ،سالمند احساس تنهایی، حقارت، ترس، نگرانی، نبود امنیت و 
افسردگی خواهد کرد.

دیوار نوردی 
در ۱۰۰ سالگی !

دیوار نوردی 
در ۱۰۰ سالگی !
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ترابی در نيم فصل
 پرسپوليسی می شود؟

احتمال فسخ قرارداد ستاره پرسپوليس با تيم قطر� 

جالل پرسپوليس!
گل گهر صدرنشين ماند؛ شاگردان قلعه نو!� اولين تيم دورقم� ليگ بيستم

 نبرد در باتالق!  نبرد در باتالق! 
پیکان-استقالل؛ 16:15؛ ورزشگاه شهداى قدس 
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توفیق اجبارى فکرى و ارسالنتوفیق اجبارى فکرى و ارسالن
استقالل ٤ باز� بدون د!اباته

تالش ادامه دار هيئت مدیره پرسپوليس براى مخفی ماندن!
نشست ها% هفتگ# هيئت مدره باشگاه پرسپوليس همچنان خارج از ساختمان ان باشگاه برگزار 
م# شــود. مهد% رســول پناه پس از صعود پرســپوليس بــه فينال ليگ قهرمانان آســيا صحبت ها% 
جنجال# عليه حي# گل محمد%، ســرمرب# پرسپوليس و شــجاع خليل زاده، باز:ن سابق ان تيم 
انجام داد تا با انتشار ودوهاش مجبور به استعفا از سرپرست# باشگاه شود و جعفر سميع# به عنوان 
مدرعامل ســرخ ها انتخاب شود. رسول پناه با وجود استعفا از سرپرست# ان باشگاه به حضور خود 
در قامت راست هيئت مدره پرسپوليس ادامه داد تا همچنان نسبت به حضور و% اعتراض شود. از 
ان رو هيئت مدره باشگاه پرسپوليس برا% دور% از حواش# تصميم گرفت جلسات خود را تا اطالع 
ثانو% در خارج از ساختمان باشگاه برگزار Oند. اOثر نشست ها# Oه شنبه هر هفته برگزار م# شود، 
در وزارت ورزش بوده. عل# رغبت# با وجود اســتعفا از جمع آنها همچنان در جلسات شرOت Oرده و 
اعالم نظر م# Oند. همچنين غالمعل# محمدعليپور، سيدمحمد فياض و مهد% رسول پناه نيز نظرات 
خود را به سميع# اعالم م# Oنند. مدرعامل باشگاه پرسپوليس نيز همچنان عالقه ا% به مصاحبه 

ندارد و قصد دارد پس از فينال ليگ قهرمانان آسيا برا% باشگاه، سخنگو انتخاب Oند.
دليل انتقال پيدا نکردن سردار آزمون به تيم سابق مارادونا

W اجنت فوتبال دليل عدم انتقال سردار آزمون، مهاجم تيم مل# فوتبال اران به تيم ناپول# اتاليا 
را اعالم Oرد. ســردار آزمون، مهاجم تيم مل# فوتبال اران و تيم زنيت سن پترزبورگ روسيه از جمله 
باز:نان# بود Oه در نقل وانتقاالت تابستان# مورد توجه باشگاه ها# از اسپانيا، انگليس و اتاليا قرار 
داشت. باشگاه ناپول# اتاليا Oه در دهه ٨٠ ميالد% ده گو آرماندومارادونا را در اختيار داشت، :# از 
تيم ها# بود Oه مذاOرات# برا% جذب آزمون انجام داد اما درنهات ان انتقال عمل# نشد. به گزارش 
ساOرنيوز روسيه، مارOو ترابوچ#، اجنت اتاليا#-روس# فوتبال، اخيرا در گفت وگو# دليل عدم 
انتقال مهاجم اران# به ناپولــ# را اعالم Oرد. ترابوچ# گفت: «ناپول# واقعا به آزمون عالقه مند بود. 
مش:ل، مثل هميشه نداشــتن تابعيت اتحاده اروپا بود. ال:ساندر OوOورن، مهاجم تيم اسپارتا` 

مس:و هم W زمان مدنظر تيم ناپول# بود اما ان باز:ن هم مش:الت پاسپورت داشت.»

 خط دفاع استقالل گلزن تر از خط 
حمله

تيم فوتبال اســتقالل تا پاان هفته سوم ليگ 
برتر ٤ بار گلزن# Oرده Oه تنها :# از ان ٤ گل 
توسط باز:نان خط حمله به ثمر رسيده است. 
تيم فوتبال اســتقالل در پاان هفته سوم با ٢ 
پيروز%، W ش:ست و Oسب ٦ امتياز در رده 
دوم جدول رده بند% قرار دارد و با ان اندوخته 
آماده ددار با پي:ان م# شود. آب# پوشان در هر 
٣ ددار خود موفق به گلزن# شده اند و با ٤ گل 
زده بعد از گل گهر و فوالد، همراه با نســاج#، 
شــهرخودرو و ذوب آهــن ســومين خط حمله 
پرقــدرت را در اختيار دارند. اســتقالل# ها در 
حال# :# از خطوط حمله خوب ليگ برتر تا 
پاان هفته سوم را دارند Oه مهاجمان ان تيم 
Oمترن سهم و مدافعان بيشترن سهم را در 
گلزن# داشتند. ارسالن مطهر% تنها مهاجم 
اســتقالل اســت Oه در ٣ باز% گذشته موفق 
به گلزن# شــده و ٣ گل دگر توسط مدافعان 
Oنــار% ان تيــم به ثمــر رســيده اســت. ورا 
غفور%، Oاپيتان و مدافع راست آب# پوشان با 
٢ گل بهترن گلزن آنهاســت و W گل دگر 
توســط ميليچ، مدافع چپ آنها به ثمر رسيده 
اســت. باد دد پا% سار مهاجمان استقالل 
چه زمان# به گل باز م# شــود و آا آب# پوشــان 
م# توانند مانند فصل گذشته عنوان بهترن 

خط حمله را به خود اختصاص دهند ا خير.

سرلک باید اخراج  می شد
 Wران گفت: «سرلOارشناس داور% فوتبال ا
شــهرخودرو  باز:ــن  رو%  خطــا  به خاطــر 
باــد اخراج  م# شــد.» ســعيد مظفــر% زاده، 
Oارشــناس داور% فوتبــال دربــاره قضــاوت 
رضــا Oرمانشــاه# در دــدار پرســپوليس و 
شهرخودرو گفت: « رضا Oرمانشاه# توانست 
قضــاوت ان بــاز% را بــا تجربه نســبتا باال% 
خودش خوب قضاوت Oنــد. تنها مورد% Oه  
م# تواند نســبت به عمل:رد داور در ان باز% 
نقد باشــد، در دقيقه ٣٥ رو% ت:ل خطرنا` 
سرلW بر رو% اميرحسين Oرم# بود Oه ان 
ت:ل  م# توانست برا% ان باز:ن Oارت قرمز 

به همراه داشته باشد .

کارشناس داورى: سرلک کارشناس داورى: سرلک 
باید اخراج  مى شدباید اخراج  مى شد

 ناامید کننده مثل شهرخودرو
 ناامید مثل رحمتى
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مد�ر عامل شر�ت اشتاد سازه در نشست صميم� با اصحاب رسانه عنوان �رد:

برنامه هاى ساختارى و زیربنایی 
در ورزش استان

در هفته چهارم گل گهر صدرنشين ماند؛ شاگردان قلعه نو�� اولين تيم دورقم� ليگ بيستم

جالل پرسپوليس!

مجموعه اقتصاد� «اشتاد ســازه» از ســال 
٩٧ وارد عرصه تيم دار� در رشته هندبال 
بانوان شــد و ســپس در ســال ٩٨ توانست 
با بانــوان هندباليســت قهرمــان ليگ برتر 
تيــم دار�  شــروع  اســتارت  ا0ــن  شــوند. 
امســال  2ــه  بــود  ورزش  در  اشتاد ســازه 
در رشــته ها� واليبــال آقا0ــان و بانــوان و 
همچنين هندبال در رقابت ها� ليگ برتر 
و دسته 0= 2شور حضور داشت. حاال طبق 
گفته مال= باشــگاه اشتاد ســازه 2ه د0روز 
در جمــع اصحاب رســانه حضور داشــت از 
چشــم انداز بلند مدت تيــم دار� در ورزش 
ســخن گفت 2ــه قصد دارنــد در آ0نــده در 
رشــته ها� مختلK به خصوص فوتبال هم 
ورود 2ننــد و به صورت آ2ادمL حرفه ا� تر 
2ار 2نند.  مهندس ســعيد حســامL د0روز 
در جمــع خبرنــگاران بــه تشــر0ح اهــداف 
بلند مــدت اشــاره 2ــرد و  بــا بيــان ا0ن 2ــه 
ســرما0ه گذار� بلنــد مدتــL برا� رشــد و 
توسعه ورزش اســتان در نظر دار0م، گفت: 
«ورزش بــرا� بخــش خصوصــL هيچ گونه 
ســود مــاد� نــدارد و مــا بــرا� 2مــ= بــه 
ارتقــا� ورزش اســتان قــدم گذاشــته ا0م. 
بــه  مL خواهيــم  را   Lدلــ 2ار  0ــ=  فقــط 
ســرانجام برســانيم و هيچ توقعــL ندار0م. 
اميدوار0ــم در ا0ــن زمينــه اصحاب رســانه 
و مســووالن شــهر� در حــد توان بــه 0ار� 
ما بيا0ند.» و� در بخشــL از ســخنان خود 
به هدف شــان از حضــور در ورزش اســتان 
اشــاره و خاطرنشان 2رد: «شــر2ت اشتاد 
ســازه از ســال ٩٧ وارد تيم دار� در رشته 
هندبال شــد و ســال ٩٨ نيز تيــم هندبال 
بانــوان ٢هفتــه مانده به پا0ــان رقابت ها� 
 Lليگ برتر قهرمان 2شور شد. با سامانده
و بــا بــه خدمــت گرفتــن باز0[نــان بومL و 
ملL پوش قدم بــه ا0ن رقابت ها گذاشــتيم 

2ه خوشــبختانه توانســتيم در اولين ســال 
حضور به مقام قهرمانL دســت 0ابيم.» و� 
به ســقK اعتبــارات تخصيص 0افتــه برا� 
 ،Lورزشــ Kتيم دار� در رشــته ها� مختل
گفت: «سال گذشته 0= ميليارد و هشتصد 
 Lهزارتومــان بودجــه برا� 2ســب قهرمان
اختصاص داد0م. امسال نيز اعتبار� بالغ 
بر ٦ ميليارد تومان را پيش بينL 2رد0م و تا 
2نون بيش از ٣٠ درصد قرارداد باز0[نان 
را نيز پرداخــت 2رده ا0م 2ــه در نظر دار0م 
بهتر0ــن شــرا0ط را بــرا� باز0[نــان فراهم 
2نيــم 2ــه در ا0ــن زمينــه انتظــار دار0ــم تا 
مســئوالن از مــا حما0ت بيشــتر� داشــته 

باشند. 
 ورود به عرصه فوتبال 

حســامL در بخشــL د0گر از ســخنان خود 
بــه ســرما0ه گذار� در واليبــال و فوتبــال 
اشــاره 2ــرد و افــزود: «تيم هــا� واليبــال 
بانــوان و آقا0ــان هم ا2نون در ليگ دســته 
اول حضــور دارنــد و بنا دار0م اگر شــرا0ط 
فراهم شود از ســال آ0نده در رشته فوتبال 
نيز ســرما0ه گذار� 2نيم و در ا0ن خصوص 
مقدمــات 2ار نيــز فراهــم شــده اســت، اما 
متاســفانه شــيوع و0روس 2رونــا در جامعه 
برنامه هــا� ما را بــه تاخيــر انداخت.» و� 
همچنين از امضاء تفاهم نامه با باشگاه ها� 
مطرح اســپانيا در زمينــه فوتبال خبر داد و 
گفــت: «در زمينه آموزش و 2شــK پرورش 
اســتعدادها� جــوان، تربيــت آناليــزور بــا     
٤ باشــگاه مطــرح اســپانياL0 مذا2راتL را 
انجــام داده ا0ــم 2ه 0[ــL از ا0ن باشــگاه ها 
اعالم آمادگL 2رده اســت و بــه زود� ا0ن 
تفاهم نامه به امضاء خواهد رسيد.» و� در 
خصــوص مفاد ا0ن تفاهم نامــه اظهار 2رد: 
«برگزار� دوره ها� آموزشــL، شناساL0 و 
پرورش اســتعدادها� ورزشL در رده ها� 

ســنL پا0ه، به خدمت گرفتن آناليزورها� 
ســطح  مربيــان  و  روانشــناس  حرفــه ا�، 
باال� جهان در رشــته هندبــال و فوتبال و 
همچنيــن ارتقا� ســطح آموزشــL داور� 
و مربL گــر� از جمله مفاد ا0ــن تفاهم نامه 
اســت. ما نيز در مقابل شــرا0ط رسيدن به 
ا0ــن اهــداف را در اســتان فراهــم خواهيم 
2رد. به همين منظور در تالش هســتيم 2ه 
 L0را با دســت انــدر2اران اجرا Lمذا2راتــ
شــهر� داشــته باشــيم تــا ام[انــات الزم و 

ضرور� را در اختيار ما قرار دهند.»
 احداث مجموعه ورزش� 

و� در پاســخ به ســوال L]0 از خبرنگاران 
در خصــوص پيــش بينــL اعتبــارات برا� 
رســيدن به ا0ن اهداف، خاطرنشــان 2رد: 
 Lمــا در خصوص تخصيص اعتبار مشــ[ل»
ندار0ــم و هم ا2نــون مذا2راتL بــا اعضا� 
هيــات مد0ره مجموعه اشتاد ســازه صورت 
گرفتــه اســت و بــرا� عملــL ســاختن ا0ن 
اهــداف اعتبــار� بالــغ بــر ٣٠٠ ميليــارد 
تومان پيش بينL شده است. مال= باشگاه 
اشتاد سازه هم[ار� برخL از دستگاه ها� 
اجراL0 شــهر را ناعادالنه دانست و افزود: 
«برخــL از دســتگاه ها� متولــL بــه جا� 
حما0ــت از مــا چوب ال� چــرخ مL گذارند 
و در راســتا� ســرعت بخشــL بــه اهداف 
مL 2ننــد،  متعــارف  غيــر  ســنگ انداز� 
اميدوار0ــم اصحــاب رســانه 2مــ= 2ننــد 
تــا مــا ا0ــن جاده هــا� ناهمــوار را صاف و 
هموار ســاز0م.» و� در ا0ن نشســت خبر� 
از برنامه ها� ســاختار� و ز0ــر بناL0 برا� 
ارتقــا� ورزش اســتان خبــر داد و تصر0ــح 
2رد: «در صورت واگذار� زمين مناســب، 
متوليــان اشتاد ســازه قــادر خواهنــد بــود 
بزرگتر0ــن مجموعه فرهنگL و ورزشــL را 

در استان احداث و راه انداز� 2نند.» 

د0ــروز  بــاز�  مهمتر0ــن  در 
ميزبــان  تهــران  در  پرســپوليس 
شــهرخودرو بود 2ه ا0ن بــاز� درنها0ت با نتيجه 
٣-صفر به ســود تيــم ميزبان به اتمام رســيد. با 
ا0ن نتيجه شــهرخودرو ٤ امتياز� باقL ماند و با 
2ســب فقط 0= برد، 0= مســاو� و ٢ ش[ســت 
در ميانه هــا� جــدول قــرار گرفت. مســلما قرار 
گرفتن در چنين جا0گاهL در هفته ها� آغاز0ن 
برا� تيمL 2ه فصل گذشــته L]0 از نما0ندگان 
آســياL0 ا0ــران بوده بــه هيچ عنــوان قابل قبول 
نيست و چنين شروعL گو0ا� ا0ن واقعيت است 
2ه به دســت گرفتن هدا0ت 0= تيم ليگ برتر� 
 Lبيش از هر چيز به تجربه نياز دارد و شــا0د خيل
زود مد0ران شــهرخودرو به ا0ن نتيجه برسند 2ه 
برداشــتن 0= مهره از درون دروازه و گذاشــتن 
 Lبه هيچ عنوان اصول Lهرم 2ادر فن rاو در نــو
و حرفــه ا� نيســت! باخت پرگل شــهرخودرو به 
پرسپوليسL 2ه ا0ن روزها خط حمله خوبL هم 
ندارد به بهتر0ن شــ[ل مم[ن منطــق فوتبال را 
بــه تصو0ر مL 2شــد و 0= بار د0گر ا0ن ســوال را 
 L2ند 2ــه چطور دروازه بان Lم Lدر اذهان تداع
2ــه حتL 0ــ= روز هم در 2الس هــا� مربيگر� 
حاضر نشده سر از نيم[ت مربيگر� درمL آورد و 
هدا0ت 0= تيم ليگ برتر� به او محول مL شود! 

در طــول ٩٠ دقيقه ا0ن باز� مL توانســتيم ا0ن 
را بــه وضوح حس 2نيــم 2ه فرمان شــهرخودرو 
در دســتان راننده ا� است 2ه گواهينامه ندارد! 
هميــن بــاز� بL برنامه شــهرخودرو هم فرصت 
خوبL بود برا� پرســپوليس 2ه حتL در بدتر0ن 
روز خط حمله خود ٣ بار دروازه حرK0 را باز 2ند 
و بعــد از گل گهر در جدول قــرار بگيرد. هرچند 
پرســپوليس در ا0ــن بــاز� ٣ گل زد و ٣ امتيــاز 
شــير0ن هم 2ســب 2رد اما نما0ش نااميد2ننده 
آرمــان رمضانــL و عبد� در خط حمله ســرخ ها 
باعث شــد تا همچنــان 2مبود مهاجــم گلزن در 
آســتانه فينال آسياL0 احساس شــود. در روز� 
 ،Lفاجعــه بــود و عبد� هــم خنث L2ــه رمضانــ
ا0ــن ســيدجالل حســينL بود 2ــه قفــل دروازه 

شــهرخودرو را بــاز 2ــرد. ســيدجالل زننده گل 
نخســت پرســپوليس در باز� با شهرخودرو 0= 
درس خوب به مهاجمان فوتبال ا0ران داد و 0= 
بار د0گر سيدجالل مشخص 2رد سن در فوتبال 
 L0= عدد اســت. انگيزه ســيدجالل برا� گلزن
0= درس خــوب بــرا� باز0[نان ا0رانL اســت؛ 
 L2ــه بعــد از هفته ها نيم[ت نشــين Lباز0[نانــ
روحيه خود را از دســت مL دهند اما سيدجالل 
2ــه در 0[ــL، دو فصل اخيــر بارهــا و بارها رو� 
نيم[ت نشست چنان با انگيزه باز� مL 2ند 2ه 
گوL0 اولين فصل حضــور در ليگ برتر را تجربه 
مL 2ند و اصال قهرمانL در فوتبال ا0ران نداشته 
اســت. در د0گر باز� ها� روز گذشته گل گهر با 
0= گل توانســت در تبر0ز از ســد ماشين ســاز� 
عبــور 2ند تا شــاگردان قلعه نو0ــL ١٠ امتياز� 
شــوند و عالوه بر تداوم صدرنشينL اولين تيم ٢ 

رقمL ليگ بيستم لقب بگيرند. 
 نتا�ج هفته چهارم - روز اول
پرسپوليس ٣- شهرخودرو صفر

احمــد   ،(٤١)Lحســين ســيدجالل  گل هــا: 
نوراللهL(٨٥) و ميالد سرل=(٨٩)

ماشين ساز� صفر-گل گهر 0=
(٨٢-Lپنالت) گل: زنده روح

فوالد صفر-آلومينيوم اراr صفر

 L2ه 0ــ= زمان Lا0ــن روزهــا در پرسپوليســ
پرچمــدار بهتر0ــن تيم  ها� هجومL 2شــور 
بــود و عناصر هجومL اش نفــس همه تيم ها 
را به شماره  مL انداختند، مدافعان و عناصر 
دفاعL جور همه را  مL 2شــند. پرســپوليس 
در چهارميــن بــاز� خــود در ليــگ برتر هم 
گلــL در0افــت ن[رد  تــا آن ها بعــد از ٧ باز� 
در ليــگ قهرمانان آســيا و ٤ بــاز� در ليگ 
برتر تنها ٢ گل از رو� نقطه پنالتL در0افت 
آمــار خيره 2ننــده  ا0ــن  بــا  و  2ــرده باشــند 
آماده برگــزار� فينال ليگ قهرمانان آســيا 
شــوند . از آخر0ــن گلــL 2ه آن هــا در جر0ان 
 Lبــاز� و در دقيقــه ٩٠مرحلــه نيمــه نها0ــ
در جــام حذفــL برابــر اســتقالل خوردنــد، 
 Lگذرد و ا0ن بــرا� 0حي L١٠٢٠دقيقــه  م
2ــه در فينــال ليــگ قهرمانان آســيا عناصر 
هجومــL خــود را به طــور 2امــل در اختيــار 
نــدارد، خبــر� اميدوار2ننــده اســت . ن[ته 
قابل توجه در ا0ن بيالن آمار گلزنL ٣ عنصر 
دفاعL ا0ن تيم ســيد جالل حســينL مدافع 
مر2ــز� و ٢  هافب= دفاعL ا0ــن تيم احمد 

نوراللهL و ميالد ســرل= در د0ــدار  ا0ن تيم 
برابر شــهر خودرو بود  2ــه بارقه  ها� اميد را 
در دل 2ادر فنــL و هــواداران ا0ن تيم برا� 
نبرد حياتL ٢٩آذر برابر نما0نده شرق آسيا 
در فينــال ليــگ قهرمانان آســيا زنــده 2رد. 
قرمزهــا در حال مــرور باز� فينــال در ليگ 
قهرمانان آسيا هستند ، آن ها با ا0ن نوع دفاع 
تيمL در صورت استفاده از موقعيت  ها� به 
وجــود آمده در جر0ــان باز� توان ش[ســت 
هر حر0فL را در فينال ليگ قهرمانان آســيا 
دارنــد و تنهــا با0ــد با تمر2ــز تيمL خــود را 
بــرا� ا0ن نبــرد حياتL آماده 2ننــد. به نظر  
 ٢ ،L]0 Lرســد تيم پر از عناصــر هجوم Lم
ســال گذشــته قرمزها 2ه با رفتــن عليپور و 
ترابL و محروم شــدن آل 2ثير به فينال ليگ 
قهرمانان آســيا رســيده ، در فينال چشــم به 
ســاق مردانL در خط دفاعL و هافب=  ها� 
دفاعــL خواهد داشــت 2ه عالوه بــر دفاع از 
خــط دروازه بــرا� ثبــت ر2ــورد� ماندگار 
در ليگ قهرمانان آســيا، بــه دنبال زدن گل 

قهرمانL پرسپوليس خواهند بود.

مورد عجيب در پرسپوليس؛

 از دفاعی ها فقط کنعانی گل نزد!
بشار خيال هواداران را راحت �رد

مصدوم نشده ام، مشکلی نيست!
بشــار رســن هافب= عراقL تيم پرسپوليس 
لنگ لنــگان زمين را ترr 2ــرد. تيم فوتبال 
پرســپوليس در حالــL از ســد شــهرخودرو 
 Lا0ن تيم نما0ش Lگذشت 2ه عناصر هجوم
درخشان و اميدوار2ننده داشتند. در طول 
باز� نيز 0حيL گل محمــد� بارها اقدام به 
ا0جــاد تغييــرات در تر2يب تيمــش 2رد 2ه 
به نظر مL رســد L]0 از آن هــا اجبار� بوده 
اســت. در دقيقه ٨٧ ا0ن باز� بشــار رســن 
جا� خــود را به مهــد� مهد� خانL داد تا 
او برا� نخســتين بار در تر2يــب قرمزها به 
ميدان برود. بشــار پس از پا0ــان باز� با 0خ 
رو� زانــو� خــود زميــن را ترr 2ــرد تا در 
 Lآســتانه باز� فينال ليگ قهرمانان، نگران
بزرگــL برا� هــواداران پرســپوليس ا0جاد 
شــود.ا مــا او در گفت وگــو بــا خبرنــگاران 
گفت: «مصدوم نشــده ام و مش[لL نيست.»  
همچنين د2تر حقيقت پزشــ= سرخ ها هم 
گفت 2ه آســيب د0دگL ا0ــن باز0[ن جد� 
نيســت و احتمــاال و� در تمر0نــات حضــور 

خواهد 0افت.



15 دسامبر 2020 اول  الثانى 1442       ربیع  آذر 1399       15  سه شنبه      11 

با حضور برادران خادم برگزار شد
گراميداشت مربي سازنده کشتي استان

اصغــري/ مراســم گراميداشــت چهارميــن ســالگرد درگذشــت 
مرحوم سيدجعفر موســوي مرب� سازنده �شت� با حضور اميررضا 
و رســول خــادم مربي و پيش0ســوت �شــتي جهان، اميــر تو�ليان 
و رضاال8ــق از قهرمانــان و �شــتي گيران بــه نــام جهــان و برخــي 
مســئوالن ادارت شهرســتان فر8مــان و خانــواده مرحوم بــا رعا8ت 
�امل دستورالعمل هاي بهداشــتي در گلزار بهشت صادق فر8مان 
برگــزار شــد. در ا8ن مراســم اميررضا خــادم با بيــان ا8ن �ه وظيفه 
همه ما اســت تا در مراسم سالگرد ا8ن اســتاد اخالق حضور داشته 
باشــيم، گفت: «مرحوم سيدجعفر موسوي، F8 معلم واقعي بود و با 
از خودگذشــتگي �ه داشــت، اولو8ت برا8ش تربيت �شتي گيراني 
بااخالق و منش اسالمي بود.» وI افزود: «مرحوم موسوي هميشه 
در �نار �شــتي گيرانش بود و تعهد و تخصص و اخالق حسنه اي �ه 

داشت، او را زبانزد مربيان به نام استان و �شور �رد.» 

بازى شهرخودرو – استقالل در ورزشگاه ثامن االئمه(ع)
مد8ــر�ل ورزش  و جوانــان خراســان رضوI گفت: «شــوراI تامين 
استان به دليل مســائل امنيت� اعالم �رد، مسابقات شهرخودرو از 
ا8ن پس در ورزشگاه ثامن االئمه (ع) با8د برگزار شود.» فرزاد فتاح� 
در خصــوص محــل برگزارI مســابقات تيم شــهرخودرو مشــهد در 
ليگ برتر افزود: «بر اساس اعالم استاندارI خراسان رضوI ، سا8ر 
مســابقات شــهرخودرو در ليگ برتر فوتبال ا8ران با8د در ورزشــگاه 
ثامن االئمــه (ع) برگزار شــود، اما باشــگاه شــهرخودرو تقاضا �رده 
تا از رقبا8ش در ورزشــگاه امــام رضا (ع) ميزبان� �نــد.» وI افزود: 
«م0ان نها�8 برگزارI مسابقات شــهرخودرو به نظر نها�8 باشگاه 
و شــوراI تاميــن اســتان بســتگ� دارد. وظيفــه اداره �ل ورزش  و 
جوانــان خراســان رضوI آماده �ــردن ورزشــگاه در جاده شــاند8ز 
بود �ــه آن را آمــاده �رده ا8م. برگــزارI 8ا عدم برگزارI مســابقات 
 Iشــهرخودرو در ورزشــگاه ثامن االئمه(ع) به نظر باشــگاه و شــورا
تاميــن اســتان بســتگ� دارد.» وI گفت: «باشــگاه شــهرخودرو به 
معاونت سياســ� امنيت� اســتاندارI خراســان رضوI درخواســت 
�تبــ� داده تا مســابقاتش در ورزشــگاه امام رضا (ع) برگزار شــود، 
اما تا�نون اســتاندارI جواب� نداده اســت. از همين رو مطابق نظر 
شوراI تامين، د8دار شهرخودرو و استقالل در هفته ششم ليگ برتر 

در ورزشگاه ثامن االئمه(ع) با8د برگزار شود.»

 
 واليبــال خراســان رضــوI در  چنــد ســال اخيــر بــا 
حاشــيه هاI ز8ــادI همــراه بــوده، بخصــوص تيــم 
واليبال پيام �ه در سطح ليگ برتر حضور داشت ، اما 
نتوانســت حاشــيه  ها را مد8ر8ت �ند و بــه نوع� �نار 
گذاشته شد.  پس از ا8ن �ه تيم واليبال پيام  نتوانست 
مجــوز حضــور در رقابت هــاI ليگ برتــر واليبــال را 
�ه  Iمشــهد Iند، بيشــتر واليباليســت ها��ســب 
شــرا8ط خوب� به خاطر ســال گذشــته نداشــتند ، به 
تيم هــاI د8گــر اســتان  ها پيوســتند.  در  حــال حاضر 
حدود ١٠ باز08ــن خراســان� هســتند  �ــه در ســطح 
ليگ برتر واليبال به ميدان  م� روند اما متاسفانه ا8ن 
اراده و همدل� در سطح استان وجود ندارد تا بتوانند 
تيمــ� بــا باز08نــان بومــ� تشــ0يل دهنــد. مجتب� 
8وســف� 08ــ� از واليباليســت هاI خوب خراســان� 
اســت �ه ٢ ســال  در تيم پيام حضور داشت و حاال به 
تيم فوالد ســيرجان پيوسته  �ه امســال جزو مدعيان 
 Iخراسان� ناگفته ها Iقهرمان� است. اما ا8ن ليبرو
واليبــال  در  ســوءمد8ر8ت  و  ب� مهرI  هــا  از   Iز8ــاد
خراســان رضوI دارد و ا8ن �ــه هنــوز مطالباتــش را 
�ه  Iامــل از پيام در8افــت ن0رده اســت. و�به طــور 
١٥ سال اســت در ليگ برتر واليبال توپ  م� زند، در 
ســال ٢٠١٨ به عنوان بهتر8ن ليبروI آسيا انتخاب 
شــد . او در بازI قبل� تيم فوالد سيرجان هم  بهتر8ن 
 Iه ا8ن موضوع بهانه  ا�ليبروI ليگ برتر معرف� شد 
شد تا  گفت وگو�8 با ا8ن واليباليست مشهدI داشته 

باشيم �ه در ادامه تقد8م  م� شود.  
 باشگاه حرفه  ا�

ليبروI مشهدI تيم فوالد سيرجان درباره شرا8طش 
در تيــم جد8د  م� گو8د: «پارســال پــس از ا8ن �ه تيم 
پيام منحل شــد ، تماس ها�8 از چند باشــگاه داشتم 
�ــه در نها8ــت بــا تيــم ســيرجان بــه تفاهم رســيدم و 
خوشبختانه باشگاه فوالد سيرجان F8 باشگاه �امال 
حرفه اI اســت �ه به لحاظ ام0انات ســخت افزارI و 
مادI در شرا8ط ا8ده آل� قرار دارد. �ادر فن� خوب� 
دار8ــم و در حال حاضر از بهتر8ــن تيم هاI ليگ برتر 
واليبــال هســتيم. تيمــ� 08دســت و 08ــدل دار8م و 
تمــام باز08نان براF8 I هدف �ــه قهرمان� در ليگ 
�متر  Iبــاز F8 برتــر اســت، م� جنگنــد. االن هم با
در رده دوم قــرار دار8م و اميدوارم مشــ0ل� در ادامه 
فصــل به وجــود نيا8د تــا بتوانيــم به قهرمان� دســت 

 I8ابيــم.» مجتب� 8وســف� دربــاره تمر8ــن در روزها
�رونا8ــ� و مســابقات �ه بــه صورت متمر�ــز برگزار  
م� شــود، م� افزا8د: «بــا هماهنگ� ها�8 �ه صورت 
گرفته ، تمر8نات تيم در ســالن مخصوص فدراسيون 
واليبــال انجــام  م� شــود و تمــام باز08نان بــا رعا8ت 
پروت0ل هاI بهداشت� تمر8ن  م� �نند. همين �ه در 
تهــران تمر8ن  م� �نيم ، خيل� شــرا8ط تيم ما را جلو 
انداخته و دغدغه جابجا�8 از F8 شــهر به شهر د8گر 
را ندار8م.» وI در خصوص شرا8ط تيم فوالد سيرجان 
در تعطيــالت طوالن� مدت ليگ برتــر واليبال اظهار 
�ــرد: «ف0ر م� �رد8م �ه ا8ن تعطيالت طوالن� مدت 
در شرا8ط روبه   رشد تيم ما وقفه ا8جاد �ند. ليگ برتر 
 Iبه باز Iه با8د باز�در سال جارI به گونه اI است 
پيش برو8م. مم0ن است امروز F8 بازI انجام دهيم 
و بــازI بعدI به دليل شــرا8ط وخيم �رونا در �شــور 
لغو شــود. از هميــن رو از روز اول برنامه داشــتيم �ه 

بازI به بازI جلو برو8م.»
 سال سخت واليبال

 Iمجتبــ� 8وســف� همچنيــن در خصــوص برگــزار
مســابقات ليــگ برتر واليبــال به صــورت متمر�ز در 
تهــران خاطر نشــان  م� �نــد:  «بــا توجــه به شــرا8ط 
�رونا در �شــور، برگزارI بازI ها به صورت متمر�ز 
بهتــر اســت. ســفرها �متر شــده و شــرا8ط قرنطينه 
تيم ها خوب اســت و تمــام تيم ها در F8 آزما8شــگاه 
تســت م� دهند. همين مســائل باعث شــده عدالت 
بــه خوبــ� اجرا  شــود. فاصله ز8ــاد ميــان بازI ها به 
ا8ن خاطــر اســت �ــه اگــر تيمــ� باز08ــن �رونا8ــ� 
داشــت، در فاصله ٢ هفتــه اI ميــان بازI ها دوران 
 Iمشهد Iنقاهت خود را پشت ســر بگذارد.» ليبرو
درباره ســطح ليگ برتر واليبال امســال �ه مدعيان 
 Iهــم دارد،  م� افزا8ــد: «ســطح رقابت هــا Iز8ــاد
ليگ برتر واليبال امســال با دوره هاI گذشته خيل� 
 Iه امسال تيم  ها تغييرات ز8اد�متفاوت   اســت؛ چرا 
داشــتند و ٥-٦ تيــم  مدع�  قهرمان� هســتند. تمام 
تيم  هــا خوب بازI  م� �نند و با8ــد منتظر ماند و د8د 
�ه در  ادامه ليگ برتر �دام F8 به مشــ0ل  م� خورند 
و از گردونه مســابقات �نار  م� روند. وگرنه رقابت  ها 
خيلــ� نزدF8 اســت و هر �ــدام حرف� بــراI گفتن 
دارنــد.» وI همچنيــن دربــاره نبود تماشــاگران در 
ســالن مســابقات  م� گو8ــد: «روح ورزش بــا حضور 
تماشــاگران اســت. مثل ا8ن �ــه در خانــه بخواهيم 

تنها8ــ� تمر8ــن �نيــم. بخصــوص بــراI مــا �ــه در 
مشــهد بــا حضــور تماشــاگران مســابقه  م� داد8م و 
حاال در سالن� �ه ســ0وت ح0مفرماست، به ميدان  

م� رو8م ، ا8ن شرا8ط خيل� سخت است.»
 تلخ( روزها در تيم پيام 

8وســف� بــه روزهاI تلــخ در تيم پيام مشــهد اشــاره  
 Iنــد و  م� گو8ــد: « ٢ ســال از بهتر8ــن روزهــا�م� 
زندگ� ام را در تيم پيام مشــهد گذراندم. ســال ٩٧ 
به اعتبار آقاI جبار قوچان نژاد قرارداد ســفيد امضا 
 Iردم. اما متاســفانه سال گذشته شرا8ط تيم جور�
رقــم خورد �ه تيــم به حاشــيه رفت و  از هم پاشــيده 
�ــه هنرشــان منحل �ردن تيم اســت  Iشــد. افراد
و باعث شــدند  سرنوشــت تيم واليبــال پيام همچون 
 Iتيم فوتبال پيام به فراموشــ� سپرده شود.» ليبرو
مشــهدI اضافــه  م� �ند: «شــرا8ط به گونــه  اI بود 
�ــه هر هفته تيم پيام تيتر تمام رســانه هاI ورزشــ� 
بــود. 8ــا صحبــت از درگيــرI بــود و 8ــا ا8ن �ــه پول 
نداشــتيم .  لبــاس متحد الشــ0ل هم نداشــتيم  و ا8ن 
بــراI آبــرو و اعتبــار واليبــال خراســان رضوI اصال 

خــوب نبــود . تــا نيم فصــل هــم ٤٥ درصد قــرارداد 
خــود را گرفتيــم و بــراI باقــ� طلب مــان شــ0ا8ت 
نشــده  مشــخص  وضعيت مــان  هنــوز  �ــه  �رد8ــم 
اســت.» وI بــه ظرفيــت و اســتعداد هاI واليبالــ� 
م� افزا8ــد:  و    م� �نــد  اشــاره    Iخراســان رضو در 
«در حال حاضر حدود ١٠ باز08ن خراســان� در ليگ 
برتر بــازI  م� �نند �ه نشــان دهنده ظرفيت خيل� 
خــوب واليبال اســتان اســت. امــا ا8ن اســتان هيچ 
نما8نــده  اI در ليگ برتر ندارد. اگر F8 حام� مال� 
داشــته باشــيم، با هميــن باز08ــن بومــ�  م� توانيم 
 Iتيم� در حد قهرمان� ببند8م. ســال ٩٨ شهردار
مشهد قرار بود با حما8ت شهرخودرو، تيم� را روانه 
مســابقات ليگ برتر �ند ، اما سوءمد8ر8ت تيم پيام و 
 Iه پيرامون تيم بود، باعث شد تا شهردار�حواشــ� 
عقب نشــين� �ند �ه ا8ن مسئله  ضربه سخت� به تيم 
واليبــال وارد �ــرد. اميدوار8م مســئوالن از واليبال 
اســتان حما8ت �نند و در آ8نده تيم� در حد و اندازه 
خراســان رضوI تشــ0يل دهند �ه همانند گذشــته 

جزو مدعيان باشد.»

سرنوشت تلخ واليبال و فوتبال پيام!
بهتر+ن ليبرو� مشهد� از اتفاقات( 0ه واليبال را به حاشيه 0شاند،  م( گو+د اخبار خراسان

على ترابى

 Iدر رقابت ها F8 راننده سرشــناس فرمول
 Iجا8ــزه بزرگ بحر8ــن از حادثه آتش ســوز
جان ســالم بــه در برد. به گزارش ا8ســنا و به 
نقــل از راشــاتودI، رومــن گــروژان راننــده 
فرانســوI فرمول F8 خوش شــانس بود �ه 
از حادثــه آتش ســوزI خــودرو خــود در ا8ن 
رقابت ها جان سالم به در برد. خودرو او در اثر 
برخورد با مانع در مراحل اوليه جا8زه بزرگ 
بحر8ن روز 08شــنبه شعله ور شــد. گروسژان 
�ــه در دور اول از ســه دور خــارج م� شــد با 
ســرعت با موانع برخورد م� �ند و ماشين او 
بالفاصله شــعله ور م� شود. تيم امداد خيل� 
سر8ع به �مF او م� رود تا بتوانند جان او را 
نجات دهند. ا8ن مســابقه بالفاصله با پرچم 
قرمز همراه شــد ز8را خدمات پزش�0 تا�يد 
بــه حضور فورI در ا8ن صحنه داشــتند. ا8ن 

راننده در حادثه پيش آمده دچار ســوختگ� 
جزئ� شــد و خيل� ســر8ع مورد درمان قرار 
گرفــت. اگــر او د8رتــر از خودرو خــود خارج 
شــده بــود بــا مشــ0ل بســيار جــدI روبــرو 
م� شــد. لو8يــس هميلتون، قهرمــان جهان  
به ا8ن حادثه وا�نش نشان داد و از سالمت� 

رقيــب خــود ابــراز خوشــحال� �ــرد. او در 
توئيتر خود نوشــت: «من بســيار سپاسگزارم 
�ه ما  Iخطر ... Iــه رومن ا8من اســت. وا�
متحمل م� شو8م شــوخ� ندارد. ببينيد �ه 
ما  زندگــ� خود را براI ا8ــن ورزش به خطر 

م� انداز8م.»

واکنش هميلتون: ورزش ما شوخی ندارد
نجات راننده فرمول +8 از آتش 

در ا8ن ســال ها و با درخشش مس� در بارسلونا، اهال� فوتبال او را با د8گو مارادونا مقا8سه �رده اند و 
حت� خيل� ها او را برتر8ن باز08ن تار8خ م� دانند. مس� هيچگاه درباره ا8ن0ه او برتر از مارادونا است 
اظهار نظرI ن0رده و هميشه عالقه اش را به اسطوره �شورش نشان داده است. او بعد از گلزن� برابر 
اوساسونا شادI گل ز8با�8 �رد. مس� با درآوردن پيراهن بارسلونا، لباس شماره ١٠ تيم نيولز اولد 
بو8ز آرژانتين را به نما8ش گذاشت. تيم� �ه مس� فوتبالش را از آنجا شروع �رد و مارادونا هم زمان� 
�رد بوده. ا8ن پيراهن را مســ� از مارادونا هد8ه گرفته بود. ن0ته جالب ا8نجاست �ه  Iدر ا8ن تيم باز

گل مس� شباهت بسيار ز8ادI به �08 از گل هاI مارادونا در پيراهن نيولز اولد بو8ز داشت.

نمایش هدیه مارادونا در الليگا

ضعيف ترین آرسنال چهار دهه اخير
نتا8ــج ضعي� ا8ــن فصل آرســنال در ليــگ برتر 
انگليس ادامه دارد و ا8ن تيم در خانه نيز نتوانست 
حت� F8 امتياز از ولورهمپتون� بگيرد �ه بهتر8ن 
باز08ــن خود را نيز به دليل مصدوميت از دســت 
داد. آرســنال ا�نون در رده چهاردهم جدول رده 
بنــدI قــرار دارد و تنهــا ١٣ امتيــاز در ا8ن فصل 
به دســت آورده اســت. هر چند ا8ن تيم توانســت 
در ابتــداI فصل قهرمان� در جــام حذف� و جام 
خير8ــه را در انگليس به دســت بيــاورد و در ليگ 
اروپا نيز نتا8ج خوب� �سب �رده است ول� نتا8ج 
ا8ن فصل تيــم در ليگ برتر بســيار نگران �ننده 
 Iامر Iســال پيــش ، اونا F8 بوده اســت. دقيقًا
ســرمرب� تيم به دليــل نتا8ج ضعي� از آرســنال 
اخراج شد. در زمان رفتن ا8ن مرب� اسپانيا�8 �ه 
ا�نون هدا8ت و8ارئال را بر عهده دارد، تيم لندن� 
در ١٣ مســابقه ١٨ امتياز �سب �رد و مقام ٨ را 
 Iه خيل� بهتر از تيم فصل جار�در اختيار داشت 

امتياز �سب �رده بود. 

هازارد دربی مادرید را از دست داد
 هافبــF بلژ�08 به دليل آســيب د8دگ� مجبور 
شــد در نيمــه نخســت د8ــدار شــنبه شــب برابر 
�ند.  هازارد به دليل مش0ل  �آالوس زمين را تر
عضالن� ســه هفتــه از مياد8ــن دور خواهد بود و 
دارب� مادر8د را از دست خواهد داد. رئال مادر8د 
بيست و دوم آذر در هفته سيزدهم الليگا ميزبان 

اتلتي0ومادر8د است.



اول دسامبر 162020 ربیع الثانى 1442       آذر 1399         15  سه شنبه      11 

سرمربی سابق استقالل گزینه هدایت امارات
نشــر�ه االتحاد امارات خبــر داد فدراســيون فوتبال ا�ن 
!شور از عمل'رد پينتو، سرمرب� !لمبيا�� رضا�ت ندارد 
و به بعد از ٥ ماه دنبال جا�گز�ن� مناســب برا+ اوســت.  
و�نفرد شفر آلمان� و ســرمرب� سابق استقالل !ه فصل 
گذشــته هدا�ــت تيم بن �اس امــارات را بر عهده داشــت 
گز�نه سوم برا+ هدا�ت تيم مل� امارات به شمار م� آ�د.

سجاد آقایی جانشين دیاباته
با توجه به مصدوميت شيخ د�اباته و دور+ چند هفته ا+ او 
از مياد�ن، !ادر فن� استقالل به سجاد آقا�� آماده باش 
داد. بــا توجه به ا�ن !ه مرتضــ� تبر�ز+ هم هنوز قرارداد 
جد�د خود را با باشــگاه اســتقالل منعقد ن'رده، ســجاد 
 �آقا�� شــانس ز�اد+ دارد !ه به عنــوان باز�'ن تعو�ض
مقابل پي'ان باز+ !ند. آقا�� فصل گذشــته هم در چند 
د�دار راه� ميدان شــد و بد !ار ن'رد اما حاال شــانس به 
او رو !رده و اولين گز�نه برا+ جا�گز�ن� مهد+ قا�د+ و 

ارسالن مطهر+ در اواسط باز+ است.
احتمال انتقال ستاره سپاهان به ليگ پرتغال 

محمد محب� بعد از پشــت ســر گذاشتن �N مصدوميت 
نسبتا ســخت، حاال برا+ ســپاهان باز+ م� !ند. ستاره 
 �فصل گذشــته ســپاهان با وجود ا�ن !ه با پيشنهادها�
از اروپا مواجه شد ول� درنها�ت شرا�ط برا+ جدا�� اش 
مهيا نشــد. با ا�ن وجود و�نگر ســپاهان همچنان شانس 
خوب� برا+ رفتن به اروپــا دارد. چند تيم خواهان جذب 
باز�'ن سپاهان هستند و آخر�ن اخبار حا!� از آن است 
!ه جد+ تر�ن پيشنهادها+ محب� از ليگ پرتغال است.

نامه مهم استقالل به سازمان ليگ براى دربی
چند روز پيش برنامه هفته ها+ پنجم تا هفتم رقابت ها+ 
ليــگ برتــر اعالم شــد و بد�ن ترتيــب اگر اتفــاق خاص و 
 �غيرقابل پيش بين� رخ ندهد، تيم هــا برنامه ٣ هفته آت
خود را در اختيار دارند. اما به دليل حضور پرسپوليس در 
فينال ليگ قهرمانان آسيا !ه ٢٩ آذرماه برگزار م� شود، 
د�دار هفته هفتم ا�ن تيم مقابل سپاهان !ه باز+ ماقبل 
دربــ� اســت، لغو شــد. پــس از ا�ن !ــه د�دار شــاگردان 
�حيــ� گل محمــد+ در هفتــه هفتم مقابل ســپاهان لغو 
شــد، باشگاه اســتقالل مدع� شــده !ه پرسپوليس پس 
از برگــزار+ د�دار فينــال، با�د ابتدا به مصاف ســپاهان 
رفتــه و باز+ معوقه خود را برگزار !ند و ســپس درب� در 
هفته هشــتم به انجام برســد. تا بد�ن لحظه تار�خ دقيق 
برگزار+ درب� ليگ بيستم در هفته هشتم اعالم نشده و 
به همين خاطر استقالل� ها قصد دارند نامه ا+ رسم� به 

سازمان ليگ ارسال و خواسته خود را مطرح !نند.

تيم فوتبال پرسپوليس روز ٢٩ آذر در د�دار فينال ليگ قهرمانان آسيا در !شور 
قطر با�د به مصاف نما�نده شــرق آســيا برود. از همين رو سرخ پوشان چند روز 
قبل از ا�ن مسابقه عازم قطر م� شوند. در همين خصوص قرار است باز�'نان 
محروم پرســپوليس مانند وحيد امير+ و احســان پهلوان نيز سرخ پوشان را در 
ا�ــن ســفر همراه� !نند. همچنين مم'ن اســت اگر ا+ اف ســ� مجوز بدهد 
حت� عيســ� آل !ثير !ه محروم هم هســت، مسافر قطر شود اما فعال وضعيت 
محمد انصار+ مشــخص نيســت. انصار+ !ه همچنان با مصدوميت دســت و 
پنجه نرم م� !ند و در حال آماده ســاز+ خود اســت، نتوانسته به شرا�ط باز+ 
برســد و تا فينال ليگ قهرمانان آســيا هم بعيد است ا�ن اتفاق رخ بدهد. البته 

نام انصار+ در فهرست آسيا�� پرسپوليس وجود دارد.

چند+ قبل �حي� گل محمد+ و باز�'نان تيم پرســپوليس نســبت به پرداخت 
نشــدن مطالبات فصل گذشــته، آپشــن ها+ قرارداد و پاداش ها+ فصل پيش 
معتــرض بودنــد و مد�ر�ت جد�د قول داد مشــ'الت مال� را حــل !ند. ظاهرا 
جعفر سميع�، مد�رعامل پرسپوليس ٢ روز پيش توانست ٣٠ميليارد تومان به 
حساب باشگاه تزر�ق !ند. گفته م� شود باشگاه پرسپوليس بدون در�افت پول 
 hاز !ارگزار باشگاه ا�ن پول قابل توجه را تهيه !رده است. گو�ا اسپانسر مشتر
سرخاب� !ه �N اپراتور است ا�ن پول را در اختيار پرسپوليس قرار داده و همين 
مسئله باعث اعتراض استقالل� ها شــده چرا!ه آنها هم مش'ل مال� دارند اما 
اسپانســر مشــترh توجه� به آنها ن'ــرده و به بهانه !مN به فيناليســت ليگ 

قهرمانان پول قابل توجه� به حساب پرسپوليس وار�ز !رده است.

خيال راحت &حي� با وار&ز	 ٣٠ميليارد	 و اعتراض استقالل� ها وضعيت مبهم انصار	 برا	 سفر به قطر

استقالل ٤ باز	 بدون د&اباته
توفيق اجبارى فکرى و ارسالن

پس از مشخص شــدن وضعيت مصدوميت 
و انجام تســت ها+ پزشــ'�، مشخص شد 
شــيخ د�اباته به دليــل مصدوميت از ناحيه 
 �عضلــه دوقلو+ پا+ چپ قــادر به همراه
آب� پوشان پا�تخت نخواهد بود و ٣ هفته از 
مياد�ن دور اســت. در واقع د�اباته ٤ باز+ 
آ�نــده تيمــش در رقابت هــا+ ليــگ برتر را 
از دســت خواهــد داد و با�ــد دوره نقاهت و 
 �درمان را ســپر+ !ند. د�اباته !ه به تازگ
صاحــب فرزند ســوم شــده بــدش نم� آ�د 
!ه دوران درمان خود را در فرانســه باشــد 
اما بعيد به نظر م� رســد باشــگاه استقالل 
و محمــود ف'ــر+ بــا ا�ــن قضيــه موافقــت 
!نند. ا�ن در حال� اســت !ه د�اباته فصل 
گذشــته پس از حضور فرهاد مجيد+ چند 
باز+ مهم اســتقالل را به دليل مصدوميت 
از دســت داد و ٣ بــار هم بــه مرخص� رفت 
!ه با اجازه شــخص فرهــاد مجيد+ بود اما 
در بازگشــت موفــق ظاهــر شــد و درنها�ت 
توانست عنوان آقا+ گل� ليگ برتر فوتبال 
 �ا�ران را از آن خود !ند. البته به زعم برخ
مصدوميت د�اباته با توجه به حاشــيه باز+ 
بــا محمــود  فــوالد و درگيــر+ لفظــ� اش 
 �ف'ر+، شا�د توفيق اجبار+ برا+ سرمرب
آب� ها و اميرارســالن مطهر+ باشد چرا!ه 
ف'ــر+ بابــت نيم'ت نشــين !ــردن شــيخ 
تحــت فشــار نخواهد بــود و ارســالن هم با 
 �فــراغ بــال زوج قا�د+ در خــط حمله باق

خواهد ماند!

نبرد در باتالق!
پي9ان-استقالل؛ ١٦:١٥؛ ورزشگاه شهدا	 قدس 

روز دوم هفتــه چهــارم ليــگ  
برتــر امروز بــا انجــام ٤ د�دار 
پيگيــر+ م� شــود و در مهمتر�ــن بــاز+ تيم 
استقالل در ورزشگاه شهدا+ قدس ميهمان 
تيــم پي'ان اســت. اســتقالل !ــه از ٣ د�دار 
گذشــته صاحــب ٦ امتياز شــده در حال� به 
مصاف پيــ'ان ٤ امتياز+ م� رود !ه ا�ن تيم 
در هفته گذشــته با استعفا+ ســرمرب� اش، 
مهــد+ تارتــار مواجــه شــد هرچند تارتــار با 
مخالفت هيئت مد�ره از تصميمش منصرف 
شــد. تارتار !ه فصل گذشته ســرمرب� نفت 
مسجدســليمان بــود �قه آب� هــا را بــا آندره آ 
استراماچون�، سرمرب� سابق و ا�تاليا�� اش 
گرفت اما در باز+ برگشت مغلوب شاگردان 
پيــ'ان  بــا  او  حــاال  شــد.  مجيــد+  فرهــاد 
 N� خواهد انتقام بگيرد به خصوص آن'ه �م
مرب� پرسپوليس� است و خوب برا+ آب� ها 
!ر+ م� خواند! باز+ در ورزشــگاه شــهدا+ 
قــدس !ــه زميــن چمــن ب� !يفيتــ� دارد و 

به خاطر بارندگ� هم شــرا�طش بدتر شــده 
شا�د به !مN پي'ان بيا�د و ا�ن تيم بتواند از 
مدع� ليگ بيستم امتياز بگيرد. به خصوص 
آن'ه اســتقالل در ا�ن د�ــدار محمود ف'ر+، 
 �سرمرب� اش را به دليل محروميت انضباط
رو+ نيم'ت ندارد و سياوش �زدان�، فرشيد 
اســماعيل� و شــيخ د�اباتــه هم !ــه مصدوم 
هســتند. البته استقالل ٢ روز پيش رسما به 
برگزار+ د�دار با پي'ان در ورزشگاه شهدا+ 
شــهر قدس اعتــراض !رد؛ زمينــ� !ه هفته 
گذشته ميزبان د�دار پي'ان-شهرخودرو بود 
و به دليل باتالق� شــدن نيمه تمام ماند اما با 
 �ا�ــن وجود ا�ن مســابقه در همان محل قبل
برگزار خواهد شد. ف'ر+ احتماال به تر!يب 
تيم برنده اش در هفته گذشته دست نم� زند 
و بــه ا�ن ترتيب باشــد شــاهد حضور رشــيد 
مظاهــر+، دروازه بان مل� پوش آب� ها درون 

دروازه برا+ دومين باز+ متوال� باشيم.
  

در  ســپاهان  امــروز  د�دارهــا+  د�گــر  در 
اصفهــان ميزبــان سا�پاســت و م� خواهد با 
ش'ســت ا�ن تيم جــوان به امتياز ٩ برســد. 
!ادر  در  مرزبــان  حضــور  از  پــس  ســپاهان 
فنــ� اش متحــول شــده و د�گر م� تــوان به 
چشم مدع� به آن نگاه !رد. نساج� هم در 
قائمشــهر ميزبان نفت مسجدسليمان است 
!ه ظاهرا ســنت تساو+ گرفتن را رها ن'رده 
و حاصــل ٣ د�دارش در آغاز ليگ بيســتم ٣ 
تســاو+ بوده اســت! تيم� !ه هفته گذشته 
پرســپوليس را متوقv !رد در اند�شه امتياز 

گرفتن از نما�نده مازندران است. ذوب آهن 
!ه هفته گذشــته به خاطر ناداور+ ها تهد�د 
بــه !ناره گير+ !رده بود امــروز ميهمان تيم 
 �نفت آبــادان اســت و همســا�ه ها+ جدول
برا+ آن'ه شرا�ط شان را بهبود ببخشند فقط 

پيروز+ م� خواهند.
 برنامه هفته چهارم 

نساج�........... نفت  م.سليمان؛ ١٦:١٠
پي'ان..................... استقالل؛ ١٦:١٥
...................... سا�پا؛ ١٦:٢٠ سپاهان
.............. ذوب آهن؛ ١٦:٤٠ نفت آبادان

پرسپوليس از نداشتن گلزن رنج م� برد و العرب� هم به خاطر مصدوميت ها+ سر�ال� مهد+ تراب� نتوانسته از ا�ن باز�'ن بهره ببرد. اتفاقا چند 
روز پيش و با مصدوميت دوباره مهد+ تراب�، باز�'ن جد�د العرب� قطر و هت تر�N ا�ن باز�'ن ا�ران� در مصدوميت، �N رسانه قطر+ وا!نش 
 �جالبــ� به آن داشــته و تراب� را باز�'ن شيشــه ا+ ناميد. ا�ن رســانه قطــر+ با ابراز تعجــب از مصدوميت ها+ متوال� تراب� !ــه باز�'ن تيم مل
ا�ران و باز�'ن ســابق پرســپوليس، فيناليســت ليگ قهرمانان بوده، از او به عنوان باز�'ن� از جنس شيشه نام برد و از مد�ران العرب� خواست تا 
 �قراردادش را فسخ !نند. ا�ن در حال� است !ه تراب� فصل گذشته با عل� عليپور تاثيرگذارتر�ن باز�'نان پرسپوليس بودند و گل ها+ حساس
برا+ ســرخ ها به ثمر رســاندند. حاال اگر ســران باشگاه العرب� به پيشنهاد رســانه قطر+ عمل !نند و ا�ن باز�'ن را با فسخ قرارداد !نار بگذارند 

بهتر�ن فرصت برا+ پرسپوليس است تا با جذب دوباره تراب� به عنوان باز�'ن آزاد مش'ل گلزن� اش را حل !ند.

ترابى در نیم فصل 
پرسپولیسى 

مى شود؟

احتمال فسخ قرارداد 
با  پرســپوليس  ستاره 

تيم قطر	 
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