
K H O R A S A N N E W S P A P E R . C O M

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تشریح کرد: 

 2 شرط اصلی برای تبدیل 
واحدهای مسکن مهر  به طرح اقدام ملی

 دوربین مخفی  
آینه اجتماع است

پدر دوربین مخفی ایران از کاربرد 
اجتماعی این برنامه ها می گوید

زندگی

 ما ایرانی ها پرمصرفیم؟
آیا مصرف برق و گازمان بیشتر از 

دیگر کشورهاست  ...

4

 پیش بینی بارش برف و باران و 
کاهش دمای هوا

صبح شنبه؛ مشهد منفی 10 درجه
خراسان رضوی

 کفش طالی شیخ دیاباته کجاست؟

خراسان ورزشی

 قاتل خاموش زندگی مشترک
سکوت کردن بعد از جروبحث 

بین زوج ها چه تاثیری دارد؟

زندگی سالم

 79 درصد آمریکایی ها: 
کشور در حال فروپاشی است

نتایج جالب یک نظرسنجی 
معتبر  درباره آینده آمریکا

3

 بازی ظریف در میدان1400؟
اگرچه ظریف، حضور در 

انتخابات 1400را رد کرد اما ...

12

   خراسان رضوی

   صفحه 10

   صفحه ۵

 احتمال 2 برابر 
شدن یارانه

کمیسیون تلفیق 2 سقفی شدن 
یارانه نقدی را تصویب کرد، رقم آن 

  صفحه 10هنوز مشخص نیست

آوازخوان ها در سودای 
سیمرغ، توصیه نامزد بهترین 

مربی ۲0۲0 و پایان دوری 7ساله
   صفحه های۷، زندگی سالم و ۶

سه شنبه
30| دی |1399

۲8 صفحه 
. 1۲صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 8صفحه روزنامه استانی

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

. 5 جمادی الثانی 144۲ . 19 ژانویه ۲0۲1 
. سال هفتاد و دوم . شماره ۲0578 

. تکشماره ۲0000 ریال در مشهد
. تکشماره 1۲000  ریال در شهرستان ها

۲ هزار پالسکوی خاموش!
 ساختمان جدید پالسکوآماده بهره برداری است  اما دست کم

  2 هزار مجموعه در کشور وضعیت مشابه پالسکو را دارند
 این در حالی است که الیحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهرها 

سال ها بال تکلیف مانده است 

روزهای سیاه بورس 
ریزش ادامه دار شاخص کل با وعده کلی و مبهم وزیر اقتصاد به سهامداران معترض همراه شد 

 بورس و ارز قربانی 
تناقض های سیاست گذاری 

بســیاری از مــا در قبال هــر تصمیمی که مــی گیریم، 
برآوردی از نتایج بعضا متفاوت این ...
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بورس و ارز قربانی تناقض های 
سیاست گذاری 

 بسیاری از ما در قبال هر تصمیمی که می گیریم، 
بــرآوردی از نتایج بعضا متفاوت این تصمیمات 
داریم و بر مبنای هزینه - فایده هر یک از نتایج، 
ایــن وضعیت در  تصمیم نهایی را می گیریم. 
حوزه اقتصاد کامال خود را نشان می دهد چرا که 
بسیاری از تصمیمات اقتصادی همزمان نتایج 
مثبت و تبعات منفی دارد. از این منظر می توان به 
تحوالت بورس و نرخ ارز و رابطه این دو پرداخت. 
نرخ ارز از اواخر سال گذشته و به ویژه اوایل امسال 
روند صعودی شتابانی داشت و تا پایان تابستان 
به حداکثر رسید و سپس روند نزولی داشت تا 
این که در روزهــای اخیر این روند نزولی شدت 
یافت. بورس نیز تقریبا از همین روند تبعیت کرد 
و قیمت سهام و شاخص کل به عنوان نماینده 
قیمت سهام با رشدی حتی شتابان تر و بیشتر 
به نسبت افزایش نرخ ارز، جهش یافت و پس از 
چهار برابر شدن طی پنج ماه ابتدای سال، روند 
نزولی در پیش گرفت و اکنون تقریبا به نصف رقم 
ثبت شده در 19 مرداد امسال نزدیک می شود.
درباره این که چه مقدار دعوت به حضور مردم در 
بورس با وجود آشکار شدن نشانه های حباب در 
این بازار، غلط بود، سخن فراوان گفته شده است. 
استفاده از ادبیاتی که القای بیمه کردن بورس 

توسط دولت را می داد و عرضه سهام دولتی مثل 
دارایکم و پاالیشی یکم این برداشت را مطرح می 
کرد که دولت از بورس حمایت می کند و اجازه 
ریزش شاخص را نمی دهد، اما زمانی که جرقه 
ریزش بازار زده شد، بازار حدود هفت هزار هزار 
میلیارد تومانی )هفت میلیون میلیارد تومانی( 
با دخالت حقوقی ها و خرید چند هزار میلیارد 
تومانی سهام توسط آن ها قابل مهار نبود و چنین 
ریزشی رقم خورد. اکنون بحث بر سر این است 
که در دو راهی دالر ارزان و همزمان ریزش بورس 
و دالر گران و حفظ وضعیت فعلی بورس و رشد 

تدریجی آن چه باید کرد؟
دقیقا بحث بر سر این است که حمایت از رشد 
ــورس در مــاه هــای نخست ســال با هر  شتابان ب
انگیزه ای از جمله جبران کسری بودجه، باید با 
این مالحظه همراه می شد که بخش قابل توجهی 
از این رشد معلول جهش نرخ ارز است و اگر ورق 
بازار ارز برگردد نمی توان بورس را صعودی نگه 
داشت. این یک گزاره اثبات شده در اقتصاد ایران 
است که شاخص کل بورس به میزان قابل توجهی 
به طور مستقیم و غیرمستقیم، تحت تاثیر رشد 
نرخ ارز است و در صورت افت نرخ ارز نیز، بورس 
با ریــزش مواجه می شــود. وقتی چنین واقعیت 
تاریخی تکرار شده ای در اقتصاد ایران وجود دارد 
و مشخص است که دالر بــاالی 30 هــزار تومان 
به دالیل سیاسی و اقتصادی پابرجا نیست و از 
آن مهم تر، رئیس جمهور به امید گشایش منابع 
بلوکه شده، وعده دالر 15 تومانی را می دهد، 
ریزش شدید بورس هم گریزناپذیر است.مهم ترین 
وظیفه دولت به عنوان متولی اجرایی کشور این 
است که در شرایط کالن اقتصادی بتواند شرایط 
نسبتا پیش بینی پذیری را برای سرمایه گذاری 

فراهم کند چرا که ثبات قیمت ارز چه بسا مهم تر از 
کاهش هیجانی باشد. وعده دالر 15 و حتی 12 
هزار تومانی اگر تاریخ مصرف کوتاه مدت داشته 
باشد و پس از چند ماه مثال به حدود 18 تا 20 
هزار تومان بازگردد، خیلی بدتر از این است که 
برای یک دوره مثال یک ساله نرخ ارز روی بازه ای 
در حد 18 تا 20 هزار تومان تثبیت شود. واقعیت 
این است که جهش های شدید و سقوط های بزرگ 
چه در نرخ ارز و چه در بورس هم به معیشت مردم 
بیشتر از همه چیز آسیب می زند و هم به سرمایه 
گذاری. اگر با وجود جهش نرخ ارز، سیاست گذار 
با استفاده از ابزارهای قانونی، جلوی جهش شدید 
بورس را می گرفت و ورود نقدینگی به این بازار 
را کنترل می کرد و یک رشد تدریجی تر را رقم 
می زد، با چنین ریزش سنگینی مواجه نمی شدیم. 
اکنون نیز بر سر نرخ ارز و بــورس همین مسئله 
رقم می خورد. زمانی که وعده دالر 15 تومانی 
مطرح می شود باید بورس زیر یک میلیون واحد 
و زیان گسترده تر سهامداران، از جمله خریداران 
سهام دولتی پاالیشی یکم و دارایکم را هم در نظر 
بگیریم.نگارنده به هیچ وجه مخالف کاهش نرخ 
ارز نیست  بلکه بحث بر سر تناقض سیاست هایی 
است که مردم را آزار می دهد. سیاستی که بورس 
را با جهش نرخ ارز به عرش اعال می برد و با افت 
نرخ ارز بر زمین می زند! شاید جهش نرخ ارز و 
افت امروز آن گریزناپذیر و بلکه بسیار خوب باشد 
و همه از رسیدن نرخ ارز به مثال 15 هزار تومان 
و حتی 18 هزار تومان خوشحال هم بشویم اما 
کاش روزی که بورس را با موتور نرخ ارز حرکت 
می دادید، فکر امروز را هم می کردید و با چنین 
تناقضی در سیاست گذاری، مردم را حیران نمی 

کردید. کاش ...
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سران سه قوه تصمیمی بگیرند و قانونی  •
مانده  امــســال  استثنائا  کــه  کنند  تصویب 
مرخصی کارمندان که به خاطر کرونا بیشتر 
از حد مجاز است، ذخیره شود تا در این ماه 
های پایانی سال شاهد افزایش مرخصی های 

اجباری و به تبع آن افزایش سفرها نباشیم.
 لطفا به فریاد ثبت نام کنندگان کوییک آر  •

سایپا برسید که بعد از یک سال انتظار از ثبت 
نام، حال باید خودرویی را تحویل بگیرند که 
ــازار از قیمت کارخانه اش  قیمت حاشیه ب

کمتر است.
 آقای محترم! گرانی قند و روغن و چای و...  •

به علت تحریم های ظالمانه و ترور اقتصادی 
کشور بود. حاال مرغت یک پا دارد، دوست 
داری به عملکرد دولتمردان ربطش دهی، 

چه می توان گفت؟
 بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق شان  •

کم است و واقعا در مضیقه هستند، مسئولین 
به فکر باشند.

 آقای رحمتی اگر می خواهی با شهرخودرو  •
ادامــه بدهی خــودت درون دروازه بایست. 
شــهــرخــودرو شــده زنــگ تفریح لیگ برتر! 
الجبوری را هم بفرست برود خانه اش که به 

درد لیگ برتر نمی خوره.
 درباره وقایِع اخیر در بورس ایران و نابودی  •

ــردم، فقط باید یک جمله گفت،  سرمایه م
آقایان َدر دیــزی باز اســت، پس حیای گربه 

کجاست؟ مسلمانی شما کجاست؟
 تورم روزانه کم بود قطعی هر روزه برق اونم  •

تو چند نوبت به مشکالتمون اضافه شد! مگه 
نگفتید دیگه قطعی برق نداریم؟

چرا پلیس جلوی ماشین هایی رو نمی گیره  •
که منع تردد رو رعایت نمی کنن ؟ منظورم 
اونایی است که برای دور دور کردن بیرون 
میان! انگار از ساعت 9 به بعد خیابون ها مال 
اون هاست و هر کاری دلشون می خواد می 
کنن و پلیس هم فقط نظاره گره. نکنه منع 
تردد فقط مال مردم فقیره و اونایی که پول 
دارن بعد از 9 شب صاحب خیابون ها می شن 

و مسابقه می دن و ... ؟!

 آقــای رئیس جمهور! آقــای وزیــرآمــوزش  •
ــان ما جان  ــرورش! نیروهای بخش درم و پ
خــودشــان را فــدا کــردنــد. ایــن قــدر زحمت 
کشیده شد تا آمــار کرونا کم شد ولی شما 
با بازگشایی مــدارس باعث باال رفتن آمار 
خواهیدشد. لطفا محض رضای خدا مدارس 

را باز نکنید.
 دوست عزیزی که از افزایش 80 درصدی  •

ــرف گله  ــص ــدون افـــزایـــش م ــ ــرق ب قــبــض بـ
داشتی.  این همون وعده برق مجانی آقای 
روحانی هست و من همون موقع در همین 

صفحه پیش بینی کرده بودم.
 بیایید دیگر به این ستون هم پیامک ندهیم زیرا  •

پیام دادن دوستان به این روزنامه به جز این که هر 
روز بیشتر از دیروز فقط حال ما خوانندگان این 
ستون را بدترمی کند ثمر دیگری در پی ندارد. 

خداوندا تو حرف ما را بشنو.
ــوا ناشی  از  • ــد آلــودگــی  ه  بیشترین درص

ــت . در حــالــی کــه  رشــد بــازار  ــاس ــودروه خ
خودروهای برقی  در دنیا به60درصد رسیده  
و اگرخودروسازان شان  مصرف    سوخت  را کم 
 نکنند، تایک  میلیارد دالرجریمه می شوند 
امــا دولــت  ما بــرای  برقی  وهیبریدی کردن 
 بــــه خــــودروســــازان فــــشــــارنــــمــــی آورد. 
ــده   ــ ــن ــ ــن ــ ــوده ک ــ ــودروآل ــ ــل خ ــ ــح ــ ــون ازم ــ چ

وپرمصرف ،درآمد دارد.
ــن شرایط  • همه اون افـــرادی رو کــه در ای

شکننده کرونا در سفر تفریحی قشم هستند 
بــرای  باشد  عبرتی  درس  تــا  کنند  جریمه 

دیگران.
چرا روزنامه شما گزارشی از گران فروشی  •

و قیمت های افسارگسیخته تهیه نمی کنه؟ 
شیر و نوشابه چه ربطی به دالروتحریم داره 

که هر روزیک قیمتی دارن؟
لطفا فکری برای ریزش بورس بکنید. مردم  •

را بدبخت کرده اید.
 فشار باال داشتم و پیش دکتر رفتم. بعد از  •

تمام آزمایش هایی که انجام شد دکتر گفت 
قلبت مشکل داره و با یک پالستیک بزرگ دارو 
برگشتم. باز به کلینیک قلب یکی از پزشکان 

معروف رفتم، بعد از ویزیت و نوار قلب و رویت 
کردن مدارک قبلی گفتند شما سالمی و این 
داروها رو مصرف نکنی! اون جا هم یک کارت 
که آدرس مرکز سی تی اسکن بــود دادن و 
گفتن این جا برین! حاال نمی دونم مشکل قلب 
دارم یا نه؟! چرا پزشکان این قدر عجله دارند!

چرا  • بفرمایید  معلم  بیمه  سرپرستی  به   
پــرداخــت  بــا تأخیر  ــان را  هزینه های درمـ
می کند؟ چرا کسی پاسخگو نیست؟ بیمه 

تکمیلی برای چیست؟
درانتخابات  • اصولگرایان  مدنظر  مــدل 

ــت جــمــهــوری پــیــش رو هــمــان مــدل  ــاس ری
انتخابات مجلس یــازدهــم اســت 1. حذف 
جــنــاح رقــیــب در انــتــخــابــات 2. مشارکت 

حداقلی مردم در انتخابات.
من یک دانش آموز منطقه محروم مشهد  •

هستم. امسال در کنکور شرکت کردم و به 
رغم کسب رتبه خوب در دانشگاه فرهنگیان 
پذیرش نشدم. به من گفتند ظرفیت دانشگاه 
ــراره تکمیل ظرفیت بشه  تکمیل نشده و ق
اما بعد از مدتی زیــاد و قولی که  رئیس این 
دانشگاه دادند هنوز تکمیل ظرفیت که جزئی 
از قانون سازمان سنجش است برگزار نشده 

است. خواهشمندم رسیدگی کنید.
تو رو خدا به فکر سهام عدالت مردم باشین.  •

این ها دارنــد سهام را بی ارزش می کنند. 
کنترل سهام را از دست مردم گرفتند و ما نه 
قدرت معامله داریم و نه معاوضه. جان هر کی 

دوست دارید به فکر حق مردم باشید.
با تمام قدرت آماده باشید. هنوز هم احتمال  •

وقوع زلزله بزرگ در ایران و جهان وجود دارد.
 حدود سه ماه می شه که تلفن ثابت واینترنت  •

درمحدوده شریعتی 41تا45وحسابی 2 به 
علت کابل دزدی قطعه. یک ترمیم شبکه برای 
این کشور چقدر باید طول بکشه؟ چرا هیچ 

کس پاسخگو نیست؟
 چرا هیچ گزارش مدون و دقیقی از گرانی  •

بی حساب و کتاب روغن موتور کار نمی کنید؟ 
چه دالر بره باال چه بره پایین هر بار می ریم 

تعویض روغن چندین درصد گران شده!

تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد:

تحول آفرینی در آستان قدس با 
تدوین سند »سیاست های کالن«

تولیت آستان قدس رضوی ابراز امیدواری کرد 
که با اجــرای دقیق و کامل سیاست های کالن 
آستان قدس، ضمن تحقق منویات رهبری معظم 
در خصوص تحول آفرینی، آثار مثبتی در افزایش 
بهره وری، تقویت هم سویی و هم افزایی و نظم 
بیشتر در این نهاد معنوی پدید آید. به گزارش 
ــروی در جلسه  آســتــان نــیــوز، حــجــت االســالم م
شورای معاونین آستان قدس رضوی الزمه تحقق 
سیاست های کالن آستان قدس را باورمندی 
مسئوالن و مدیران به این سیاست ها و بهره گیری 
حداکثری مجموعه های مختلف از ظرفیت های 
خود برای اجرای صحیح و کامل آن معرفی کرد 
و افزود: الزمه  عملیاتی شدن این سیاست های 
کالن، همت جدی و تالش پیگیر مدیران ارشد، 
به خصوص معاونان و روســای بنیاد هاست که 
ابتدا خود باید در گفتار و کردار، ملتزم و متعهد 
به این سیاست ها باشند و سپس این بــاور را به 
زیرمجموعه خود منتقل کنند. وی  وظیفه نظارت 
بر اجرای دقیق این سیاست های کالن را بر عهده 
قائم مقام آستان قدس رضوی گذاشت و تصریح 
کرد: قائم مقام محترم، نظارت بر اجرای دقیق این 
سیاست ها را در دستور کار جدی خود قرار دهند و 
همچون چشم بینایی رصد کنند تا این سیاست ها 
کامال اجرایی شود و مورد توجه قرار گیرد. تولیت 
آستان قدس  با بیان این که هر تصمیمی پیش 
از تصویب و ابالغ باید از انطباق با سیاست های 
کالن بازبینی شود، افزود: تمام بخش های آستان 
قدس رضوی شرعًا و قانونًا موظف به صیانت و 
اجرای دقیق این سیاست ها هستند و تمام امور 
باید بر اساس این سیاست ها اجرا و پیگیری شود 
تا بتوانیم به اهداف مدنظر نائل شویم. وی تأکید 
کــرد: همه کارکنان آستان قــدس رضــوی باید 
درباره این سند احساس مسئولیت کنند، نباید به 
آن کم توجهی شود و تنها در قفسه کتابخانه ها قرار 
گیرد و سپس به فراموشی سپرده شود، باید مدام 
در معرض دید مدیران و کارکنان قرار داشته باشد 

و بر اساس آن، امور انجام گیرد.

تاکید رئیسی برای  تسریع در رسیدگی به شکایات و گزارش های مردمی
رئیس قوه قضاییه: هیچ شکایت و گزارشی نباید در کارتابل ها بماند و مشمول مرور زمان شود 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به روز های پایانی امسال 
بر همت و تالش مضاعف همکاران قضایی برای 
تسریع در رسیدگی دقیق به پرونده های معوقه و 
دستورالعمل ها و بخشنامه های اخیرالصدور تأکید 
کرد و گفت: هیچ گونه اطاله بالوجه در رسیدگی به 
پرونده ها و گزارش هایی که از گذشته مانده، قابل 
پذیرش نیست. به گزارش میزان، آیت ا... رئیسی با 
تأکید بر این که پرونده های معوقه در دادگستری ها 
و واحد های قضایی باید تا پایان امسال تعیین تکلیف 
شوند، سرعت را از عناصر مهم در احقاق حق دانست، 
اما در عین حال متذکر شد که »دقت در کار« نباید به 

خاطر سرعت در رسیدگی به پرونده ها نادیده گرفته 
شود.رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم رسیدگی 
فــوری به شکایات و گــزارش هــای مردمی تأکید و 
اظهار کرد: هر شکایتی که به کالنتری یا دادسرا 
می شود، به محض وصول باید به مقام مسئول ارجاع 
و رسیدگی به آن آغاز شود و حتی یک روز هم نباید 
معطل بماند.آیت ا... رئیسی با بیان این که انجام کار 
به موقع هم وظیفه قانونی است و هم موجب افزایش 
اعتماد عمومی می شود، متذکر شــد: به تازگی 
گزارش هایی دریافت شده و بررسی هایی صورت 
گرفته که حکایت از این دارد برخی گزارش ها در 

کارتابل های الکترونیک برخی مراجع مانده است 
و شکایات مردمی با تأخیر ارجاع می شود که باید 
نظارت صورت گیرد و تذکر جدی داده شود؛ هیچ 
شکایت و گزارشی نباید در کارتابل ها بماند و مشمول 
مرور زمان شود.وی همچنین دفاع از حقوق زنان را 
وظیفه همه دستگاه ها در نظام اسالمی دانست و با 
تأکید بر این که دستگاه قضایی نیز خود را موظف به 
صیانت از حقوق زنان می داند، تدوین الیحه ارتقای 
کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را که 
سال گذشته تهیه و به دولت ارائه شد، نمونه ای از 

این اقدامات دانست.

 روایت قالیباف از ابهام بودجه شرکت های دولتی
 رئیس مجلس: 1500 میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است

بگویند این ها چه کسانی هستند؟
رئیس مجلس شورای اسالمی  گفت: از دو هزار 
و 460 میلیارد تومان مجموع بودجه عمومی 
کشور، رقمی حدود هزار و 500 میلیارد تومان 
)بیش از 60 درصد بودجه( به صورت یک جا به 
عنوان بودجه شرکت های دولتی کنار گذاشته 
شده است؛ خب بگویند این شرکت ها چه کسانی 

هستند؟
به گزارش خانه ملت، قالیباف با اشاره به بررسی 
الیحه بودجه 1400 در مجلس گفت: بیش از 60 
درصد بودجه به عنوان بودجه شرکت های دولتی 
کنار گذاشته شده است. بگویند این شرکت ها 
چه کسانی هستند و جزئیات بودجه چیست؟ 
وی افزود: بودجه عمومی هم خودش چهار پنج 
خزانه دارد، جایی براساس تبصره 14 و جایی 
براساس تبصره 16 برای بانک ها و... تعیین می 
شود و در نهایت فقط مسئولیت تقسیم حقوق ها 
باقی می ماند! و شاید حداکثر 100 هزار میلیارد 

ــود! این  تومان در بخش عمرانی پــول پیدا ش
اشکاالت و نقیصه ها به دلیل تمرکزگرایی است.
وی با اشاره به چرخه 60 ساله دیوان ساالری که 
بین همه دستگاه های مختلف وجود دارد، اظهار 
کرد: متاسفانه افرادی وارد چرخه نظام اداری و 
استخدام های چندگانه می شوند و پس از 30 
سال خدمت، سه دهه دیگر به صورت غیرمستقیم 
با همین سیستم در ارتباط اند. به این صورت که 
در قالب قانون های ایجاد صندوق های مختلف، 
تعاونی های کارکنان یا ... به کارگیری این افراد 
به صورت کارشناس در سطوح مختلف تعریف 
ــاالری بر این چرخه  ــوان س شده و حاکمیت دی
سوار است. صدها مورد هم از این دست افراد در 
دستگاه های مختلف، بخش خصوصی، نهادهای 
عمومی غیردولتی و... وجود دارد.وی افزود: در 
همین زمینه یکی از موضوعاتی که به ام الفساد در 

کشور ما تبدیل شده، تمرکزگرایی است.
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فرا خبر

از» دیگ مذاب« تا »ظرف ساالد«

بحث شکاف اجتماعی و چند پارگی در آمریکا بحث 
ــن شکاف در دوران دونالد  جــدیــدی نیست، بلکه ای
ترامپ و تحوالت اخیر نمایان و علنی شده است. سال ها 
قبل از جامعه آمریکا به عنوان دیگ مذابی یاد می شد 
که می توانست افــراد و قشرهای مختلفی را از جوامع 
ــول و  و کشورهای دیگر دور هم جمع و آن ها را با اص
ارزش هــای آمریکایی سازگار کند.اما مدتی است که 
چنین گزاره ای زیر سوال رفته است. شکاف اجتماعی و 
ادغام نشدن گروه ها و نژادهای مختلف در جامعه آمریکایی 
باعث شده تا عده ای به جای عبارت دیگ مذاب، از ظرف 
ساالد استفاده کنند؛ یعنی این که جمعیت ساکن آمریکا 
مانند تکه ها و قطعات منفکی است که دور هم جمع شده اند 
ولی در سیستم ذوب و با آن هماهنگ نشده اند.آمریکا 
در دوران ترامپ بسیاری از واقعیت های خود را نشان 
داد. استقرار گارد ملی و نیروهای ارتش در خیابان های 
واشنگتن که تعداد آن ها بیش از تعداد نظامیان آمریکا 
در عراق و افغانستان است، قبل از مراسم تحلیف رئیس 
جمهور جدید، نشان می دهد که دستگاه های اطالعاتی و 
امنیتی این کشور نگران بروز ناامنی غیرقابل کنترل در این 
کشور هستند. آن ها حتی نگران اند که در مراسم تحلیف 
اقدام امنیتی مانند ترور علیه مقامات مطرح اتفاق بیفتد. 
اعتراضات سیاه پوستان بر ضد تبعیض سیستماتیک علیه 
آنان در آمریکا و حضور گروه های سفیدپوست نژادپرست در 
مقابل آن ها، نشان می دهد که آمریکا طیف های متنوعی 
دارد که گاهی 180 درصد با هم متفاوت هستند یا صراحتا 
در تقابل با هم قرار دارند. ماجرا زمانی جدی می شود که 
بدانیم بسیاری از گروه های حامی این طیف ها، مسلح 

هستند. آمریکا به رغم توسعه و پیشرفت در عرصه های 
مختلف همچنان با مشکالت اساسی مواجه است. فاصله 
بین فقیر و غنی،نداشتن  تحمل صدای مخالف سیاسی 
که در جریان انتخابات مشاهده شد، در کنار حوادثی 
مانند حمله به کنگره که در کمتر کشوری اتفاق می افتد، 
حکایت از جامعه ای متشتت دارد که هر آن ظرفیت حوادث 
پیش بینی نشده و غافلگیرکننده را دارد. ماجرا زمانی برای 
آمریکایی ها بغرنج تر می شود که قرار باشد ترکیب جمعیتی 
آن ها طی چند دهه  آینده به ضرر سفیدپوستان تغییر کند. 
مشخص نیست که در صورت تحقق چنین ماجرایی و 
افزایش جمعیت رنگین پوستان، چه اتفاقی در انتظار 
آمریکا خواهد بود. طبیعتا جریان نژادپرست سفیدپوست، 
تاب و تحمل تغییر شرایط به ضرر خود را نخواهد داشت. به 
عبارتی، ناآرامی ها و اتفاقات اخیر در اصل نوک کوه یخی 
است که بدنه عظیم آن هنوز زیر آب است. اگر بدبینانه تر به 
ماجرا نگاه کنیم دورنمای وقوع اختالفات و جنگ داخلی 
در آینده در آمریکا، اگر محتمل هم نباشد، الاقل امکان پذیر 
است. جنگ در آمریکا هم پیش زمینه تاریخی دارد و هم این 
که بهانه هایی به مرور در حال رشد هستند. حال سوال 
این است که آیا سیستم حاکم در آمریکا خواهد توانست   
مانع رشد بیشتر این بهانه ها در آینده شود یا نه. اگر کمی 
به احتماالت دیگر بهای بیشتری بدهیم، بحث تک روی 
ایالت ها در موضوعات مختلف یا حتی ساز جدایی زدن 
آن ها تا حدودی شنیده می شود. چنین سناریوهایی االن 
غیرمحتمل و بعید به نظر می رسند اما این که این اتفاقات 
تا چه حد امکان وقوع خواهند داشت، سوالی است که گذر 

زمان می تواند به آن پاسخ دهد.

شریفی- هواپیما پرحادثه ترین مکان برای آلکسی 
ناوالنی، منتقد سرشناس والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه بوده است. ناوالنی که آگوست سال 
گذشته در یک پرواز داخلی روسیه با سم عصبی 
نوویچوک مسموم شده و به کما رفته بود، این بار 
در بازگشت از برلین، پیش از آن که چرخ های 
هواپیمای حامل او در آسمان فــرودگــاه مسکو 
باز شود دستگیر شد. هواپیمای حامل آلکسی 

ناوالنی، ابتدا قرار بود در فرودگاه ونوکووای مسکو 
فــرود بیاید، اما در آخرین لحظات تغییر مسیر 
داد و در فرودگاه بین المللی شرمتیوو در مسکو 
به زمین نشست. خبرنگارانی که در هواپیمای 
حامل ناوالنی از برلین با او همراه بودند، گفته اند 
که خلبان ابتدا ۳0 دقیقه تأخیر به دلیل »مشکل 
فنی« اعالم کرد، اما بعد از آن گفت که هواپیما 
به سمت شرمتیوو در حرکت است و در فرودگاه 

ونوکووا فرود نخواهد آمد. ناوالنی مدت کوتاهی 
قبل از بازداشت گفت: »من می دانم حق با من 
ــدارم«. او به ماموران  است، از هیچ  چیز ترسی ن
امنیت حاضر در فرودگاه گفته بود »مدت طوالنی 
منتظر من بودید؟« سازمان زندان های روسیه در 
روزهای اخیر اعالم کرده بود که در صورت بازگشت 
ناوالنی از مراجع قضایی کشور تقاضا خواهد کرد 
حکم بازداشت او را صادر کنند، تهدیدی که مانع او 

نشد تا به کشور خود بازگردد. ناوالنی در کشورش 
پرونده ای گشوده دارد که بر پایه آن در سال ۲01۴ 
به حبس تعلیقی محکوم شده است. این معترض 
روسی بر مبنای محکومیت قبلی اش باید هر ماه 
دو بار خود را به مقامات قضایی معرفی می کرد و 
به او گفته شده بود که چون در مدت اقامتش در 
آلمان نتوانسته خود را معرفی کند، به همین دلیل 
در بازگشت بازداشت می شود. در ماه دسامبر 
گذشته نیز پرونده دیگری با اتهام کالهبرداری 
علیه ناوالنی در روسیه گشوده شد. این مخالف 
سیاسی ۴۴ ساله در این پرونده متهم شده است 
که ۳۵۶ میلیون روبل )حدود ۳.9 میلیون یورو( 
پول دریافتی برای تشکیالت مبارزه با فسادی که 
خودش ایجاد کرده، برای خودش برداشته است. 
آمریکا، فرانسه، ایتالیا و شارل میشل رئیس شورای 
اروپا خواستار آزادی وی شده اند. با این حال این 
سوال مطرح است که چرا این منتقد مانند رهبر 
مخالفان بالروس یا ونزوئال برای مدتی پناهنده یا 

فراری نشده است؟

چهره روز 

دادگــاهــی در کــره جنوبی نایب رئیس شرکت 
سامسونگ، بزرگ ترین سازنده تراشه های حافظه و 
تلفن های هوشمند جهان را به اتهام فساد مالی به دو 
سال و نیم حبس محکوم کرد.لی جی-یونگ، نایب 
رئیس و تصمیم گیرنده اصلی شرکت سامسونگ، 
متهم است که برای دریافت امتیازات از دولت، به 
یکی از دوستان رئیس جمهور سابق کشور رشوه 

داده است.

آلکسی ناوالنی هنگام بازگشت به 

روسیه در فرودگاه مسکو بازداشت شد 

چالش پوتین با  
منتقد مسموم 

قاب بین الملل 

عبور خودروها از گذرگاه مرزی »ابو سمرا« به خاک 
عربستان سعودی پس از رفع محاصره قطر از سوی 

همسایگان عرب/ رویترز و خبرگزاری فرانسه

تحلیل روز

اف بی آی از خودش هم می ترسد! 
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا فردا 
در مقابل ساختمان کنگره در شهر واشنگتن 
دی سی برگزار می شود و همزمان، ساعت به 
ساعت نگرانی های امنیتی مقامات مسئول 
شدت می یابد. در جدیدترین مورد از نگرانی 
های امنیتی، اعالم شد که پلیس فدرال آمریکا، 
۲۵ هزار  اف بی آی مشغول بررسی امنیتی 
نیروی گــارد ملی آمریکاست که بــرای تامین 
امنیت مراسم تحلیف جو بایدن در بیستم ژانویه 
به واشنگتن فرا خوانده شده اند. این موضوع 
نشان مــی دهــد کــه شکاف عمیق سیاسی - 
اجتماعی در آمریکا، به داخل نیروهای نظامی 
و امنیتی این کشور نیز سرایت کرده است. به 
هر حال، بخشی از 7۴ میلیون آمریکایی که در 
انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا 
رای دادند، جزو نیروهای نظامی و امنیتی بوده 
اند و قابل انتظار است که گروهی از آنــان نیز 
در زمره معترضان به نتایج انتخابات جنجالی 
پیشین باشند. ضمن این که ترامپ و یارانش طی 
چهار سال گذشته تالش کردند خود را حامی 
نظامیان و نهادهای امنیتی معرفی و چنین القا 
کنند که با روی کار آمدن رقیب دموکرات، بار 
دیگر روند افزایش بودجه های نظامی - امنیتی 
معکوس شده و فشارهای مالی را متوجه نظامیان 
و خانواده هایشان خواهد کرد. به همین دلیل نیز 
کهنه سربازان آمریکایی و اتحادیه های پلیس 
از جمله بلوک های رای دهنده بودند که در 
انتخابات نوامبر سال گذشته از ترامپ حمایت 
کردند. البته در ادوار گذشته انتخابات در آمریکا 
اتحادیه های  یا  نیز نظامیان، کهنه سربازان 
پلیس، موضع انتخاباتی خود را بیان می کردند و 
جانب یکی از نامزدهای انتخابات را می گرفتند. 
با این حال، عمیق تر شدن شکاف های اجتماعی 
و تشدید درگیری های سیاسی - ایدئولوژیکی در 
آمریکا، بر این جدایی افزود. به همین دلیل نیز 
فرماندهان ارشد ارتش آمریکا طی دو ماه اخیر 
به کرات بر بی طرفی ارتش و حمایت نظامیان 
از نتایج نهایی انتخابات تاکید کردند. حتی 
چند روز پیش نیز رئیس ستاد مشترک ارتش 
به همراه فرماندهان شاخه های اصلی نیروی 
مسلح آمریکا الزم دیدند در یک بیانیه کم سابقه 
و پیش از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید، 
جو بایدن را چهل و ششمین فرمانده کل قوا 
خطاب کنند تا شاید به اعتراضات و شبهات در 
داخل نیروهای مسلح و دستگاه های اطالعاتی 
- امنیتی درخصوص انتخابات ریاست جمهوری 
پایان دهند. با این حال، تصمیم به بررسی سوابق 
امنیتی نیروهای گارد ملی مستقر در واشنگتن 
نشان می دهد، حمایت فرماندهان ارشد ارتش 
آمریکا از نتایج انتخابات سال گذشته تضمین 
کننده تبعیت بدنه نیروهای مسلح از انتقال 

قدرت به بایدن نخواهد بود.

کارتون روز 

 حذف عکس نتانیاهو در کنار ترامپ از صفحه 
 ۲1 عربی  اینترنتی  پایگاه  نتانیاهو/  توئیتر 
کاریکاتوری منتشر کرد که در آن نشان می دهد 
ترامپ در حالی که نتانیاهو روی دوشش نشسته 
است، عرق ریزان و به سختی در حال باال رفتن 
از پله هاست و زمانی که به باالی پله ها می رسد، 

نتانیاهو با یک لگد او را به زمین پرت می کند.

روزنــامــه انگلیسی »مــتــرو«: متاسفیم، تخت  
خالی نیست/ به علت افزایش شمار مبتالیان 
ــژه در  کرونا و شلوغی بخش های مراقبت وی
درمانی  مقامات  انگلیس،  بیمارستان های 

درباره کمبود نیروی انسانی هشدار می دهند.

پیشخوان بین الملل 

  امیرعلی ابوالفتح
international@khorasannews.com

ــد موسسه  ــدی ــتــایــج نــظــرســنــجــی ج ن
آکسیوس- ایپسوس نشان می دهد 8۳ 
درصد از جمهوری خواهان و 78 درصد 
از دموکرات ها و در مجموع 79 درصد 
از مردم آمریکا )از هر پنج نفر چهارنفر( 
معتقدند که این کشور در حال فروپاشی 
ــک هفته  ــه ی اســـت.ایـــن نظرسنجی ک
بعد از حمله هــواداران »دونالد ترامپ« 
کنگره  بــه  آمریکا  فعلی  رئیس جمهور 
انجام شد در واقع منعکس کننده بحران 
هایی است که این کشور با آن ها در زمینه 
همه گیری کرونا ، رکود اقتصادی، جدا 
شدن آمریکای جمهوری خواه و دموکرات ، 
بی عدالتی نژادی و ناآرامی ها در کنگره و 
دومین استیضاح ترامپ دست به گریبان 
است.ایپسوس  یک شرکت تحقیقات 
جهانی بــازار و متخصص در نظرسنجی 
است که مقر اصلی آن در پاریس قرار دارد 
و اکنون به عنوان سومین بنگاه بزرگ 
تحقیقات و نظرسنجی جهان شناخته 
ــن نظرسنجی با همکاری  می شــود .ای
موسسه و وبگاه آمریکایی آکسیوس انجام 
شــده اســت . ۲۲ درصــد دمــوکــرات ها و 
19 درصد افراد مستقل شرکت کننده 

در این نظرسنجی گفتند که آن ها به این 
که آمریکایی هستند افتخار نمی کنند. 
ایــن نظرسنجی همچنین نشان  نتایج 
می دهد 7 درصــد جمهوری خواهان و 
17 درصد آمریکایی ها در کل نیز همین 
نظر را دارند.بر اســاس این نظر سنجی 
حمایت آمریکایی ها از بر کناری ترامپ بعد 
از حمله هواداران وی به کنگره ۵درصد 
افزایش داشته است. بر اساس نتایج این 
نظر سنجی، ۵۶ درصــد از آمریکایی ها 
ــپ از  ــرام ــوری« ت ــ ــاری ف ــن ــر ک ــق »ب ــواف م
ــوی دیگر،درصد  قــدرت هستند.از س
آمریکایی هایی که فکر می کنند کشورشان 
در مسیر نادرست حرکت می کند، این ماه 
بعد از آشوب خشونت بار در کنگره آمریکا 
و در بحبوحه نگرانی ها از خشونت بیشتر 
ــان تحلیف جو بــایــدن، جهش دو  در زم
رقمی داشته است.نظرسنجی روز یک 
شنبه یو اس  ای تودی و دانشگاه سافولک 
نیز نشان مــی دهــد کــه اکــنــون دو سوم 
آمریکایی ها باور دارند که کشورشان راه 
درستی را طی نمی کند و این یک افزایش 
دو رقمی را نسبت به نظرسنجی گذشته در 

ماه دسامبر نشان می دهد.

 79 درصد آمریکایی ها : کشور 
در حال فروپاشی است 

 نظرسنجی »آکسیوس- ایپسوس« نشان می دهد که از هر 5 آمریکایی

 4 نفر معتقدند که کشورشان رو به زوال گذارده و فروپاشی آن حتمی است 
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حیران در آتش و میمون های کاسب!
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حیران در آتش

خبر آتش سوزی جنگل های حیران، بیشتر از فضای 
رسانه ای کشور در شبکه های اجتماعی دیده شد. 
این جنگل ها که سال هاست از دست قاچاقچیان 
درخــت در حال نابودی قــرار دارد و زباله های 
گردشگران امانش را بریده حاال آتش به جانش 
افتاده و ۵6 روز است که در حال سوختن است. 
گفته می شود بیش از 4 هکتار از این جنگل ها 
سوخته است. کاربری نوشت: »تا کی باید جنگل 
ها بسوزن و فکری برای یک تیم مجهز آتش نشانی 
مخصوص جنگل ها و مراتع نداشته باشیم.« کاربر 
دیگری نوشت: »با میزان زیان آتش سوزی یکی 
از این اتفاق های اخیر می شد چندین تیم آتش 
نشانی هوایی رو تجهیز کرد تا شاهد این همه جنگل 

سوزی که زیان های نهفته زیادی داره نباشیم.«
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میمون های کاسب!

گــزارشــی دربـــاره میمون هــای جزیره بالی در 
اندونزی در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب 
زیــادی در شبکه های اجتماعی داشــت. در این 
گزارش آمده میمون های جزیره بالی در اندونزی 
راهی برای معامله پایاپای یافته اند. آن ها اشیای 
بازدیدکنندگان را می د زدند و در ازای خوراکی 
پس می دهند. میمون ها از قرار معلوم ارزش اشیا 
را تشخیص می دهند و بسته به آن معامله می کنند. 
کاربری نوشت: »به نظرم اونا خودشون یاد نگرفتن 
ما با رفتارامون اینو بهشون یاد دادیــم.« کاربر 
دیگری نوشت: »باز خوبه با معامله پایاپای عوض 
می کنن و اال که کلی دردسر داشت.« کاربری هم 
نوشت: »برخالف کشور ما که بلد نیستیم از جاذبه 
های کشورمون برای جذب  توریست استفاده 
کنیم همین میمونای سارق شدن جاذبه گردشگری 

جزیره بالی!«
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برند ُکشی به جای برند سازی!

صحبت های رئیس اتاق بازرگانی ایران در فضای 
مجازی بازتاب پیدا کرد و واکنش هایی به همراه 
داشت. غالمحسین شافعی گفته: »متأسفانه به جای 
برندسازی در کشور ما، برندُکشی رقم می خورد 
به  دفعات دیده ایم و شنیده ایم که یک فعال 
اقتصادی، عمر خود را صرف توسعه و حضور در یک 
بازار بین المللی و جلب اعتماد مشتریان خارجی خود 
کرده اما یک مقررات یا بخشنامه یا دستورالعمل 
جدید )بی توجه به شرایط بخش خصوصی( صادرات 
کاالی او را ممنوع و تجارت وی را نابود کرده است.« 
او در بخش دیگری از صحبت هایش می گوید: 
»همین حاال هم نمی دانیم اگر امشب سر بر بالین 
بگذاریم، فردا صبح با چه شوک جدیدی مواجه 
خواهیم شد.« کاربری نوشت: »در چنین شرایطی،  
اقتصاد پر ریسک تلقی می شه و سرمایه گذارها به 

سمت اون اقتصاد نمیرن.«
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احترام به طبیعت

که  سنندج  توحید  بیمارستان  از  تصویری 
معماران آن هنگام بازسازی اش به طبیعت 
احترام گذاشته و به جای قطع کردن درخت 
آن را در جای خودش حفظ کرده اند بازتاب 
زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. کاربران 
زیادی این کار را مورد تحسین قرار دادند. 
کاربری نوشت: »واقعا حیفه درخت هایی که 
اکسیژن ما رو تامین می کنند و توی این هوای 
آلوده هوای پاک به ما هدیه میدن رو نابود 
کنیم.« کاربر دیگری نوشت: »به اندازه کافی 
با کارهامون به محیط زیست آسیب می زنیم 
دیگه درخت قطع نکنیم.« کاربری هم نوشت: 
»در کنار شنیدن هوای آلوده و جنگل هایی که 
داره توی آتش می سوزه شنیدن این خبر کمی 

حال مون رو خوب کرد.«
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درآمد 170 میلیونی از تصادف ساختگی!

یکی از ویدئو های جالب توجه در چند روز اخیر 
ویدئوی مربوط به دستگیری ۳ برادر است که با 
ایجاد تصادف ساختگی اخاذی می کردند. این سه 
برادر با ایجاد تصادف در برخی مناطق باالشهر با 
ماشین های مدل باال بدون زنگ زدن به پلیس 
به دریافت وجه از راننده خــودرو اقــدام می 
کردند. به گفته سرهنگ کالوسی سر کالنتری 
یکم پلیس پیشگیری پایتخت این افراد تمام 
تصادف های خود را در یک دفتر ثبت می کردند. 
در ادامه گفته می شود این افراد طی دو ماه 
۱۷۰ میلیون تومان از این راه کسب درآمد کرده 
بودند. کاربران فضای مجازی واکنش های جالبی 
به این ویدئو داشتند. کاربری نوشت: »به نظرم 
بهتره همیشه اجازه بدیم پلیس در این موارد 

حضور داشته باشه تا گرفتار شیادها نشیم.«

 

  2.1     M   views 

حل مشکل بیماران نادر در دست روحانی؟

صحبت های دالوری مجری برنامه تهران 2۰ 
درباره بیماری های نادر بازتاب زیادی در فضای 
مجازی داشت. »دالوری« در این برنامه گفت: 
»خانواده های بیماران نادر به شدت از لحاظ 
روانی در رنج اند چون بیمه ها این بیماری ها را 
پوشش نمی دهد. یک سند ملی طراحی شده و 
در دفتر رئیس جمهور االن موجود است که اگر 
امضا شود بخش قابل توجهی از مشکالت این 
بیماران حل می شود.« او در پایان هم خطاب 
به رئیس جمهور گفت: »مدت دو ماه است که 
این سند امضا نشده،  لطف کنید هرطور هست 
امضا بفرمایید تا مشکالت خیلی ها حل شود.« 
چشم انداز اصلی این سند پیشگیری از تولد 
نوزادان مبتال به بیماری های نادر و رفع مشکالت 

دارویی و درمانی بیماران نادر کشور است.

چرا کشورهای دیگر گاز کمتری استفاده می کنند	 
منابع انرژی تنوع زیادی دارند از انرژی های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال 
سنگ گرفته تا انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی، آبی 
و ... به این انرژی ها انرژی هسته ای را هم اضافه کنید. خب حاال که درباره 
انرژی ها و تنوع آن ها آگاهی پیدا کردیم بهتر می شود به این پرسش که چرا 
کشورهای دیگر گاز کمتری استفاده می کنند، پاسخ داد البته در بخش های 
بعدی به سراغ آمار و ارقام هم خواهیم رفت اما در این مطلب می خواهیم به 
شما یادآوری کنیم که کشورهای مختلف از انرژی های مختلف مانند نفت، 
گاز، زغال سنگ، انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی 
خورشیدی، بادی، آبی و ... استفاده می کنند. به دلیل این که ما در کشوری 
زندگی می کنیم که منبع عظیمی از نفت و گاز را دارد مدیران کمتر به سراغ 
انرژی های تجدید پذیر رفته اند و هنوز هم نتوانسته ایم از ظرفیت عظیم انرژی 
اتمی برای تولید برق در کشورمان استفاده کنیم پس به ناچار به سراغ گاز و 
نفت رفته ایم این در حالی است که دیگر کشورها از انرژی های مختلف برای 
تامین برق و گرمایش استفاده می کنند و دولت ها به دلیل مقرون به صرفه 

بودن سرمایه گذاری در این بخش اهمیت بیشتری به آن داده اند.

مقایسه کشورهای مختلف در مصرف انرژی	 
برای این که تنوع انرژی در کشورهای مختلف را برای تان روشن تر کنیم شما 

را به دیدن نمودار توزیع منابع انرژی در چند کشور دعوت می کنیم.

آمریکا     رتبه اول مصرف انرژی در جهان

از نظر مصرف انرژی ایاالت متحده در جهان رتبه اول را دارد. نفت، گاز و 
زغــال سنگ به عنوان سه منبع 
اصلی انــرژی فسیلی هنوز 80 
درصد از کل انرژی مصرفی را در 
این کشور تشکیل می دهد. این 
منابع انرژی یا به صورت مستقیم 
یا ابتدا به برق تبدیل شده و سپس 
به مصرف می رسند. همان طور 
که در نمودار می بینید انــرژی 
های تجدید پذیر و هسته ای هم در مجموع حدود 20 درصد از تامین انرژی 

را به عهده دارند.

چین     استفاده حداکثری از زغال سنگ

چین بیشترین انرژی مورد نیاز خود را از سوختن زغال سنگ تامین می کند 
که این میزان حدود 60 درصد 
از کل انرژی مورد نیاز این کشور 
است. چین فقط 7.5 درصد از 
گاز طبیعی برای تامین انرژی 
کشورش استفاده می کند که در 
مقایسه مصرف گاز ایران با چین 
باید این نکته مد نظر قرار گیرد.  
انــرژی های هسته ای و تجدید 

پذیر هم در مجموع 15 درصد از انرژی این کشور را تامین می کنند.

آلمان     رتبه اول مصرف انرژی در اروپا

آلمان به عنوان صنعتی ترین 
کشور اروپایی رتبه یک مصرف 
انرژی در این قاره و رتبه هفتم 
را در دنــیــا در ســال 2019 
داشته است. در این کشور هم 
زغال سنگ اصلی ترین منبع 
تامین انرژی به حساب می آید و 
گاز طبیعی و نفت در رتبه های 
بعدی قرار دارند. آلمان از حدود 21 درصد از انرژی مورد نیاز کشورش 
را از طریق انرژی های 
تجدید پذیر و انرژی 
تــامــیــن  ای  ــه  ــت ــس  ه

می کند.

ترکیه      سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر

برای این که از کشورهای اطراف 
هم نمونه ای داشته باشیم نمودار 
توزیع منابع انرژی مصرفی ترکیه 
را هم در این فهرست قرار دادیم. 
ترکیه هم بیش از 85 درصد از 
انرژی مورد نیاز خود را از سوخت 
های فسیلی تامین می کند اما در 
سال های اخیر به دنبال افزایش 

سهم انرژی تجدیدپذیر همانند خورشیدی، بادی و سوخت های زیستی 
بوده تا جایی که  در سال 2018 پیشرفت چشمگیر 32 درصدی داشته که 

بسیار قابل توجه است.

ایران       وابسته به نفت و گاز

بر خالف دیگر کشورها که به جز نفت و گاز از دیگر منابع انرژی هم برای تولید 
انرژی و برق استفاده می کردند سهم ایران از انرژی های تجدید پذیر بسیار 
اندک بوده و طبق گفته سخنگوی شرکت برق این میزان کمتر از یک درصد 
است که رقم بسیار ناچیزی به حساب می آید. در کشور ما برای تولید برق 
72درصد گاز مصرف می شود و 18 درصد محصوالت نفتی مانند گازوئیل و 
مازوت. 5 درصد انرژی آبی، 1.2 درصد انرژی هسته ای و کمتر از یک درصد 
انرژی های خورشیدی و بادی که نشان می دهد الگوی مصرف انرژی در 
کشور ما تفاوت هایی با کشور های دیگر دارد که در مقایسه میزان مصرف 

باید مد نظر قرار گیرد.

مقایسه مصرف خانگی گاز در کشورهای مختلف	 
در گزارش آژانس بین المللی انرژی که میزان سرانه کل مصرف نهایی به 
تفکیک بخش ها برای کشورهای مختلف را ارائه کرده، می بینیم  که در بخش 
خانگی کشور ما حدود 2.7 برابر بیشتر از متوسط جهانی مصرف می کند. 
البته در کشورهای اروپایی معموال گاز ندارند و از گرمایش گرفته تا پخت و پز 
توسط برق تامین می شود. این در حالی است که مصرف گاز در کشور ما در 
فصل های سرد سال به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی به شدت افزایش 
می یابد. البته راندمان پایین نیروگاه ها که در ازای سوخت بیشتر برق کمتری 

تولید می کنند هم می تواند باعث افزایش میزان مصرف گاز باشد.

مصرف سرانه برق کمتر از متوسط جهانی	 
برخالف گاز که به دلیل استفاده بیشتر از آن در کشورمان  باالتر از متوسط 
جهانی است، برق در کشور ما طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی تقریبا 
نصف متوسط مردم دنیا ست. این یعنی برخالف آن چه که در کشور مطرح 
است ایران از اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا سرانه برق کمتری مصرف 
می کند. دلیل این موضوع هم این است که در بیشتر کشورها برق به عنوان 
انرژی اصلی در خانه ها استفاده می شود وبرای گرمایش و پخت و پز از برق 
استفاده می شود.  همین موضوع متوسط جهانی مصرف برق را باال می برد.

مقصر اصلی مصرف گاز	 
بنا بر آن چه نوشتیم و گزارش هایی که آمارهای آن را منتشر کردیم مسئوالن 
باید در وهله اول انگشت اتهام در خصوص مصرف باالی گاز را به سمت 
خودشان نشانه بگیرند که چرا در این سال ها اقدامی برای استفاده از منابع 
انرژی دیگر مانند انرژی های تجدیدپذیر به عمل نیامده تا بتوان آن را جایگزین 
گاز کرد. به هر حال برخالف آن چه در این روزها مطرح است برق در کشور 
ما بسیار کمتر از متوسط جهانی در حال مصرف است و درباره گاز هم باید در 
ساخت و سازهای جدید به استفاده از عایق حرارتی برای کمتر شدن میزان 
مصرف انرژی در ساختمان ها توجه کرد و از این موضوع هم نباید غافل شد که 
وسایل مورد استفاده در زمینه گرمایش و پخت و پز خانه ها هم انرژی زیادی 
را هدر می دهد و به اصطالح پر مصرف هستند.شاید   میزان مصرف خودرو 
های داخلی و خارجی مثال به جایی باشد چرا که راننده نقشی در میزان 
مصرف سوخت ندارد بلکه این تکنولوژی است که مصرف را تعیین می کند. 

سال هاست این موضوع را شنیده ایم که میزان مصرف برق و گاز در کشور ما بیشتر از دیگر کشورهاست، آیا این نحوه مقایسه درست است؟

ما ایراین ها پر مرصفیم؟
رعیت نواز- به نظر می رسد  زمزمه هایی از گران کردن انرژی مطرح شده که به تازگی باز صحبت هایی با این مضمون که مصرف برق و گاز به دلیل ارزان 
بودن در کشور ما بیشتر از چین و  دیگر کشورهاست یا این که انرژی ارزان در کشورمان باعث شده میزان مصرف در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر 
بسیار باال باشد. به تازگی هم محمد مجابی، رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: »مصرف گاز طبیعی در ایران تقریبا 
برابر با کشور چین است همچنین ما سه برابر کل جمعیت کشور هند گاز مصرف می کنیم.« هرچند که ما هم قبول داریم که انرژی در کشور ما ارزان است 
و همین ارزان بودن باعث استفاده نامتعارف و اسراف می شود اما به نظر می رسد باید در هر گونه مقایسه ای مواردی چون سبک زندگی ، کیفیت لوازم 
مصرفی ، ماشین آالت و ... را در نظر گرفت .با این حال  نگاهی به آمارهای جهانی نشان می دهد که کشور ما آن چنان هم در مصرف انرژی پیشگام نیست و 
دلیل این که گاز بیشتری نسبت به دیگر کشورها مصرف می کند این است که کشورهای دیگر به دلیل نداشتن گاز طبیعی از انرژی های جایگزین دیگری 
استفاده می کنند. امروز می خواهیم به این پرسش که چرا در مصرف برخی از انرژی ها پیشگام هستیم پاسخ دهیم و البته به این موضوع هم پرداخته ایم 

که آیا مصرف باالی برق و گاز در کشور ما تقصیر مردم است ؟

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

مایرنها 
مقرص شدند

در حالی که هنوز دلیل اصلی قطعی برق مشخص 

نشده اما صحبت های مدیرعامل توانیر نام یکی 

از متهمان خاموشی ها را برمال کرد

خاموشی های چند روز پیش در کشورمان که 
گفته شد به دلیل مصرف باالی برق و کمبود گاز 
ورودی به نیروگاه ها اتفاق افتاده متهمانی داشت 
که در چند روز پیش به آن پرداختیم یکی از آن ها 
ماینرها بودند که با استفاده از آن ها بیت کوین 
استخراج می شود. هر چند در آن موقع سخنگوی 
شرکت برق آن را تکذیب کرد اما حاال صحبت های 
مدیرعامل توانیر که گفته همین 45 هزار ماینر 
غیر مجازی که کشف شده برای رفع خاموشی ها 
کافی است، به نظر می رسد ماینرها نقش مهمی 
در خاموشی ها داشته اند. البته به گفته  سخنگوی 
شرکت برق ماینرهای مجوز دار هم تا ثبات برق از 
مدار خارج شده اند. امروز می خواهیم با توجه 
به صحبت های مسئوالن و کارشناسان به همین 

موضوع بپردازیم.

انگشت اتهام به سمت ماینرها	 
آمار های کلی حکایت از فعالیت گسترده ماینر 
های غیر مجاز دارد و این دستگاه ها حضوری پر 
رنگ در کشور دارند. به عنوان نمونه می توان 
به صحبت مدیر عامل توانیر اشــاره کرد که از 
شناسایی و کشف 45 هزار ماینر که مصرف 100 
مگا وات داشته اند خبر داده بود. البته این آمار 
به غیر از تعداد کشف 1۶20 ماینر در ری و 500 
ماینر در قم بوده است. اگرچه آمارهای دقیقی 
در خصوص تعداد دستگاه های استخراج ارز 
دیجیتال منتشر نشده ولی آمــار های رسمی 
نشان می دهد که چیزی حدود 180هزار ماینر 
وجود دارد که سهم اشخاص حقیقی حدود 80 
هزار است که اغلب شان بدون مجوز فعالیت 
می کنند. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی 
شرکت برق چند روز پیش در خصوص ماینرهای 
مجوز دار گفته بود تاکنون 310 مگاوات انشعاب 
به صــورت قانونی در اختیار فعاالن حــوزه ارز 
دیجیتال قرار گرفته و نزدیک به همین میزان 
مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز نیز شناسایی 

شده است.

 مشکل مصرف باالست	 
مصرف باالی ماینر ها همیشه مورد بحث بین 
بسیاری از کارشناسان بــوده اســت، ولی برای 
ارزیابی بهتر میزان مصرف برق دستگاه های 
ماینینگ می توان یکی از مــدل هــای ماینر به 
نام »انت« را در نظر گرفت. این دستگاه به طور 
معمول چیزی حدود 15 هزار کیلو وات در هفته 
برق مصرف می کند که معادل استفاده دو یخچال 
فریزر و یک تلویزیون مسطح روشن در یک هفته 
است. با توجه به مصرف باالی این دستگاه ها 
و صحبت های مدیر عامل توانیر که گفته بود 
همین 45 هزار ماینری که کشف شده برای رفع 
خاموشی ها کافی است می توان نقش ماینرها در 

خاموشی را دید.
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گزیده یک توئيت

یک عکس  

نمایی متفاوت و زیبا از دماوند؛ دماوند 
این دیو سپید پای در بند در بام ایران سر 
به ابر ها می ساید.                                   عکس: میزان 

رویـــتـــرز دیـــــروز نـــوشـــت: مــصــر در 
جدیدترین کشف باستان شناسی، از 
تابوت های 3 هزار ساله رونمایی کرد.

تلف شدن۴ هزار قرن از عمر 
ایرانی ها در اثر »آلودگی هوا«  

رئيس گروه سالمت هوای مرکز سالمت محيط 
وزارت بهداشت، با اشاره به مرگ ساالنه 41 هزار 
ایرانی در اثر آلودگی هوا، گفت: ایران رتبه 19 
آلودگی هوا در دنيا را دارد؛ این در حالی است که 
قانون هوای پاک به خوبی اجرا نمی شود .دکتر 
عباس شاهسونی به فارس گفت: در کشورمان 
از سال 96 قانون هوای پاک ابالغ و آیين نامه 
آن در دولــت مصوب شد که اگــر ایــن قانون به 
خوبی اجرا می شد و آیين نامه هایی که مصوب 
شد به مرور لغو نمی شد،ما نيز حداقل یک تغيير 
محسوسی در ميزان آلودگی هوا داشتيم. به 
گفته وی، براساس آخرین مطالعه انجام شده 
آلودگی هوا هفتمين علت مرگ در کشور است. 
اکنون ميانگين غلظت آلودگی هوا در ایران 
سه برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت است. 
ــادآور شد: آخرین بــرآوردی که از  شاهسونی ی
سال های ازدست رفته عمر در اثر آلودگی هوا 
داشتيم، این بــوده که به طور ميانگين در دنيا 
1.8 دهم سال عمر ازدست رفته به علت مواجهه 
با ذرات معلق است. در کشور ما این عدد 1.15 
صدم سال است؛ یعنی یک سال و 45 روز است. 
تعداد کل سال های عمر ازدست رفته در کشور 
ما به طور ميانگين 486 هزار سال  است؛یعنی 
بيش از 4 هزار و 800 قرن از عمر مردم ایران 
در اثر آلودگی هوا ازدست رفته است؛البته ما  از  

ميانگين جهانی پایين تر هستيم.
 

احتمال افزایش 50 درصدی 
قیمت سیگار

واردکنندگان  توليدکنندگان،  انجمن  رئيس 
و صادرکنندگان محصوالت دخانی گفت: در 
صورت تصویب ماليات نخی برای سيگار، با درنظر 
گرفتن افزایش سایر هزینه های توليد، سال آینده 
قيمت پایه سيگار برندهای داخلی و بين المللی 
تا 50 درصد افزایش می یابد. به گزارش ایسنا، 
محمدرضا تاجدار اظهار کــرد: بر اســاس ماده 
۷۳ قانون برنامه ششم توسعه برای سيگار توليد 
داخل 10 درصــد، توليد برندهای بين المللی 
۲5 درصد و واردات سيگار 40 درصد ماليات 
تعریف شده، اما کميسيون تلفيق مجلس تصميم 
گرفته برای سال 1400 این ماليات را با ماليات 
50 تومانی برای هر نخ سيگار توليد داخل، 100 
تومانی برای هر نخ سيگار با برند بين المللی و 
150 تومانی برای واردات هر نخ سيگار جایگزین 
کند که در مجموع قيمت پایه )قيمت تمام شده 
بــرای توليدکننده( سيگار برندهای داخلی و 

بين المللی تا 50 درصد افزایش می یابد.  

2 هزار پالسکوی خاموش!

مصطفی عبدالهی- درســت چهار سال قبل 
بود؛ تهران، چهارراه استانبول. از ساعت ۷ صبح 
چشم ها به تصاویری دوخته شد که آتش به جان ها 
می انداخت. آتش نشانان برای خاموش کردن 
پالسکو به دل آتش می زدند . اما افسوس که آتش 
54 سال غفلت، آن قدر پرقدرت بود که پس از 4 
ساعت، تماِم پالسکو را فروریخت و 16 آتش نشان 
و 6 شهروند را هم به کام مرگ کشاند. پالسکو در 
سال 1۳41 افتتاح شده بود و 54 سال بی توجهی 
به ناایمن بودن آن، تلخ ترین آتش سوزی کشور را 
رقم زد. حاال چهارسال پس از آن حادثه، ساختمان 
جدید پالسکو با رعایت تمامی استانداردهای 
ایمنی آماده بهره برداری شده است، اما صدها 
پالسکوی دیگر در کالن شهرها وجود دارد که 
هرلحظه ممکن است حادثه ای تلخ تر از پالسکو 
در آن ها رقم بخورد. نگاهی به خبرها و آمارها، 

وضعيت را روشن می کند:

1000 ساختمان ناایمن در تهران       
»عبدالرضا گلپایگانی« معاون شهردار تهران: 
بيش از 1000 ساختمان در تهران با خطر 
جدی مشابه پالسکو مواجه است که در بين 
آن ها برخی از ساختمان های دولتی هم قرار 

دارند.)ایسنا-۲6دی99(

1۸۸ مجتمع و بازار مشهد، بدون تاییدیه        
ایمنی

»محمدجواد حيدری« معاون آتش نشانی مشهد: 
به غير از 1۲ مجتمع و بازار ناایمن که نام آن ها 
رسانه ای شده است، 1۷6 مجتمع دیگر تایيدیه 
ایمنی ندارند که در بين آن هــا، نام دو مجتمع 
مسکونی و برخی هتل های اطراف حرم مطهر نيز 
دیده می شود.ا لبته برخی از این مجتمع ها ممکن 
است به دليل اختالف با شهرداری و نداشتن 
پایانکار موفق به گرفتن تایيدیه ایمنی نشده 

باشند. )روزنامه خراسان- دی 99(

150 مجتمع ناایمن در اصفهان       
مدیریت  مدیرکل  شيشه فروش«  »منصور 
ــان: از ۲50  ــه ــف بــحــران اســـتـــانـــداری اص

در  شناسایی شده  ناایمن  مجتمع  و  مرکز 
ــرای رفع ب 100 ساختمان   اصفهان، فقط 
 نواقص اقدام کرده اند. )صداوسيما- تير 99(

اخطار به 13 پاساژ قدیمی تبریز       
پس از حادثه پالسکو، تا به امروز به 1۳ پاساژ 
قدیمی و ناایمن تبریز تذکر داده شده است. 
برخی از بازارهای قدیمی و تاریخی این شهر 
هم در سيستم برق رسانی دارای نقص است 
که ضوابط ميراث فرهنگی، ایمن سازی آن ها 
را مشکل کرده است.)طبق اعالم شهرداری 

تبریز به روزنامه خراسان(

1۷۴ مجتمع ناایمن در مرکز شهر اهواز       
»ابراهيم قنبری« رئيس آتش نشانی اهواز: فقط 
در هسته مرکزی شهر اهواز، 1۷4 مجتمع ناایمن 

شناسایی شده اند.)ایسنا- مرداد99(

10 مجتمع تجاری ناایمن در قم       
ــان قم:  ــت »علی اصغر سلطانی« مــعــاون دادس
تاکنون 10 پاساژ ناایمن در شهر قم شناسایی 
ــود اخطار های  ــا بــا وج شــده کــه صاحبان آن ه
 متعدد به این موضوع مهم توجهی نمی کنند.

)باشگاه خبرنگاران-دی ماه99(

زنگ خطر در اراک       
آمــار دقيقی از تعداد بازارها و مجتمع های 
ــا به  ــت ام ناایمن در اراک اعــالم نشده اس

استناد گــزارش ایسنا، برخی از پاساژهای 
این شهر فرسوده اند و اقدامات چندانی برای 

ایمن سازی آن ها انجام نشده است.

حداقل ۲ هزار پالسکو       
خبرهایی که به آن اشاره شد، نشان می دهد 
که هم اکنون بيش از 1500 مجتمع و بازار 
ناایمن در هفت کالن شهر وجود دارد؛ حاال اگر 
آمار مجتمع های ناایمن در همه کالن شهرها، 
مراکز استان ها و شهرها را به این آمار اضافه 
کنيم، قطعا تعداد مجتمع های مشابه پالسکو، 
به بيشتر از ۲هزار مورد خواهد رسيد. هرچند 
طی سال های اخير با همکاری شهرداری ها 
و دستگاه قضایی، ميزان نظارت ها و پلمب 
مجتمع های ناایمن بيشتر شده اما نبود نظارت 
ــده، باعث شــده است  ــازدارن ملی و قوانين ب
همچنان خطر این پالسکوها بيخ گوش مردم 

این شهرها باشد.

سازمان مدیریت بحران: ما سیاست گذاریم       
سخنگوی  بختياری«،  »علی  از  را  مــوضــوع 
سازمان مدیریت بحران، پيگيری می کنم و 
او به خراسان می گوید: »ســازمــان مدیریت 
سياست گذاری،  مسئوليت  عمدتا  بحران 
دارد.  را  نظارت  و  هماهنگی  برنامه ریزی، 
درباره وضعيت مجتمع های ناایمن هم وزارت 
راه و شهرسازی، وزارت کار و شهرداری ها 

ایفای نقش می کنند«.

واقعا چه کسی متولی است؟       
اما گفت وگوی سخنگوی آتش نشانی تهران با 
خراسان، بيانگر آن است که این حوزه متولی 
نوک  را  آتش نشانی  »همه  ندارد:  مشخصی 
پيکان نظارت ها می دانند اما ما طبق قانون 
فقط می توانيم اخطار و تذکر کتبی بدهيم. 
واقعا برای ما هم سوال است که چه کسی متولی 
رسيدگی به وضعيت مجتمع های ناایمن است؟ 
سازمان های نظارتی و بازرسی در این ماجرا کجا 
هستند؟« »جالل ملکی« این حقيقت تلخ را هم 
می گوید که: »با این که نظارت و برخورد قانونی 
الزمه کار است، اما برای فرهنگ سازی چه 
کرده ایم؟ از کالس اول تا مقطع دکترا هزاران 
صفحه جزوه تدریس می شود اما ۲0 صفحه هم 

آموزش اصول ایمنی نداریم«.

چشم امید به الیحه دولت       
نشان  ملکی  صحبت های 
می دهد او و همکارانش که 
در فجایعی همچون پالسکو 
جـــان شـــان را هــم بــه خطر 
 می اندازند، از نبود قوانين

 محکم بــرای بــرخــورد بــا مجتمع های ناایمن 
گله مندند و باید قــانــون گــذاران فکری به حال 
این موضوع کنند. تيرماه امسال بود که »البرز 
حسينی«، سخنگوی کميسيون عمران، گفته بود 
»در نخستين نشست کميسيون عمران به موضوع 
ایمن سازی ساختمان های پرخطر ورود می کنند«، 
حاال اما 6 ماه از آن روز گذشته و آن طور که خود او به 
خراسان می گوید، »به دليل اولویت های دیگر هنوز 
فرصتی برای بررسی این موضوع در کميسيون 
مهيا نشده است«.ساعت 11:۳0 سی ام دی ماه 
1۳95، همزمان با فروریختن پالسکو، بغض 
چهارساعته همه ما فروریخت و ایران مان عزادار 
شد؛ اما این همه غم های آن حادثه نبود؛ نابودی 
زندگی کارگران و کاسبان پالسکو هم نمکی بود 
که بر زخم هایمان پاشيده شد. حاال پالسکو پس 
از چهارسال دوباره زنده شده، اما مایيم و هراس از 
۲هزار پالسکوی دیگری که هرلحظه ممکن است 

دوباره عزادارمان کند.

 ساختمان جدید پالسکوآماده بهره برداری است، اما دست کم ۲ هزار مجموعه 
در کشور وضعیت مشابه پالسکو را دارند، این در حالی است که الیحه مدیریت 

یکپارچه ایمنی شهرها سال ها بال تکلیف مانده است 

آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا 

ازخردادماه 1۴00 

رئيس انستيتو پاستور گفت:درخصوص واکسن های 
توليد داخل خوش بينانه ترین حالت این است که 
خردادماه می توانيم در صورت موفقيت برنامه هایی 
که پيش می رود، واکسن های توليد داخل را برای 
باشيم.  عليرضا  داشته  عمومی  واکسيناسيون 
بيگلری با اشاره به این که واکسن کرونای ایران و کوبا 
اسفندماه وارد فاز بزرگ آزمایش انسانی می شود،   در  
پاسخ به این ســؤال که » کــدام یک از واکسن های 
داخلی به لحاظ مراحل ساخت و آزمایش جلوتر از 
بقيه است«، توضيح داد: واکسن مشترک ایران و کوبا 

از نظر کارآزمایی بالينی از بقيه جلوتر است.



سعید آقاخانی تصویربرداری 
10 قسمت از ســریــال »نــون. 
خ 3« را به پایان رسانده است. 
فصل  ــن  ای در  او،  گفته  طبق 
عالوه بر زیبایی های کرمانشاه، 
کردستان و مهاباد، بخش های کردنشین استان 

آذربایجان نیز نمایش داده شده است.

جهانگیر الماسی در گفت وگو 
با ایسنا خاطر نشان کرده است 
که اگر فوتبالیست ها به راحتی 
چرا  شوند،  بازیگر  می توانند 
این  بــه  نمی توانند  بازیگرها 
راحتی وارد فوتبال شوند. او از نمایش تجمالت 

در فیلم  ها و سریال ها نیز انتقاد کرده است.

سینما و تلویزیون 6

لیال حاتمی امسال با فیلم »قاتل 
و وحشی« اثرحمید نعمت ا... 
شانس باالیی برای موفقیت در 
جشنواره فجر دارد. او آخرین بار 
در سی وهفتمین دوره با »مردی 

بدون سایه« حضور موفقی در این رویداد نداشت.

مریم بوبانی به زودی برای بازی 
در فیلم تاریخی »مــاه بی بی« 
ــی رود. این  جلوی دوربــیــن مـ
فیلم در خانه بروجردی ها در 
کاشان ساخته می شود و حمیرا 

نونهالی نیز در آن ایفای نقش می کند.

چهره ها و خبر ها

محسن تنابنده در فیلم »روزی 
روزگاری آبادان« به کارگردانی 
بــا گریم  ــــگ،  حمیدرضا آذرن
متفاوتی حضور داشته و نقش 
مــردی بزرگ تر از سن واقعی 
خــودش را بــازی کــرده اســت. او با این فیلم در 

جشنواره فجر حضور دارد.

کامبیز دیرباز درباره تجربه بازی 
کم حرف  شخصیتی  نقش  در 
ــام« در ســریــال  ــن ــه مــانــنــد »ش
»آقـــازاده« گفته که کــار بسیار 
سختی بوده است و قبال در فیلم 

»عیار 14« نیز این چالش را تجربه کرده بود.

سینمای جهان

تلویزیون

سه شنبه 30 دی   1399
5  جمادی الثانی 1442.شماره 2057۸

 مائده کاشیان  

مریم سلطانی سریال های کمدی و غیرکمدی 
مختلفی مانند »روزگار قریب«، »سه در چهار«، 
»رستگاران«، »دارا و ندار« را در کارنامه خود 
ــوزی« در  دارد، اما کاراکتر او یعنی »مریم م
سریال خاطره انگیز »سه در چهار« بیش از همه 
در ذهن مخاطبان ماندگار شده اســت. این 
بازیگر آخرین بار سال 92 در مجموعه »دولت 
مخفی« ایفای نقش کرد و پس از آن از عرصه 
سریال  با  اکنون  او  گرفت.  فاصله  بازیگری 
کمدی »باخانمان« به این عرصه بازگشته و 
مدتی است که این مجموعه را از شبکه سه روی 
آنتن دارد. به بهانه پخش این سریال، درباره 
دوری مریم سلطانی از بازیگری و حضور در این 
سریال، گفت وگویی با این بازیگر داشتیم که در 

ادامه می خوانید.

چرا در چند سال گذشته کم  کار بودید؟	 
ــدود هفت ســال اســت کــه کم کار  بله، مــن ح
بود ه ام. خودم دوست داشتم که کم  کار باشم و 
تصمیم کامال شخصی بود. شغل دیگری را برای 
خودم انتخاب کردم و مدیر یک مجموعه زیبایی 
هستم. االن هم به دعوت خانم تقوایی، کار در 
سریال »باخانمان« را پذیرفتم و اگر نقشی را 

دوست داشته باشم، حتما بیشتر کار می کنم.

چه اتفاقی باعث شد تصمیم بگیرید به 	 
عرصه بازیگری برگردید؟

بعد از این همه سال االن دوباره دلتنگ شدم و 
دوست دارم که کار کنم.

و چه شد که حضور در سریال »باخانمان« 	 
را پذیرفتید؟

قصه در حال نگارش بود و خیلی کامل نبود، 
اما داستان برایم جذابیت داشــت. همچنین 
ــار از شبکه ســه پخش  ــود کــه ک بــرایــم مهم ب
می شود و کارگردان و یک مجموعه قوی آن را 

می ساختند.

قصه یا شخصیت چه جذابیتی برایتان 	 
داشت؟

این نقش کمی با کارهای دیگر متفاوت بود و تا 
به حال چنین شخصیتی را بازی نکرده بودم.

کاراکتر شما یعنی »ماهرخ« با »مصطفی« 	 
اختالف سنی زیادی دارد، علتش چیست؟

چون همسر دوم این شخصیت است.

تجربه همبازی شدن با آقای پسیانی در 	 
این مجموعه چطور بود؟

من قبال هم با آقــای پسیانی همبازی شده 
بودم، ایشان استاد هستند. همبازی شدن با 
ایشان برایم جذابیت خاص خودش را داشت.

سریال »باخانمان« برای شما بازگشت به 	 
کمدی هم بوده، تصمیم دارید در آثار کمدی 

بازی کنید؟
نه، من قبال هم کار کمدی انجام دادم و برایم 
فرقی ندارد. قصه جذاب باشد، مجموعه کار 
حرفه ای باشند، خیلی برایم فرقی نمی کند 
که کار کمدی، اجتماعی یا عاشقانه باشد. 
هرچیزی که باشد، نقش و گروه برایم اولویت 

دارد.

ــای کــمــدی محبوب 	  ــال ه ــری یــکــی از س
تلویزیون سریال »سه در چهار« است که در 

کارنامه شما وجود دارد.
بله، این سریال را مردم همچنان خیلی دوست 
دارند و مدام می گویند ای کاش فصل دوم آن 

ساخته شود.

چرا »سه در چهار« تا این اندازه محبوب 	 
شد؟

سریال بازیگران بسیار قوی و خوبی داشت. 
قصه را آقــای مسعودی خیلی خــوب نوشته 
بود و خوشحالم که ایشان دارند کارگردانی 
می کنند، مبارک شان باشد. آقای صالحی که 
سال ها کار طنز کرده بود، کارگردان سریال 
بود که این هم در بیشتر کردن جذابیت های 
قصه، بی تاثیر نبود. همه این  موارد به نظرم 

تاثیرگذار بود.

این 	  به نظرتان چــرا سریال هایی شبیه 
دلیل  به  می شود،  ساخته  کمتر  مجموعه 
ــان از  ــش ــال ای ــث ــای صــالــحــی و ام دوری آقـ

تلویزیون؟
من چون مدتی فاصله داشتم نمی دانم، اما  
دربــاره خودم یکی از دالیلش این بود که آن 
زمان مدیران شبکه تصمیم گیری  و فقط عده 
خاصی کار می کردند. البته به نظرم این مسئله 
در سینما هم وجود دارد و انگار فقط باید یک 
عده کار کنند، یک عده کار نکنند، تلویزیون 
هم همین بود. این ها مسائلی است که خیلی از 
بازیگران را ناراحت می کند. انگار یک یا چند 
کارگردان خاص باید برای عید یا ماه رمضان 
سریال بسازند. همان طور که گفتم من اکنون  
دقتم کم شده، اما این تکرار و باندبازی که 
وجود دارد به نظرم خودش باعث می شود که 
آدم کمی فاصله بگیرد. االن هم اصال اصراری 
ندارم که دوباره کار کنم. به تازگی بعد از پخش 
سریال »باخانمان« که متوجه شدند دارم کار 
می کنم پیشنهاد کار داشتم، اما برایم خیلی 
مهم است که قصه خوب باشد و باند و باندبازی 

نباشد.

پس وجود این مسائل هم در کم  کاری و 	 
آن تصمیم شخصی که گفتید، تاثیر داشته 

است.
ــراری به کــار کردن  بله و همین االن هم اص
نــدارم. کاری را می پذیرم که قصه و گروه را 
دوست داشته باشم و شان آدم حفظ شود، نه 

این که این و آن سفارش کنند.

در سریال »۸7 متر« هم حضور داشتید، 	 
در این مجموعه چه نقشی بازی کردید؟

ــراد  ــری اف ــاره یــک س ــ ــن ســریــال درب قصه ای
است که خریدار خانه ای هستند و من جزو 

خریداران هستم.

در این سریال پس از »روزگار قریب« با آقای 	 
عیاری برای دومین بار همکاری کردید. این 

تجربه چطور بود؟
ایشان همیشه عالی هستند، هم کارهایشان 
و هم شخصیت خودشان. به خاطر گروه خوب 
این کار، خانم عرفی نژاد که مدیر برنامه ریزی 
و خودشان هم کارگردان هستند و همکاری 
دوبــاره با آقای عیاری سر این کار رفتم. کار 
کردن با ایشان یک اتفاق خوب است که در 
مجموعه »روزگار قریب« هم برای من افتاد. 
اگر ایشان دعوت کنند و من هم بتوانم یعنی 
قصه را دوست داشته باشم و فرصت داشته 
باشم، همیشه هستم. قصه سریال »87 متر« 
را حتی نخواندم، چون مدام در حال نگارش 
بود، نمی دانستم چیست، اما اعتماد کردم 
و می دانم که کار آقای عیاری همیشه عالی 

می شود.

همکاری مجدد کارگردان و بازیگر 
»داستان ازدواج«

آدام درایور در اقتباسی سینمایی از رمان »برفک« 
نوشته دان دلیلو  در نقش پروفسور مطالعات هیتلر 

ظاهر می شود.
به گزارش مهر، نوا بامبک کارگردان فیلم »داستان 
ازدواج« آماده شده است تا فیلم بعدی اش را تولید 
کند. وی پس از دریافت تحسین های بسیار برای 
فیلم »داستان ازدواج« که شاید بزرگ ترین فیلم 
دوران کاری اش باشد، اکنون بار دیگر با آدام درایور 
بازیگر آن فیلم همکاری می کند. فیلم جدید آن ها 
اقتباسی از رمان »برفک« نوشته دان دلیلو نویسنده 
شهیر آمریکایی است. گفته شده در این فیلم که قرار 
است تولید آن از ماه ژوئن آغاز شود، گرتا گرویگ 
همسر بامباک هم نقش آفرینی می کند. این فیلم 
برای نتفلیکس ساخته می شود که سازنده »داستان 

ازدواج« هم بود و آن فیلم را پخش هم کرد.
ــت که  »بــرفــک« دربـــاره اســتــاد دانشگاهی اس
مطالعاتی درباره هیتلر را در کالج لیبرالی در میانه 
آمریکا انجام می دهد وی حاال با همسر چهارمش 
زندگی می کند. در همین حین رویدادی ناگوار 
رخ می دهد که این زوج تصور می کنند که با هم 
بودنشان مرگبار خواهد بــود. نقش این زوج را 
درایــور و گرویک بازی می کنند. این دو در فیلم 
»فرانسیس ها« اثر بامباک در سال 2012 نیز 

همکاری کرده بودند.

بودجه 3000 میلیاردی تولیدات 
مجازی، فقط برای صدا و سیما نیست

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در 
پی اعالم تخصیص بودجه برای تولید محتوای 
فرهنگی در فضای مجازی، تاکید کرد این بودجه 

فقط برای صداوسیما نیست.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، رحیم زارع در 
نشست خبری خود تاکید کرد: »بحثی در فضای 
مجازی درباره بودجه سه هزار میلیارد تومان برای 
تولید محتوای فرهنگی و حوزه مجازی پیش آمده 
است که باید توضیح دهم در حالی که در خبر ها 
آمده این بودجه فقط برای صداوسیماست؛ اما 
این گونه نیست و  ای کاش افرادی که اظهار نظر 
کرده اند جدول جدید را مطالعه می کردند؛ چرا 
که تقریبا 27 دستگاه فرهنگی از جمله وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی بــرای تولید محتوای 
فرهنگی و کنترل فضای مجازی بودجه دریافت 

خواهند کرد و در این  خصوص مسئول هستند.«
ــزود: "الــبــتــه یکی از ایــن 27 دستگاه  ــ وی اف
صداوسیماست که برای این سازمان هم حکم 
دادیم. در واقع سه هزار میلیارد تومان مذکور میان 

27 دستگاه توزیع خواهد شد."
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پیک خبر

برگزاری نخستین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران از فردا

زمان برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران که به دلیل شیوع ویروس کرونا چندبار به 
تعویق افتاده بود، مشخص شد. به گــزارش آنا، 
متولیان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران اعالم 
کردند این نمایشگاه از اول تا ششم بهمن ماه به 
صورت مجازی برگزار خواهد شد. به گفته ایوب 
دهقانکار، مدیرعامل موسسه خانه کتاب، هر 
ناشری که در چهارسال اخیر دارای پروانه نشر 
فعال بوده و حتی یک اثر را منتشر کرده باشد، 
امکان درخواست غرفه مجازی را دارد. دهقانکار 
طراحی شده  سایت  کــه  اســت  گفته  همچنین 
یک ونیم  بــازدیــد  ظرفیت  همزمان  نمایشگاه 
میلیون نفر را دارد و کتاب های داخلی با تخفیف 
۲۰ درصد و کتاب های خارجی با تخفیف ۵۰ 

درصد عرضه می شود. 

 نمایشگاه نقاشی مجازی 
»من پیروزم« در وب سایت محک

نخستین نمایشگاه نقاشی مجازی با عنوان »من 
پیروزم«، از سوم تا دهم بهمن ماه با شعار»من یک 
هنرمندم و برای پیروزی کودکان مبتال به سرطان 
تالش می کنم«، برگزار خواهد شد. به گزارش روابط 
عمومی مؤسسه خیریه محک،برگزاری نمایشگاه 
نقاشی شاگردان تارا بهبهانی، سنتی ساالنه است 
که امسال، زمان و نحوه اجرای آن با توجه به شرایط 
کرونایی، تغییر کرده است. بهبهانی دربــاره علت 
انتخاب موضوع نمایشگاه امسال که »پیروزی« است، 
گفت: »کودکان پیروزی را دوست دارند و نگاه هر 
کدامشان به این مفهوم نیز متفاوت است.« وی ادامه 
داد: »این نمایشگاه بهانه ای است که چشمان امیدوار 
کودکان مبتال به سرطان را دریابیم و کمک کنیم تا 

مخارج سنگین بیماری شان تأمین شود«. 

اکرم انتصاری - امسال جشنواره فیلم فجر در 
حالی کلید می خورد که برخی از خواننده های 
پاپ با فیلم سینمایی در این جشنواره حضور دارند. 
شاید این نخستین تجربه حضور خواننده ها در این 
جشنواره نباشد، اما به لحاظ کمی، پرتعدادترین  
حضور آن ها محسوب می شود؛ این در حالی است 
که فیلم برخی خواننده ها به جشنواره نرسید و از 
حضور در این رقابت جا ماندند! خواننده ها با توجه 
به شیوع کرونا و تعطیلی کنسرت ها، از اسفند سال 
گذشته، سال سختی را پشت سر گذاشته اند و با 
توجه به برخی ابهامات درباره برگزاری و شکل 
اجــرای جشنواره موسیقی فجر، مجبور شدند 
پرونده هنری امسال را، با معدود کنسرت های 
آنالین و تک  آهنگ ها ببندند. در ادامه این مطلب، 
به خواننده هایی که امسال در جشنواره فیلم فجر 
حضور دارنــد و خواننده هایی که از گردونه این 

رقابت حذف شده اند، خواهیم پرداخت.

یک تجربه متفاوت برای فرزاد فرزین	 
فــرزاد فرزین که چندسالی است بازیگری را به 
اندازه خوانندگی جدی گرفته ، امسال با »آهنگ 
دونفره« در جشنواره فیلم فجر حضور دارد. این 
ــش، یکی از 6۲  فیلم، به کارگردانی آرزو ارزان
فیلم پذیرفته شده در فهرست نهایی جشنواره 
اســت. فرزین، در این فیلم با احمد مهرانفر یا 
ــوی ســریــال »پایتخت« و بهاره  ــط هــمــان ارس
کیان افشار همبازی شده است. جالب این که 

او همزمان در شبکه نمایش خانگی هم، با 
سریال »ملکه گدایان« حضور دارد. 

تجربه بازیگری فــرزاد فرزین به 
فیلم های سینمایی »کنسرت 
روی آب« و »پــســران آجــری« 
او  ــردد. همچنین،  ــی گ ــرم ب
با سریال  سال های گذشته 
»مانکن« به کارگردانی حسین 

سهیلی زاده و »عاشقانه« به 
کارگردانی منوچهر هادی، 
خانگی  نمایش  شبکه  در 
مشغول فعالیت بود. فرزاد 
فرزین هفت آلبوم رسمی 

در کارنامه خود دارد و »شانزه لیزه« عنوان آخرین 
آلبوم اوست که در سال 96 منتشر شد.

بندها در 2 فیلم جشنواره ای	 
گروه پازل با »گل به خودی«، ساخته احمد تجری 
و آرش عدل پرور، یکی از خواننده های گروه آرش 
و مسیح با »حکم تجدیدنظر« ساخته محمدامین 
کریم پور، در سی ونهمین جشنواره فیلم فجر 
حاضر هستند. حضور علی رهبری و آرین بهاری، 
دو خواننده گــروه پــازل در فیلم سینمایی »گل 
به خودی«، جزو اولین تجربه آن ها در جشنواره 
فیلم فجر است؛ این فیلم در ژانر کودک و نوجوان 
ساخته شده و قصه آرزوهای چند کودک را که در 
پرورشگاه زندگی می کنند، روایت کرده است. 
هم صدایی پــازل بند و حمید هیراد، در قطعه 
»بی تاب«، یکی از معروف ترین آهنگ های این 
گروه است. آرش عدل پرور نیز، با بازی در»حکم 
تجدیدنظر«، اولین تجربه بازیگری خود را پشت سر 
گذاشته است. عدل پرور در این فیلم، با هنرمندان 
شاخصی مانند ژاله صامتی و همایون ارشادی 

همبازی شده است. جالب این که کارگردان این 
فیلم سینمایی، یعنی محمدامین کریم پور، کار 
خود را با ساخت فیلم های طنز چندثانیه ای در 
اینستاگرام آغاز کرد و به سرعت به شهرت رسید 
و اکنون، با حضور در جشنواره فیلم فجر، اولین 
حضور رسمی اش را به عنوان کارگردان به ثبت 
می رساند. عجیب تر این که چندی پیش اعالم 
شد فریدون شهبازیان، آهنگ ساز و رهبر ارکستر 
برجسته کشورمان، آهنگ سازی فیلم سینمایی 

»حکم  تجدیدنظر« را برعهده گرفته است.

جامانده ها	 
حضور بنیامین بهادری و بهنام بانی در فیلم 
سینمایی »موافقت اصولی« و »گشت ارشاد3«، 
با حاشیه های زیادی همراه بود. چندی پیش، 
ویدئویی در فضای مجازی پربازدید و بعد مشخص 
شد که ایــن ویدئو سکانسی از فیلم سینمایی 
»موافقت اصولی« به کارگردانی امیر پورکیان 
ــت. در ابتدا قرار  ــازی بنیامین بــهــادری اس و ب
بود»موافقت اصولی« در جشنواره فیلم فجر 

امسال حضور داشته باشد، اما در نهایت اعالم شد 
که این فیلم، به علت مسائل فنی و آماده نبودن، از 
شرکت در جشنواره انصراف داده است و به این 
ترتیب، بنیامین بهادری نیز شانس حضور در 
جشنواره را از دست داد. انتشار آخرین آلبوم این 
خواننده، به سال 94 برمی گردد و او پیشتر در 
فیلم سینمایی »سالم بمبئی« بازیگری را تجربه 
کرده است. بهنام بانی یکی دیگر از خواننده های 
جامانده از جشنواره فیلم فجر است. او در این فیلم 
مقابل امیر جعفری، ساعد سهیلی، سینا مهراد 
و میرطاهر مظلومی بازی کرده است. بازی او در 
فیلم سینمایی »گشت ارشاد3«، به کارگردانی 
سعید سهیلی، با انتشار گریم عجیب او مطرح 
شد. فیلم برداری این فیلم چندماهی ا ست که به 
پایان رسیده، اما به دلیل مسائل مربوط به یکی 
از بازیگران آن، خبری از اکــران یا حضور آن در 
جشنواره نیست. بهنام بانی در این فیلم، در نقش 

یک خواننده پاپ بدصدا بازی کرده است.

کدام یک می درخشند؟	 
هرچند هنوز برای قضاوت زود است، اما به 
نظر می رسد فرزاد فرزین به پشتوانه بازی های 
نسبتا موفقی که پیش از این، در شبکه نمایش 
خانگی و سینما داشته است، شانس بیشتری 
بــرای دیده شدن و موفقیت، نسبت به سایر 
هم صنفی های خود در جشنواره فیلم فجر 
امسال داشته باشد. البته موضوع شهرت را 
هم نباید در این زمینه دست کم گرفت و ای 
بسا اگر کارهای جا مانده از جشنواره، 
می توانستند در جمع آثار امسال 
عرض اندام کنند، شرایط برای 
فرزین دشوارتر می شد. با این 
حال، باید منتظر ماند و دید که 
حضور بی سابقه خواننده ها 
فجر،  فیلم  ــواره  ــن ــش ج در 
اواًل برای خود آن ها و ثانیًا 
بــرای فیلم هایی که در آن 
به ایفای نقش پرداخته اند، 
خواهد  دستاوردهایی  چه 

داشت.

موسیقی

 بازار داغ کنسرت های
 350هزار تومانی در کیش

پس از اعالم برگزاری کنسرت رضا بهرام و مسعود 
صادقلو، از خوانندگان موسیقی پــاپ، محسن 
ابراهیم زاده و بهنام بانی هم به جمع خواننده هایی 
پیوستند که قــرار است در جزیره کیش میزبان 
طرفداران خود باشند. به گــزارش مهر، محسن 
ابراهیم زاده روز دوشنبه ششم بهمن ماه کنسرتی را 
در تاالر شهر جزیره کیش برگزار می کند؛ کنسرتی 
ــزار تومان  که بلیت های آن از ۱3۰ تا 3۵۰ ه
قیمت گذاری شده است. بهنام بانی هم روزهای 
اول و دوم بهمن ماه طی دو نوبت کنسرت هایی را 
در تاالر کنسرت هال جزیره کیش برگزار خواهد 
ــرد. قیمت بلیت ایــن کنسرت ها نیز ۲۲۰ تا  ک
3۵۰ هزارتومان تعیین شده است. داغ شدن بازار 
برگزاری این کنسرت ها و امکان تأثیر احتمالی 
آن بر افزایش مسافرت های غیرضروری به جزیره 
کیش، همزمان با برخی نگرانی ها بابت افزایش 
دامنه شیوع ویروس کرونا در کشور، با انتقادهایی 
مواجه شده است که هنوز مسئوالن مربوط چه در 
وزارت ارشاد و چه در ستاد ملی مقابله با کرونا،  به 

آن واکنشی نشان نداده اند.

ارزیابی 4 هزار ترانه برای رقابت 
در جشنواره موسیقی فجر

پس از ارزیابی اولیه حدود چهارهزار ترانه ارسالی 
برای رقابت در جایزه ترانه سی وششمین جشنواره 
موسیقی فجر، ۱۰۰ ترانه انتخاب شد که برگزیدگان، 
پس از ارزیابی نهایی معرفی می شوند. به گزارش 
هنرآنالین، مسلم نادعلی زاده، دبیر جایزه ترانه، 
در نشست شورای داوران گفت: »متأسفانه بیشتر 
ترانه ها سطحی شده اند و دستیابی به ترانه هایی که 
شاخص های الزم را از نظر حرفه ای و فنی و محتوایی 
داشته باشند، کار دشواری است«. جایزه ترانه با هدف 
تجلیل و تشویق ترانه سرایان برتر، ترویج مفاهیم نو 
و ارزشمند در ترانه  و حمایت و معرفی ترانه های برتر 
اهدا می شود. سی وششمین جشنواره موسیقی فجر 

۲۸ بهمن تا 3 اسفندماه امسال برگزار خواهد شد.

آوازخوان ها در سودای سیمرغ!
با حضور بی سابقه خواننده های پاپ در فیلم های فجر 99، شانس کدام یک برای درخشیدن بیشتر است؟ 
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layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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تست هوش هوش منطقی

اگر این شکل ها را از روی خطوط نقطه چین تا 
بزنیم، کدام یک تبدیل به یک مکعب می شوند؟ 
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هوش منطقی :  گزینه )1( عدد داخل هر مثلث برابر است با مجموع دو عدد  
راس پایین مثلث ضرب در عدد   راس باالیی. 

تست هوش:   گزینه 3

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 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

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

کرده ایم.
سه حرفی ها: آتش، تاب، شته، 

هشت و ...
چهار حرفی: ابهت، بهشت، تباه، 

شتاب، شهاب
پنج حرفی: اشتها، شباهت

شش حرفی: اشتباه

با توجه به اعداد  درشکل باال، گزینه مناسب را 
انتخاب کنید.

 معمای پرتاب حذفی:  پاسخ می شود گزینه )ب(. همان طور که در تصویر می 
بینید و با توجه به آن چه در معما آمده برای این که تصویر دوم اتفاق بیفتد. علی 
موفق به گل کردن توپ شده و پشت سر رامین قرار گرفته، رادین و امید نتوانسته 
اند این کار را انجام دهند و از صف خارج شده اند رضا موفق به گل کردن توپ 
شده و پشت سر علی در آخر صف ایستاده و رامین هم بعد از این که توپش را گل 
کرده بعد از علی و رضا در صف قرار گرفته. پس مشخص می شود که حداقل 3 

پرتاب به گل تبدیل شده است.

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.

اختالف تصاویر:

آیا می توانید 10  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

شرح در متن
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پرتاب حذفی

علی، رادین، امید، رضا و رامین مطابق شكل» الف« 
در صف پرتاب توپ به سمت سبد قرار دارنــد. هر 
شخص یك پرتاب انجام می دهد و اگر پرتاب او گل 
شود به انتهای صف می رود و اگر پرتاب او گل نشود 

از صف خارج می شود.
حداقل چند پرتاب باید گل شود تا صف مطابق 

شكل» ب« شود؟
)هر یك از دو شكل تصویر مربوط به قبل از پرتاب توپ 

توسط نفر اول صف را نشان می دهد.(
ب( 3 پرتاب       الف( 2 پرتاب       

د( 5 پرتاب ج( 4 پرتاب       

بازی ریاضی:

راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:

بر اساس داده های روبه روی هر سطر از اعداد شما می توانید تعداد اعداد 
مطابق با پاسخ را در آن سطر پیدا کنید همچنین مشخص می شود که چه تعداد 
از آن اعداد در جای درست قرار دارند که می تواند شما را به پاسخ نزدیک تر کند. 
به طور مثال در سطر دوم مشخص است که هیچ عددی در این سطر با پاسخ یکی 
نیست پس در تمامی سطرها این اعداد حذف می شوند و با حذف این اعداد در 
سطرسوم دو عدد درست که جایگاه شان هم در پاسخ صحیح است به دست می 

آید و این موضوع در تمام سطرها تکرار می شود.



سجادپور- مــامــوران کالنتری هــای شفا و طبرسی 
شمالی مشهد در عملیات های جداگانه موفق شدند 

دو باند سرقت موتورسیکلت و خودرو    را متالشی کنند.
به گزارش خراسان، اولین باند سرقت خودرو که پس از 
چند روز فعالیت های اطالعاتی توسط نیروهای کالنتری 
شفای مشهد متالشی شد، هنگامی وارد مرحله عملیاتی 

شد که نیروهای انتظامی در اجرای طرح مبارزه با سرقت 
های خرد، به تقویت گشت های غیرمحسوس پرداختند 
و هر تحرک مشکوکی را در حوزه استحفاظی زیرنظر 
گرفتند. در همین حال ماموران انتظامی که با هدایت 
مستقیم سرکالنتر وارد عمل شده بودند، سرنشینان یک 
دستگاه پراید را در حال بازکردن باتری خودروی پارک 
شده مشاهده  کردند و بالفاصله به تعقیب آن ها پرداختند.  
سرنشینان پراید نیز با دیدن ماموران انتظامی درحالی 
از تقاطع خیابان هدایت و خیام به سوی صدمتری فجر 
گریختند که استعالم شماره پالک خودرو از مرکز پیام 
نشان می داد خودروی مذکور سابقه اعالم سرقت ندارد! 
اما ماموران کارآزموده گشت که یقین داشتند با دزدانی 
حرفه ای روبه رو شده اند همچنان به عملیات تعقیب و گریز 
ادامه دادند تا این که باالخره راننده پراید را دستگیر کردند 
و سرنشین آن نیز با استفاده از تاریکی شب متواری شد. با 
انتقال متهم به مقر انتظامی، وی با دستور سرگرد امارلو 

)رئیس کالنتری شفا( در دایره تجسس مورد بازجویی 
های تخصصی قرار گرفت اما او در حالی ارتکاب سرقت 
را انکار می کرد که لوازم سرقتی و یک دستگاه گوشی 
تلفن همراه در بازرسی از داخل خودرو کشف شده بود. 
در همین حال  افسران تجسس با بازبینی دقیق خودروی 
پراید به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد شماره 
سریال  خودرو تغییر کرده است. با این سند انکارناپذیر، 
متهم به ناچار لب به اعتراف گشود و راز سرقت های 
زیادی را فاش کرد. از سوی دیگر تحقیقات بیشتر بیانگر 
آن بود که متهم دستگیر شده سوابق متعدد کیفری دارد. 
گزارش خراسان حاکی است، با صدور دستورات ویژه 
قضایی، عملیات پلیس کالنتری شفا برای دستگیری 

اعضای فراری این باند ادامه دارد.

ماجرای سرقت سه چرخه!	 
عملیات دیگری که اعضای باند سرقت موتورسیکلت 
را به دام انداخت از هجدهم دی زمانی آغاز شد که سه 
چرخه متعلق به یک خانم کم توان جسمی از اطراف 
ــت. به دنبال  میدان بــار نوغان مشهد به سرقت رف
گزارش این ماجرا به پلیس 110، گروهی از نیروهای 
ورزیــده تجسس با دستور سرگرد کسروی )رئیس 
کالنتری طبرسی شمالی( وارد عمل شدند و با همکاری 
شهروندان و منابع و مخبران محلی به تحقیق در این باره 
پرداختند تا این که یکی از شهروندان با دیدن مشخصات 
سه چرخه سرقتی در فضای مجازی، به مرد جوانی 
مشکوک شد که در خیابان رسالت 113 مشهد در حال 
برش زدن کابین یک دستگاه سه چرخ شبیه سه چرخه 
سرقتی بود. او زیرکانه تصاویری از صحنه مذکور تهیه 
کرد و به این ترتیب ماموران تجسس کالنتری طبرسی 
شمالی در جریان موضوع قرار گرفتند و با صدور دستور 
ویژه ای از سوی قاضی عندلیب )معاون دادستان مرکز 

خراسان رضوی( عامل اوراق کردن سه چرخه را در 
حالی دستگیر کردند  که دارای سوابق کیفری زیادی 
بود. با انتقال این متهم به کالنتری مشخص شد که  
او به همراه دیگر همدستانش در سرقت های دیگر 
موتورسیکلت نیز نقش دارد بنابراین عملیات این پرونده 
ادامه یافت و ماموران انتظامی در بیست و هفتم دی 
موفق شدند یکی دیگر از اعضای 40 ساله باند سرقت 
موتورسیکلت را به دام اندازند. در بازرسی از پشت بام 
منزل این متهم نیز قطعات دو دستگاه موتورسیکلت 
اوراق شده کشف و ضبط شد. گزارش خراسان حاکی 
است، ماموران انتظامی در پیگیری این پرونده و با توجه 
به اعترافات متهمان در بازجویی های فنی، ضایعات 
فروشی را نیز در خیابان رسالت دستگیر کردند که 
قطعات اوراقی سه چرخه سرقتی را خریده بود. تالش 
برای دستگیری دیگر اعضای این باند و شناسایی مال 

باختگان دیگر همچنان ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

کوتاه از حوادث

خط زرد

هشدارهای انتظامی

   با توجه به این که مأموران برای ورود به منزل 
افــراد، باید عالوه بر کارت شناسایی معتبر، حکم 
قضایی ورود به منزل )با درج مشخصات کامل( را 
ارائه کنند بنابراین به افرادی که بدون حکم و صرفًا 
با نشان دادن کارت شناسایی، قصد ورود به منزل 
شما را دارند، اعتماد نکنید و مراتب را از طریق تلفن 
110 به سرعت به پلیس اطالع دهید. مواردی از 
 این قبیل به فوریت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

  به نوع درخواست مأمور توجه کنید؛ مأموران 
واقعی در ابتدا به دنبال احراز هویت افراد هستند. 
به همین دلیل کارت شناسایی افراد را درخواست 
می کنند. اگر مأموری در همان ابتدا کیف یا سوئیچ 

خودروی شما را درخواست کرد، به وی شک کنید.
پلیس پیشگیری خراسان رضوی

قربانی یک کینه قدیمی!

بعد از مرگ مادرم، در حالی به خواستگاری پسرخاله ام پاسخ مثبت دادم 
که فکر می کردم خاله ام جای مادرم را برایم پر می کند اما حاال که به نقشه 

زیرکانه و شوم او پی بردم، زندگی چنان به کامم تلخ شده است که ...
زن 35 ساله که به امید یافتن راهکاری برای طالق از همسرش وارد 
کالنتری شده بود، درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری 
آبکوه مشهد گفت: 15 سال بیشتر نداشتم که در سوگ مادرم سیاه پوش 
شدم. او بر اثر ایست قلبی فوت کرد و من و دو برادر کوچکم را تنها گذاشت. 
یک سال بعد از این ماجرا، پدرم نیز ازدواج کرد و مسئولیت من که فرزند 
بزرگ خانواده بــودم، خیلی بیشتر شد ولی سعی می کردم از درس و 
مدرسه غافل نشوم و به تحصیالتم ادامه دادم.  خالصه سال آخر دبیرستان 
را می گذراندم که خاله ام مرا برای »محمود« خواستگاری کرد. با آن که 
عالقه ای به ازدواج با پسرخاله ام نداشتم و او را مثل برادرم می پنداشتم، 
اما به خاطر خاله ام به خواستگاری اش پاسخ مثبت دادم چرا که احساس 
می کردم خاله ام جای مادرم را برایم پر می کند اما نمی دانستم خاله ام به 
خاطر ازدواج پدرم کینه عمیقی از او را در دلش جای داده است و این گونه 
قصد انتقام گرفتن از پدرم را دارد. خاله ام همیشه به اطرافیان می گفت به 
خاطر خواهرم زیر بال و پر دخترش را گرفته ام.  باالخره من در حالی از خانه 
پدرم رفتم و زندگی مشترک با محمود را آغاز کردم که خاله ام حرف اول را 
در زندگی ما می زد. به طوری که حتی بارداری من نیز به دستور خاله ام 
بود. محمود هم بدون اجازه مادرش آب نمی خورد. من در طبقه اول منزل 
خاله ام سکونت داشتم و بدون اجازه او برای خرید هم نمی توانستم بیرون 
بروم. محمود هم مانند یک روبات عمل می کرد. با اشاره مادرش مرا کتک 
می زد یا به دستور او دست نوازش بر سرم می کشید. با آن که زندگی برایم 
زجرآور شده بود اما چاره ای جز سکوت نداشتم چرا که پدرم درگیر زندگی 
خودش بود و من نمی توانستم به خانه نامادری ام بازگردم. آرام آرام محبت 
و عاطفه بین من و محمود کمرنگ شد ولی دو فرزندم وابستگی شدیدی 
به پدربزرگ و مادربزرگ شان داشتند. به گونه ای که بیشتر اوقاتشان را 
در کنار آن ها می گذراندند و خیلی کم به خانه خودمان می آمدند. در این 
شرایط بود که چند روز قبل محمود مانند همیشه بی دلیل بهانه جویی کرد 
و سر و صدا راه انداخت. او سپس از فرزندانم خواست که به  طبقه باال بروند. 
ساعتی بعد وقتی من هم به منزل خاله ام رفتم تا غذای پسر کوچکم را بدهم، 
ناگهان از پشت در شنیدم که به همسرم می گفت دیگر  وقت آن رسیده است 
که همسرت را طالق بدهی و او را نزد همان نامادری اش بفرستی! با شنیدن 
این جمله و با چشمانی اشک بار به منزل خودم بازگشتم و تازه فهمیدم که 
چرا خاله ام فرزندانم را به خودش وابسته کرده است. او با همان کینه قدیمی 
قصد انتقام از پدرم را داشته و مرا قربانی این انتقام وحشتناک کرده است. 
در صورتی که من خاله ام را حامی و پشت و پناه خودم می دانستم. حاال هم 
قصد دارم از محمود طالق بگیرم اما ای کاش ... شایان ذکر است، با توجه 
به اهمیت موضوع و صدور دستوری از سوی سرهنگ محمدی )رئیس 
کالنتری آبکوه( این پرونده برای انجام امور مشاوره ای و روان شناختی به 

کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

 5 سرنشین پراید و ساینا در آتش سوخت قاچاق جان باختند 
توکلی/ تصادف پراید با ساینا در شرق کرمان پنج کشته و 

یک مجروح برجا گذاشت. 
به گــزارش خراسان، سرهنگ رضایی رئیس پلیس راه 
شمال استان کرمان در تشریح این حادثه گفت:در حادثه 
برخورد پراید با ساینا در کیلومتر  15 محور ریگان-نرماشیر، 
راننده ساینا و سه سرنشین مرد خودروی پراید به علت شدت 
جراحت های وارد شده به طرز هولناکی جان باختند و 

راننده پراید و سرنشین زن خودروی ساینا نیز مجروح و به 
بیمارستان منتقل شدند. علیپور سرپرست مرکز مدیریت 
حوادث بم نیز از افزایش تعداد کشته های این حادثه به پنج 
نفر خبر داد و افزود: یکی از مصدومان این حادثه در هنگام  
انتقال به بیمارستان بر اثر شدت سوختگی جان باخت. 
سروان افتخاری فرمانده پلیس راه ریگان -ایرانشهر علت 
تصادف را  انحراف به چپ پراید ذکر کرد و گفت: ساینا 
حامل سوخت قاچاق بود که به دلیل شدت برخورد دچار 

آتش سوزی شد.

2 باند سرقت خودرو و موتورسیکلت متالشی شد

تصویر صحنه اوراق کردن سه چرخه توسط سارق

توکلی/ وحدت عیدی فرماندار شهرستان کهنوج 
از قتل جوان کهنوجی در حمله چند فرد مسلح در 
شهرک امام این شهر خبر داد و گفت: طبق گزارش 
اولیه ضاربان شناسایی  شدند و اقدامات پلیس برای 

دستگیری متهمان در حال انجام است. 
*ایرنا/ شادی نیا سخنگوی اورژانــس آذربایجان  
شرقی گفت: بر اثر سانحه رانندگی صبح دیروز  بین 
پراید و نیسان در محور بستان آباد - سراب سه نفر 

جان خود را از دست دادند و دو نفر مصدوم شدند. 
*ایرنا / هاشمی نژاد رئیس جمعیت هالل احمر کرج 
گفت: صبح دیروز بر اثر انفجار گاز در یک نانوایی در 
منطقه محمدشهر کرج یک نفر کشته شد و چهار نفر 

دیگر مصدوم شدند.
*مهر/ سرهنگ مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس 
راهور تهران بزرگ از فوت راکب موتورسیکلت در 
اثر بی احتیاطی راننده وانت نیسان در بزرگراه امام 

علی)ع( طی یک شنبه شب گذشته خبر داد.
*پلیس/ سرهنگ سلیمان آبادی رئیس پایگاه دهم 
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشاره به انهدام 
باند فروشندگان سالح در فضای مجازی گفت: 1۲۸ 
قبضه سالح شکاری قاچاق در مخفیگاه متهمان در 

محدوده صالح آباد پایتخت کشف شد.
*مهر/ سردار معصوم بیگی رئیس پلیس پیشگیری 
از فعالیت شبانه روزی ۶0۷ پاسگاه محیط بانی و 
کشف چهار هزار و ۲00 قبضه سالح غیر مجاز طی 

امسال توسط یگان حفاظت محیط زیست خبر داد.
*ایسنا/ بنا بر اعالم مرکز مدیریت بالیا در اندونزی 
در پی وقوع زمین لرزه اخیر که جزیره سوالوسی را 

لرزاندبیش از ۸1  نفر جان خود را از دست دادند.
*میزان/ مجیدی رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
تهران  از دستگیری دو برادر سازنده که با پیش فروش 
کردن واحد های ساختمانی، ۶.5 میلیارد ریال از دو 

مال باخته کالهبرداری کرده بودند، خبر داد.
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در حالی که بورس برای چهارمین 
روز پیاپی درگیر فشار فروش سنگین 
بود و بیشتر نمادها و شاخص ها سرخ 
پــوش شــده انــد، برخی نمایندگان 
مجلس به وزیر اقتصاد ضرب االجل 
دادند و نایب رئیس مجلس در نامه 
نگاری با رئیس قوه قضاییه خواستار 
بررسی تخلفات و تــرک فعل های 
ــورس شدند.  ــت در خصوص ب دول
همزمان وزیر اقتصاد در پاسخ گفت: 
مسئوالن اقتصادی و بورسی کشور 
تــمــام تــاش شــان را بـــرای بهبود 

وضعیت بورس به کار می گیرند.
به گزارش خراسان ،دیروز شاخص 
کــل بـــورس 36 هـــزار واحـــد دیگر 
افت کرد تا به سطح یک میلیون و 
150 هــزار واحــد بازگردد. عددی 
ماه  هفت  در  مــقــدار  کمترین  کــه 
گذشته )از اواخر خردادماه( است و 
به معنی از دست رفتن حجم زیادی 
از سود بورس بازان قدیمی است و 

تازه واردها زیان سنگینی را تجربه 
ــورس و صف  کــردنــد. افــت شدید ب
های فروش سنگین در حالی است 
که حجم معامات هم کاهش یافته 
و خروج پول از بازار بسیار زیاد است. 
در این شرایط تجمعات اعتراضی 
و جریان های مجازی در خصوص 
ــورس جــزو خبرهای مهم  شرایط ب
ــت. ــور اس ــش ــادی ک ــص ــت ــای اق ــض ف
حاجی دلیگانی  ــاره،  بـ همین  در 

نماینده مجلس گفت: در روزهای 
اخیر بیش از 500 پیامک از مردم 
رسیده که همگی از ریزش روزهای 
اخیر در ارزش سهام بورس گله مند 
و خواستار رسیدگی به این وضعیت 
بودند. به گزارش فارس، وی تصریح 
ــر اقتصاد طی  ــرد: چنان چه وزی ک
یک هفته آینده برای شفاف سازی و 
تعیین تکلیف بورس اقدام نکند، با 
ابزارهای نظارتی همچون شکایت 

در قالب ماده 234 و تحقیق و تفحص 
موضوع را پیگیری خواهیم کرد.در 
پاسخ وزیر اقتصاد در اظهاراتی کلی 
گفت: مسئوالن اقتصادی و بورسی 
کشور تمام تاش شان را برای بهبود 
ــورس به کــار می گیرند.  وضعیت ب
دژپسند تصریح کرد:برای صعودی 
شــدن بــورس باید برنامه های مان 
اجرایی شود تا بتوان نتیجه آن را 
دید. وی البته اشاره ای به این برنامه 

ها و کم و کیف آن نکرد.
در ایــن میان  قاضی زاده هاشمی 
نایب رئیس اول مجلس در نامه ای 
به رئیس قوه قضاییه، گزارشی  از 
جزئیات تخلفات و ترک فعل های 
صورت گرفته در بازار سرمایه ارائه 
ــزارش مهر، قاضی زاده  کــرد. به گ
ضمن اشاره به جمله رئیس جمهور 
،چند روز قبل از شروع ریزش بورس 
مبنی بر این که »مردم باید همه چیز 
را به بورس بسپارند« به موضوعاتی 

مسئوالن  عــمــومــی  دعـــوت  نظیر 
دولتی بــرای حضور مــردم در بازار 
سرمایه، بی تدبیری تیم اقتصادی 
دولت از جمله وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، وزارت نفت و شرکت های 
ــت به  یا تحت مدیریت دول دولتی 
عنوان بازیگر و قدرت بامنازع بازار 
سرمایه پــرداخــت و مستنداتی در 
خصوص تخلفات شرکت های بزرگ 
دولتی ارائه کرد.در عین حال برخی 
کارشناسان معتقدند یکی از عوامل 
اصــلــی ریـــزش بـــورس افــت قیمت 
ارز است زیــرا در دوران اوج گیری 
قیمت ارز  و همچنین سرازیر شدن 
نقدینگی به بازار سرمایه بسیاری از 
شاخص های بورسی نیز به همین 
نسبت در حــال رشــد  چند برابری 
بودند و اکنون بخشی از این سقوط 
نیز طبیعی است و استیضاح وزیر 
اقتصاد دراین فرصت کمکی به رشد 

شاخص نخواهد کرد.

روزهای سیاه بورس 
ریزش ادامه دار شاخص کل با وعده کلی و مبهم وزیر اقتصاد به سهامداران معترض همراه شد 

 شاخص

رکوردشکنی دی ماهی بورس! 

ــیــن تــریــن رقــم  ــای ــر پ ــی در هــفــتــه  هـــای اخ
ــده اســت.  بــازدهــی ماهانه بـــورس ثبت ش
افول شاخص  با  گزارش اقتصادنیوز،  به 
بــورس بــه سطح یک میلیون و 186 هزار 
واحــد، بازدهی بــورس در دی ماه به منفی 
رقم  پایین ترین  کــه  رسید  درصــد   17/7

تغییرات ماهانه در سال 99 است. 

ارز و طال همچنان درحال سقوط 

 دالر در کانال 21 هزار 
سکه در کانال 9 میلیون 

نرخ ارز در ادامه روند نزولی روزهای اخیر خود، 
دیروز یک گام دیگر عقب نشینی کرد و با هزار و 
300 تومان کاهش به نیمه کانال 21 هزار تومان 
رسید. اگر چه وعده رئیس جمهور برای کاهش 
نرخ دالر به 15 هزار تومان و نیز خوش بینی بازار 
به تحوالت سیاسی آمریکا و کاهش تحریم ها علت 
اصلی آغاز این روند نزولی بیان شده است، اما 
دیروز خبرگزاری تسنیم این مطلب را هم اضافه 
کرد که ریزش قیمت ها، بر تعداد فروشنده ها 
افزوده و به همین دلیل کاهش قیمت دالر و سکه 
در بازار لحظه ای شده است. بنا بر این گزارش، 
فعاالن بــازار پیش بینی می کنند که اگر اتفاق 
خاصی در حوزه سیاست رخ ندهد، قیمت دالر 
طی روزهــای آینده به کانال 20 هزار تومان  یا 
کمتر از آن هم برسد.گزارش فوق همچنین وضع 
بــازار سکه را همسو با ارز اعام کرده است. به 
طوری که قیمت سکه دیروز از 10 میلیون تومان 
به کانال 9 میلیون تومان )9 میلیون و 770 هزار 
تومان( بازگشت. قیمت طا هم که ماه ها باالی 
یک میلیون تومان در نوسان بود ،دیروز به زیر یک 

میلیون تومان )حدود 920 هزار تومان( رسید. 

 احتمال 2 برابر شدن یارانه نقدی 

سخنگوی کمیسیون تلفیق از مصوبه جدید این 
کمیسیون مبنی بر دو سقفی شــدن پرداخت 
یارانه نقدی در بودجه سال آینده خبر داد.بــه 
گــزارش تسنیم، رحیم زارع در نشست خبری 
دیروز خود از مصوبات جدید این کمیسیون در 
خصوص تبصره 14 یعنی همان تبصره مربوط 
به قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد. به گزارش 
خراسان، اظهارات زارع در حالی مطرح می 
ــت، رقــم منابع  شــود که در الیحه تقدیمی دول
هدفمندی یارانه ها، 267 هزار میلیارد تومان 
محاسبه شده بود. بدین ترتیب به نظر می رسد 
افــزودن منابعی از جمله مابه التفاوت نرخ ارز 
4200 تومان با 17500 تومان )106 هزار 
میلیارد تومان( به منابع این قانون، موجب افزایش 
مجموع منابع  شده باشد. زارع در ادامه سخنان 
خود، با بیان این که منابع یارانه ها یک جا دیده 
شده است، افزود: )سال آینده( یارانه نقدی در 

دو سقف پرداخت می شود که بر این اساس 58 
میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر 58 میلیون نفر 
مبلغ دیگری دریافت خواهند کرد. آصفری عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه دربــاره نحوه افزایش 
یارانه ها در سال آینده به خبرنگار خراسان گفت: 
این افزایش تقریبا دو برابری رقم یارانه ها از 267 
هزار میلیارد قبلی به 436 هزار میلیارد به منزله 
افزایش یارانه های نقدی دریافتی افراد جامعه 
است.وی با بیان این که ما بنا داریم یارانه دهک 
های اول تا ششم جامعه را براساس محاسبات 
افزایش دهیم افزود: در واقع بودجه یارانه ها نه 
دو سقفی بلکه چند سقفی خواهد بود به طوری 
که طبق تصمیم مجلس دهک یک جامعه یک 
مبلغ، دهک دوم و سوم مبلغی دیگر و یارانه دهک 
های سوم تا ششم هم رقم دیگری افزایش خواهد 
داشت.آصفری تصریح کــرد: بخشی از منابع 
افزایش یارانه ها از محل ارز 4200 تومانی است.

 بازار خبر

مرغ دوباره در مسیر افزایش قیمت

ایسنا-  قیمت مرغ در خرده فروشی های تهران به 
21 تا 22 هزار تومان رسید. این رقم نسبت به هفته 
های گذشته با افزایش 1000 تا 2000 تومانی 
مواجه شده است. این گزارش می افزاید: قیمت 
مصوب مرغ براساس اعام ستاد تنظیم بازار، 20 
هزار و 400تومان است، با این حال مرغ با این قیمت 

فقط در برخی از خرده فروشی ها عرضه می شود.

حذف برچسب تخفیف درصدی 
از  قفسه فروشگاه ها

فارس- رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های 
زنجیره ای گفت: با توجه به اتهامات وارد شده 
به فروشگاه های زنجیره ای مقرر شده از امروز 
قیمت مصرف کننده و درصد تخفیف کاال از قفسه 
فروشگاه های زنجیره ای حذف و فقط قیمت 
فــروش کــاال روی قفسه ها درج  شــود. فخریان 
همچنین اظهار کرد: قیمت برخی از مواد غذایی 
مانند خرما با کاهش نرخ دالر  در روزهای اخیر 
ــد کاهش یافته اســت و قیمت سایر  10 درص
محصوالت نیز که هنوز از سوی تولید کنندگان 
کاهش نیافته ، روند کاهشی به خود گرفته است.

احتمال افزایش 50 درصدی 
قیمت سیگار

ایسنا- رئیس انجمن محصوالت دخانی گفت: در 
صورت تصویب مالیات نخی برای سیگار، با در نظر 
گرفتن افزایش سایر هزینه های تولید، سال آینده 
قیمت پایه سیگار برندهای داخلی و بین المللی به 

ترتیب 50 و 30 درصد افزایش می یابد.

افزایش 40 درصدی سپرده بانکی

صدا و سیما- آمار های بانک مرکزی از افزایش 
40/7درصـــــدی مــانــده ســپــرده هــا و 42/8 
درصدی مانده تسهیات بانکی در پایان مهرماه 
99 نسبت به مقطع مشابه سال قبل، حکایت 
دارد. به گزارش خراسان با این حال، نرخ تورم 
نقطه به نقطه در مهرماه امسال 41/4 درصد 
بوده  بنابراین سپرده های بانکی به طور واقعی و 

به نسبت، رشدی نداشته اند.

40 درصد  عایدی سرمایه مسکن مشمول مالیات 

اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب  بــردبــار- 
مجلس با اشاره به تصویب طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه در این کمیسیون به ارائه جزئیاتی از آن 
پرداخت، از جمله این که 40 درصد مابه التفاوت 
خانه دوم و بیشتر هر فرد ایرانی در سال اول 
شامل مالیات بر عایدی سرمایه می شود که این 
رقم در سال های بعد هر سال 3 درصد کاهش 
می یابد.خاندوزی در گفت وگویی با بیان این 
که باید در باره کنترل قیمت و نقدینگی و دارایی 
هایی که با زندگی مردم گره جدی خورده است 
مثل مسکن، فکر اساسی کنیم، افزود: به دلیل 
این که نقدینگی های متعلق به سایر بخش ها 
قابلیت سیان دارد ، ناچار هستیم برای سایر 
منافذ نقدینگی نیز همزمان چاره ای بیندیشیم 
.وی با اشاره به تصویب طرحی در کمیسیون 
اقتصادی مجلس دربـــاره مالیات بر عایدی 
سرمایه گفت: در این طرح برای اماک با انواع 

کاربری ها، وسایل نقلیه موتوری، انواع طا و 
شمش و انواع ارزها مالیات بر عایدی سرمایه 
درنظر گرفته شده است.خاندوزی میزان مالیات 
بر عایدی سرمایه در باره اماک و مستغات)به 
استثنای اولین مسکن متعلق به هر فرد ایرانی( 
را در سال اول 40 درصد مابه التفاوت خرید 
و فروش ذکر کرد و افزود: این رقم از سال دوم 
به بعد هر سال 3 درصد کاهش می یابد  که در 
پایین ترین پله روی 4 درصد ثابت می ماند.وی 
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه طا، ارز و خودرو 
را نیز برای معامات کوتاه مدت 30 درصد ذکر 
کرد و گفت: برای تمام این دارایی ها خریدهای 

مصرفی خانوارها مستثنا شده اند.
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نواندیش نوشت :  پنج نامزد احتمالی جوان و  •
مطرح انتخابات به ترتيب سن عبارتند از: محمد 
جــواد آذری جهرمی 39 سال ، وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات.مهرداد بذرپاش ٤0 سال ، رئيس 
دیوان محاسبات.سورنا ستاری ٤8 سال ، معاون 
علمی و فناوری رئيس جمهور.اميرحسين قاضی 
زاده هاشمی ٤9 سال ، نایب رئيس مجلس یازدهم.

سعيد محمد ٥2 سال،فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا
عصر ایران مدعی شد: یک منبع دیپلماتيک به  •

یونهاپ گفت: کره جنوبی واحد دریایی  خود را که در 
نزدیکی تنگه هرمز فعاليت می کند از آبراه دور کرده 
است تا روحيه مثبت را قبل از مذاکره با ایران درباره  
نفتکش توقيف شده و ملوانان ایجاد کند. این اتفاق 
همزمان با ورود هيئت کره ای به ایران رخ داده است.

آفتاب نیوز نوشت:روابط عمومی شرکت سرآوا  •
ــاره خبر دستگيری معاون سابق این شرکت  درب
توضيحاتی ارائه کرد ودربيانيه ای نوشت: در روز 25 
دی ماه 1399 چند رسانه داخلی خبری مبنی بر 
بازداشت یکی از معاونان سابق سرآوا هنگام خروج از 
کشور را منتشر کردند که در رسانه های خارجی نيز 
بازنشر شده است. به اطالع می رساند پرونده قضایی 
آقای عماد شرقی در ابتدای سال 97 شکل گرفته و بر 
اساس پيگيری نهاد های قضایی هيچ گونه ارتباطی 
بين این پرونده با شرکت و مدیران سرآوا وجود ندارد. 
بر این اساس ارتباط دادن خبر دستگيری ایشان به 
سرآوا هدفی جز مغشوش کردن افکار عمومی و ایجاد 

جو نااميدی در اکوسيستم کارآفرینی کشور ندارد.
تابناک نوشت :  رئيس پليس امنيت عمومی  •

استان کرمانشاه از دستگيری عوامل مربوط به 
انتشار یک ویدئو در شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: 
اقدام این افراد باعث جریحه دار شدن افکار عمومی 
شده بود. سرهنگ "حسن حيدری" اظهار کرد: 
در بررسی های تخصصی همکاران پليس امنيت 
عمومی مشخص شد چند نفر خانم در یک مراسم 
آوازخــوانــی کــرده و سپس ویدئوی آن در فضای 
مجازی منتشر شده بود. در تحقيقات تکميلی پليس 
مشخص شد که همکاران ما به دستگيری خانم های 
هنجارشکن، صاحب واحد صنفی و صاحب کانون 

تبليغاتی اقدام کردند.
جهان نیوز مدعی شد : با توجه به شرایط  •

کرونایی ، فيلم هایی که سال گذشته موفق به اکران 
نشده و مجوز نگرفته بودند امسال از فضای کرونا 
استفاده و فرم جشنواره پر کرده اند. برخی از فعاالن 
فرهنگی ابراز نگرانی می کنند که با توجه به نزدیک 
شــدن به انتخابات ریاست جمهوری و ماه های 
پایانی دولت تدبير و اميد برخی از سياسيون تالش 
کنند تا این فيلم های  مسئله دار در جشنواره فجر  

اکران شود.

 رسالت – یکی از جالب ترین تيتر ها در واکنش  •
به رزمایش اخير موشکی سپاه را این روزنامه زد : 

»سخنرانی به زبان دنيا«
آرمان ملی – سيد محمد علی ابطحی مسئول دفتر  •

رئيس دولت اصالحات در گفت وگو با این روزنامه 
بيان کرد : »اصالح طلبان نمی خواهند برای انتخابات 
1400 کاندیدای اجاره ای معرفی کنند و به دنبال آن 
می گردند که یک اصالح طلب واقعی برای انتخابات 

ریاست جمهوری کاندیدا شود.«
جــوان – این روزنامه در گزارشی با تيتر »نابود  •

شده ایم، اما به چنگ اندازی هزار فاميل اصالحات بر 
پست های قدرت اميدواریم!« نوشت: »اصالح طلبان 
آدم های شب انتخابات نيستند و اغلب از ماه ها جلوتر 
بحث های انتخاباتی را آغاز می کنند. طی 10 ماه 
گذشته هم آنان بيشتر ظرفيت رسانه ای خود و نيز 
فعاليت های سياسی شان را بر انتخابات 1400 
گذاشته اند و از این رو هر روز خبر های متفاوتی از 

اردوگاه اصالح طلبی بيرون می آید.«
هفت صبح – ایــن روزنــامــه درگــزارشــی با تيتر  •

»غافلگيری در جزایر توریستی« نوشت : »حضور ده ها 
هزار مسافر در کيش و قشم همه ناظران را شگفت زده 

کرده است.«
همشهری-روزنامه نگاران ایران در غِم از دست  •

دادِن شيده اللمی روزنامه نگار باسابقه و دبير گروه 
جامعه این روزنامه سوگوار شدند.

ــه در تيتر یک خــود به  • ــام آفتاب یــزد – ایــن روزن
بررسی جایگاه قطر در منطقه پرداخت و به نقل از 
محمدعلی بصيری استاد روابط بين الملل دانشگاه 
اصفهان نوشت: »قطر جاه طلبی بــی آزار است.... 
قطر همچنان در مرحله بازیگری است و هنوز به مرحله 

بازیگردانی وارد نشده است.«

تازه های مطبوعات

بدون تيتر

صالحی: بی اعتمادی ما به آمریکا 
براساس واقعیت هاست 

در 24 ساعت توانستیم تولید سوخت 20 درصد را از سر بگیریم 

KHAMENEI. توکلی-پایگاه اطالع رسانی
IR در ادامــه پرونده »حــرف قطعی« موضع 
جمهوری اسالمی در زمينه تحریم ها و برجام، 
با دکتر علی اکبر صالحی رئيس سازمان 
ــرژی اتمی و از اعضای هيئت نظارت بر  ان
اجرای برجام گفت وگویی انجام داده است، 
مواضعی که به نوعی چــارچــوب بازگشت 
آمریکا به برجام را هم ترسيم می کند که 

گزیده ای از آن را می خوانيد:
*  از اوایــل دهه  80، ما را به اعتبار این که 
فعاليت های سری انجام می دادیم و به آن ها 
نگفتيم، تحریم  کردند که این کذب مطلق 
است. اشتباه نکنم سال 81، بنده نماینده  
ایران در آژانس بين المللی انرژی اتمی بودم. 
وقتی که منافقين اعالم کردند ایران در نطنز 
دارد مثاًل تأسيسات سری می سازد، قبل از 
آن ما آقای البرادعی را به ایران آورده بودیم 
و به اصفهان هم رفته بــود... بعد از یکی دو 
سال تأسيسات نطنز کليد خورد و منافقين 
ــالم کردند که جمهوری اسالمی دارد  اع
مخفيانه این کار را می کند؛ چون به آقای 
البرادعی اطالع داده بودیم که ما می خواهيم 
غنی سازی بکنيم، فوری جواب داد که من 

مطلع بودم و از قبل به من اطالع دادند 
و این ها کار سری انجام نمی دهند 

و تمام شد؛ اما دستگاه تبليغاتی 
و رســانــه ای قــوی غــرب ایــن دروغ 
بزرگ را جا انداختند و از آن جا ما 

را وارد یک چالش جدی کردند.
اســاس  از  تحریم ها   *

یک امر ظالمانه ای 
ــاًل ما  ــ ــود و اص بـ

چرا تحریم شدیم؛ چون دنيا، دنيای منطق 
ــه زور  ــای منطق زور اســـت ن ــي نــيــســت. دن
منطق؛....محوری ترین چالش ما با غرب 
همان شيوه  حکمرانی ماست. برای آن ها 
یک چيز مجهولی است و چنين چيزی در 
دنيا وجود نداشته که بر اساس اصل والیت 

فقيه باشد.
* عمده  بخش تحریم ما به تعامالت بانکی 
ــا دادوســـتـــد بــانــکــی  و  ــردد. اگـــر م ــی گ ــرم ب
نقل وانتقاالت مالی مان روان بشود و مشکلی 
نداشته باشيم و فروش نفتمان هم مشکل 
نداشته باشد، دیگر مشکلی نداریم و کارمان 
را انجام می دهيم. این محوری ترین قسمت 

تحریم است.
* ما وقتی 20 درصد را شروع  کردیم، در 24 
ساعت طبق آخرین خبری که دارم 20 گرم 
در ساعت دارند توليد می کنند؛ یعنی عماًل 
داریم نيم کيلو در روز توليد می کنيم. ما این 
20 درصد را توليد و ذخيره می کنيم و اگر 
آن ها به برجام برگشتند، ما هم به تعهدمان 

برمی گردیم. 
* اول باید این دیوار بی اعتمادی که از بين 
رفته، دوباره اعتمادسازی اش انجام بگيرد. نه 
ما به آن ها اعتماد داریم و نه آن ها به ما 
اعتماد دارند. البته بی اعتمادی ما 
به آن ها بر اساس واقعيت هاست 
و حقانيت ما را نشان می دهد، 
ولی آن ها بی اعتمادی شان به ما 
بر اساس این ضرب المثل است 
که می گوید: کافر همه 
را بـــه کــيــش خــود 

 پندارد.

ویژه های خراسان  

زاهدی – هر بار که محمد جواد ظریف با رسانه 
ای گفت وگو می کند حتما باید شاهد بخش 
های جنجالی و حاشيه ساز هم در آن گفت وگو 
باشيم . حاال وزیر خارجه کهنه کار کشورمان 
در آغاز ششمين سال اجرای برجام با روزنامه 
همدلی صحبت کرده و از گذشته و آینده گفته 
از جمله تاکيد بر این موضوع که نمی خواهد 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود هرچند 
این بار کمی تردید هم چاشنی کار کرده و گفته  
البته با تقدیر خداوند کاری نمی شود کرد .جمله 
ای که بسياری آن را مستقيم ترین و مثبت 
ترین پاسخ ظریف بــرای حضور در انتخابات 
1400  دانسته اند.چند روز قبل و پس از 
سخنان سيد حسن خمينی مبنی بر این که»اگر 
به هر علتی این جامعه به کسی نياز پيدا کرد 
نسبت به مسئوليت نباید شانه خالی کند.«  
خيلی ها  ظریف را مخاطب این سخن تلقی 
کردند. ظریف همچنان از جمله معروفش که 
گفت " این راهــی است که خودمان انتخاب 
کردیم " دفاع می کند اما می گوید با بازخورد 
بدی که داشته دیگر این حرف را نمی زند. نکات 
مهم این مصاحبه را در ادامه می خوانيد:* قبل 
از تصدی وزارت،  خطاب به اعضای خانواده ام و 
همچنين همکارانم عرض کردم که این حوزه، 
حوزه ای برای قهرمان شدن نيست، بلکه حوزه 
قربانی شدن است.آن چه برای من مهم است، 
احساس مــردم اســت. ناراحتی و نارضایتی 
مردم، من را نيز ناراحت و دلگير می کند اما در 
نهایت فکر می کنم که وظيفه من این نيست که 
از محمد جواد ظریف یک شخصيت محبوب 
یا منفور بسازم، وظيفه من آن است که کاری 
را که به من واگذار شده، به نحو مطلوب انجام 
بدهم.*مسئوليت  یک وزیر امور خارجه، دفاع 
از کل کشور است. نمی توانم بگویم که مثال 
با فالن کار قوه قضایيه مخالفم، یا با این کار 
اطالعات سپاه مخالفم واز آن دفاع نمی کنم. 
اطالعات سپاه جایی است که  سریال »گاندو« را 
عليه من ساخته. از این صریح تر که نداریم، با این 
حال من وظيفه دارم که در خارج از کشور از این 
نهاد داخلی، دفاع کنم. * برخی مردم می گویند 
ما با سياست های جمهوری اسالمی در منطقه 
موافق نيستيم، چون برای ما ایجاد فشار کرده 
است. اما همزمان برای مراسم شهادت شهيد 
سليمانی، با جمعيت ميليونی در همه شهرهای 
کشور به ميدان می آیند. ایــن نشان دهنده 
این است که انتخاب مردم ما، این است که در 
دنيا سربلند باشند. مردم ما، کسی را که نماد 

مقاومت است ، این گونه بزرگ می دارند. این 
یک واقعيت است. بنابر این اگر من می گویم که 
ما انتخاب کرده ایم بقيه جمله من را هم ببينيد. 
من گفتم که ما انتخاب کردیم   مانند عربستان 
سعودی نباشيم. تفاوت ما با عربستان سعودی 
چيست؟ تفاوت ما شهيد سليمانی است. یعنی 
آن ها زیر بار آمریکا می روند اما ما نمی رویم. 
من نگفتم مردم انتخاب کردند که تحت فشار 
اقتصادی باشند، فشارهای روانی به آن ها وارد 
شود، دارو نداشته باشند، من گفتم مردم این 
روش را انتخاب کردند، این روش هم پيامدها 
و نتایجی دارد.* اگر آن جمله را) مردم ما خود 
انتخاب کرده اند که این طور زندگی کنند( من 
گفتم بی حساب نگفتم و دروغ هم نگفتم. بله من 
حتمًا قبول دارم مردم انتقاد دارند، حتمًا قبول 
دارم معيشت مردم سخت شده، اما چيزی را 
هم که گفتم، قبول دارم هرچند دیگر نمی گویم 
چون مردم ناراحت شدند.*درباره احتمال 
نامزد شدن در انتخابات ،واقعًا دیگر فکر من 
برای مقابله با این وضعيت کار نمی کند،مگر 
این که تهدید کنم در انتخابات شرکت می کنم! 
چراکه من هرچه گفتم شرکت نمی کنم تاثير 
منفی گذاشته است. دوستان دایم خوش شان 
می آید که بگویند من برای انتخابات می آیم، 
من باید چه کار کنم که آقایان این ماجرا را رها 
کنند؟*ترجيح بنده این است که از مرداد در 
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران که 
بنده آن جا سمت دانشياری دارم تدریس کنم، 
از تجربياتم در چهل سال گذشته استفاده و 
دانشجو تربيت کنم. اما تقدیر خداوند هرچه 
باشد همان است، چراکه هيچ وقت با تقدیر 
خداوند نمی شود جدال کرد. ترجيح ام برای 
آینده تدریس است، اما تسليم تقدیرم. * این که 
بعضی می گویند، من با جو بایدن رفيق بودیم، 
هيچ دو مسئول خارجی با هم رفيق نيستند. 
من در زمانی که سفير بودم و ایشان هم سناتور و 
یک مدت هم رئيس کميته روابط خارجی سنای 
آمریکا بود، با ایشان دیدار داشتم و بحث های 
متعددی انجام دادیم. ایشان آدم بسيار زیرکی 
است و  در روابط خارجی بسيار متخصص است.

ضرب االجل روحانی برای گزارش 
آنالین تخلف در ادارات

بر اســاس ابالغيه روزهــای اخير رئيس جمهور، 
مقرر شده ادارات و سازمان های دولتی ،ظرف 90 
روز با ایجاد زیرساخت های الزم، امکان مشارکت 
حداکثری مردم در ساده سازی فرایندهای ارائه 
خدمات را فراهم کنند و این سامانه به گونه ای 
برنامه ریزی شود که در صورت رعایت نشدن قوانين 
و مقررات، با سریع ترین روش ممکن این مشکالت را 

به نهادهای مربوط گزارش دهند.

مجوز جالب برای انتصاب راحت تر 
مدیران در دولت آینده!

در حالی که شــورای عالی اداری در سال 95 
دستورالعملی را برای انتخاب و تایيد بخشی 
از بدنه مهم مدیریتی در وزارتخانه ها و سازمان 
های دولتی تایيد و الزامی کرده بود، به پيشنهاد 
یک عضو هيئت دولت، قرار است برخی شروط 
و  پایه  حرفه  ای  مدیریت  سطوح  در  انتصاب 
عملياتی در نهادهای مذکور، از زمستان امسال 

به مدت سه سال الزامی نباشد.

رئيس ستاد کل نيرو های مسلح در پاسخ به سوالی 
دربــاره پــرواز دو هواپيمای »بی 52 « آمریکایی در 
منطقه اظهار کرد: پرواز این هواپيماها ارزش عملياتی 
ندارد. سرلشکر باقری  افزود:»در همين 20 روز اخير 
که رئيس جمهور کم خرد آمریکا تهدیداتی کرد ،ما این 
تهدیدات را جدی گرفتيم و در این مدت بيش از 10 
رزمایش تخصصی برگزار شد، البته این رزمایش ها 
می توانست در سه روز برگزار شود اما ما آن ها را برای 
این که مردم بتوانند در جریان آن قرار بگيرند در 20 
روز برگزار کردیم«.رزمایش اقتدار 99 نيروی زمينی 

ارتش نيز از امروز در سواحل مکران آغاز می شود.

بازی ظریف در میدان1400؟ 
وزیرخارجه هرچند باردیگر حضور در انتخابات را رد کرد اما این بار گفت که تسلیم تقدیرم! 

هادی محمدی – اصالح طلبان این روزها 
در حال تکميل سازوکاری هستند به نام نهاد 
اجماع ساز که قرار است نامزد نهایی آن ها برای 
انتخابات 1400را معرفی کند. در گفت و گو 
با حجت االسالم دکتر محسن رهامی وکيل 
دادگستری که دفاعيات وی از دانشجویان 
آسيب دیده کوی دانشگاه در سال 78 و در 
دادگاه عبدا... نوری از او چهره ای شاخص در 
ميان اصالح طلبان ساخته، دربــاره وضعيت 
این روزهــای جبهه سياسی اش و آینده چند 
ماهه تا انتخابات 28خرداد ریاست جمهوری 
گپ زدیم که در ادامه می خوانيد:*در بحث 
شخصی، جهانگيری یا عــارف تجربه خيلی 
خوبی دارند. برخی به خود من هم می گویند 
و من معتقدم باید پویش های مختلف ایجاد 
کنيم و همه کسانی که زمينه دارند، پویش ایجاد 
و فعاليت کنند. البته جهانگيری می گوید، 
چون من در دولت هستم معذوریت دارم. همه 
در شهرها و استان ها حرف های خودشان را 
مطرح کنند تا به تدریج مثل کشورهای دیگر 
روی یک نفر به توافق نهایی برسند. معتقدم چه 
خودم باشم چه دیگران همين مدل را باید جلو 
ببریم البته در گذشته هم این مدل جواب داده 
است. به آقای جهانگيری گفتم ،برنامه خودتان 
چيست که گفت من هنوز به جمع بندی قطعی 
نرسيدم و در حال رایزنی هستم.*اگر امروز 
ارزیابی کنيم اقبال سال های 92و 94 و 96 
بــرای اصــالح طلبان وجــود نــدارد و مقداری 
سرمایه اجتماعی ما آسيب دیده است. بخشی 
به شرایط کلی جامعه برمی گردد و توقعاتی که 
از روحانی داشتند. طبيعی است که توقعات 
ــورای شهر  مــردم توسط دولــت روحانی و ش
برآورده نشده است که البته به معنی این نيست 
که رقيب ما اقبال بيشتری دارد. در واقع امروز 
با پدیده نااميدی مردم به صندوق رای ،روبه رو 
هستيم، چنان چه در همين انتخابات مجلس 

اخير دیدید که مشارکت در شهرها کمتر از 
ــد بود که نگران کننده است،همه  20درص
تــالش ما ایــن اســت که مــردم را نه به اصالح 
طلبان که به اساس انتخابات و صندوق های 
رای اميدوار کنيم.*یک بخش از کار ما به این 
مربوط است که آیا دولت روحانی می تواند 
حداقل برخی از وعده های خودش را انجام 
دهد؟ چون به شکلی سرنوشت اصالحات به 
سرنوشت دولت روحانی و شورای شهر تهران 
مربوط است. جلساتی با مسئوالن دولت داریم، 
از جمله با آقای جهانگيری هفته قبل جلسه 
مفصلی داشتم و مشکالت را گفتم. اگر دولت 
بتواند با رفتن ترامپ و گشایشی که ایجاد می 
شود بخشی از وعده هایش را اجرایی کند، 
کمک خواهد بود البته باید دنبال قانع کردن 
عقبه اصالحات هم باشيم که کار مهمی است. 
اگر کاندیداهای جدی نداشته باشيم سازمان 
رای ما به هم می ریزد و ایجاد دوباره اش کار 
سختی است. البته وحدت نظر فعال در اصل 
حضور جدی و ارائه فهرست بين ما ایجاد نشده 
است.* نگرانی زیاد ما این است که اختالفات 
بين دولــت و اصالحات باعث شــود نتوانيم 
از عملکردهای مثبت دولت دفاع کنيم و به 
مصيبت 84 گرفتار شویم. تالشمان این است 
که اشتباهات استراتژیک 84 به هيچ وجه 
تکرار نشود.*اصالح طلبان در انتخابات 76 
و 80و 92 و 94 و 96 به پای نظام  و جمهوری 
اسالمی 160ميليون رای ریختند، این یک 
بحث حزبی و شخصی نيست. اصالح طلبان 

رای خاکستری را می توانند به صحنه بياورند.

هشدارتکرار 84 برای اصالح طلبان 
رهامی در گفت و گو با خراسان با بیان این که عارف و جهانگیری شخصیت های مناسبی برای 

1400 هستند، افزود: با چنددستگی اصالحات ممکن است84 تکرار شود 
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لطفا  گرفته اید،  قــرار  دوربین مخفی  مقابل  در  »شما 
انسان ها  ما  بزنید«. همه  و لبخند  دســت تکان دهید 
این جمله را بارها و بارها از قاب تلویزیون و برنامه های 
دوربین مخفی اش شنیده ایم. برنامه هایی که درواقع 
می توان آن را ابزارمناسبی برای ارزیابی آستانه تحمل انسان ها و مشاهده 
ویژگی های شخصیتی شان تلقی کرد. از معروف ترین این برنامه ها،دوربین 

مخفی هــای  امیرحسین قهرایی اســت، او که با بیش از 30 سال 
فعالیت در عرصه ساخت این برنامه ها، لقب پدر دوربین مخفی 

ــران را گرفته ،دوربین مخفی را صرفا بــرای سرگرمی  ای
مخاطب نمی سازد و سعی و اهتمامش بر این بوده که 

بیشتر با اهداف آموزشی و مردم شناسانه پیش برود. 
آدم های جذابی مقابل دوربین مخفی او قرار گرفتند 

از پژمان بازغی تا رامبد جوان. آدم ها چه مشهور 
باشند چه نباشند در زندگی ،فرصت چندانی 

برای قرار گرفتن در لحظات نفس گیر ندارند 
تا زمینه بروز الیه های مختلف شخصیت شان فراهم شود. دوربین 
مخفی به ما کمک می کند با خودواقعی آدم هــا در موقعیت های 
هدفی  چنین  به  رسیدن  البته  شویم.  آشنا  بیشتر  سخت 

 نیاز به یک تیم حرفه ای هم دارد و بسیاری از دوربین 
مخفی هایی را که این روزهــا با زیرپا گذاشتن حریم 
خصوصی آدم ها، یا با کارهای خطرناک تولید شده و 
با هدف جذب فالوئر و تبلیغات در اینستاگرام پخش 
می شود، نمی توان در زمره آثاری تلقی کرد که به 
ما دید بهتری از جامعه می دهد. به همین منظور 
در پرونده امروز زندگی سالم با قهرایی گفت وگویی 

داشتیم تا برای ما و شما از اتاق فکر، اتفاقات جلو و پشت 
دوربین و ایده هایی که به ساخت چنین برنامه هایی ختم 

می شود بگوید. او خاطرات جالبی از بازغی، مهران مدیری ، 
رامبد جوان و... دارد؛ پس ما همراه باشید.

یک شغل

 امیرحسین قهرایی، پدر دوربین مخفی ایران از کاربرد این برنامه ها، در بروز الیه های درونی شخصیت ها 
و نمایش زندگی واقعی سلبریتی ها و مردم می گوید

دوربین مخفی، آینه اجتماع است

غربالگری از چه اختالالتی 
پیشگیری می کند؟

دخترهای ایرانی به مقام های 
داخلی قناعت نمی کنند

گفت و گویی صمیمانه با »عاطفه رضایی« نامزد 
 بهترین مربی سال 2020 جهان 

در رده باشگاهی فوتسال

سکوت؛قاتل خاموش 
زندگی مشترک

آیا با پا به  سن گذاشتن 
خردمندتر می شویم؟
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دوربین مخفی کمدی 
نیست، موقعیت 

اجتماعی است

ورودش  نحوه  از  کــه  می خواهم  قهرایی  از 
ــذاب و الــبــتــه چالش برانگیز  ــای جـ ــی ــه دن ب
دوربین مخفی بگوید: »من اصــوال از بچگی 
ــودم، البته من به دوربین  آدم شوخ طبعی ب
در  ایــن هــا  نمی گویم،  شوخی  مخفی هایم 
اجتماعی  موقعیت های  سری  ،یک  حقیقت 
هستند. بچگی شوخی بود، ولی خب زمانی 
که بزرگ تر شدم سعی کردم کارهایم شوخی 
صرف نباشد و بیشتر جنبه آموزشی داشته 
از کارگردانان معروف دوربین  باشد. یکی 
به  برنامه  یک   1955 ســال  آمریکا،  مخفی 
نام کندید کامرا را ساخت و زمانی که من در 
انگلیس دانشجو بودم کارهای او را می دیدم 
تااین که از آثارش خوشم آمد و گفتم چه کار 
جالبی اســت، آینه اجتماع است و آدم را در 
موقعیت های بدیع و تــازه ای می گذارد که تا 
به حال با آن رو به رو نشده اند، بعدا درباره این 
موضوع بیشتر تحقیق کــردم و متوجه شدم 
عالوه بر سرگرمی و شوخی، خیلی آموزشی 
است، می توانیم عکس العمل های دیگران را 
ببینیم و با خودمان مقایسه کنیم، این جا بود 
که با خودم گفتم یک روزی این کار را می کنم. 
بعد که به ایران برگشتم، یعنی سال 1368 
با دوربین ام اول از خودم یک ویدئو  گرفتم و 
خودم بازیگرش شدم. بعد کم کم این طرح را 
به صدا و سیما بردم و شبکه تهران تاییدش کرد 
و شروع به ساخت جدی و رسمی این برنامه ها 

کردم«.

 دوربین مخفی یک کار 
و جریان علمی است

در ادامه از پدر دوربین مخفی کشورمان، درباره 
جذابیت ها و قشنگی  های این کار می پرسم 
که این طور توضیح می دهد: »گرایش کار من 
کمدی است، چون همیشه به طنز عالقه مند 
بــودم یعنی اگر شما در مواقع عــادی هم من 
را با مردم ببینید، سعی می کنم روح مردم را 
شاد کنم و شــادی ام را با مردم شریک شوم و 
هیچ وقت غمم را با کسی شریک نشده ام. در 
کار طنز هم، یک فرمولی به نام »طنز موقعیت« 
داریم، یعنی فرمولی که تماشاچی می داند، 
ــن که  ــی بازیگر نــمــی دانــد. نکته دیــگــر ای ول
دوربین مخفی، یک کار و جریان علمی است، 
درست است یک عده ای شوخی می کنند، اما 
به خاطر پایه علمی اش است که خنده دار جلوه 
می کند و من از آن استفاده می کنم و همین 

انتظار یک اتفاق بامزه باعث خنده می شود«.

پشت پرده شوخی با مدیری و رامبد جوان

در ادامه از کیفیت شوخی اش با پژمان بازغی، منصرف شدنش از 
شوخی با مهران مدیری و سربه سرگذاشتن با رامبد در شوخی با 
ستارگان می پرسم: »فکر می کنم شوخی را که با پژمان بازغی کردم 
یک نفر به او لو داده بود، چون عکس العمل اش آن چیزی که من انتظار 

داشتم نبود، اگر مردم به خاطر داشته باشند، 
خیلی آرام با آن چاقوکش برخورد کرد، به 

خودش هم گفتم یکی به تو گفته جریان 
چیست، چون غیرممکن بود که اصال 

نترسد. البته خودش هیچ وقت قبول 
نکرد. در شوخی با مهران مدیری 

می خواستیم روی خودرو اش یک 
کامیون آجر خالی کنیم، برای 
این کار از پسرش فرهاد پرسیدم 
و گفت اشکالی ندارد، ولی از آخر 

ترسید و گفت: نه، پدرم از دست من عصبانی می شود که با شما تبانی 
کردم و به او نگفتم. قضیه دقیقا این بود که مهران یک بنز خوشگل 
ــی اش را پیداکرده  500 میلیونی داشت که اتفاقی من یک اوراق
بودم، می خواستیم رنگش کنیم و دقیقا مثل ماشین مهران مدیری 
دربیاوریم و پسر مهران هم سوئیچ را از او بگیرد و ماشین رنگ کرده 
ما را به جای ماشین پدرش بگذارد تا وقتی که راننده کامیون ضامن 
را می کشد و آجرها را خالی می کند، پسرش 
به او بگوید عه بابا این ماشین شماست؟! 
درنهایت منصرف شدیم وگرنه مهران 
مدیری جیغ می کشید و می آمد بیرون. 
ــودم هــم همان زمــانــی کــه نقشه را  خ
می کشیدم با خودم می گفتم امکان 
دارد از کــوره در بــرود. دختر من 
هم اگر بود این کار را نمی کرد، 

البته اشتباه من هم بود که رفتم با پسر یک هنرمند برنامه ریختم. اما 
برای رامبد جوان با کارگردانش، فواد منصوریان برنامه ریختم تا با 
او شوخی کنیم. این جور مواقع ما به یک آدم خودی از این افراد نیاز 
داریم که این ها را به تله و موقعیت بیاورد. برای همین به دفتر فواد، 
کارگردان تلویزیونی خندوانه رفتم و ماجرا را با او درمیان گذاشتم 
که می خواهم با رامبد این جور شوخی بکنم و او هم استقبال کرد و 
گفت : فکر خوبیه! از او پرسیدم رفت و آمدش چطوری است؟ ماشین 
دارد؟ گفت: نه راننده دارد، گفتم: راننده اش اهل شوخی است تا با 
ما همکاری کند؟ گفت: فکر می کنم باشد تا این که راننده را آوردیم و 
به او گفتیم و قبول کرد و گفت این کار را می کنم، اما بعدا وسط کار آن 
قدر بنده خدا ترسیده و پشیمان بود که چه کاری کرده است و اصال 
نتوانست بازی اش را درست انجام دهد و عمال بازی را خراب کرد و 
من هم آن وسط، بازی را به یک سمت دیگر چرخاندم و در مجموع بد 
نشد. من این شوخی را نوشتم و می دانستم رامبد اهل این جور چیزها 
نیست، ولی اگر مثال یکی اهل این جور چیزها بود، هیچ وقت چنین 

شوخی با او نمی کردم، چون می ترسید«.

قبل از این که آمپر سوژه به قرمز برسد 
کات  می دهم

شاید با خود تصور کنید ساخت یک برنامه دوربین مخفی کار ساده ای به نظر 
می رسد و هیچ سختی ندارد، اما پیداکردن سوژه مناسب و اطمینان از کسی  که 
با او شوخی می شود، خودش سخت ترین کاِر دست اندرکاران این حوزه است که 
قهرایی بیشتر درباره اش توضیح می دهد: »سختی های این کار خیلی زیاد است، 
برای همین هیچ کس دیگری پیدا نشده است که برای تلویزیون دوربین مخفی 
بسازد. یک بار که در شبکه تهران بودم، یکی از تهیه کننده ها ،پایش را در کفش 
ما کرد و گفت، می خواهم دوربین مخفی بسازم و واقعیت اش خیلی از دستش 
ناراحت شدم، چون من یک قیمت داده بودم و گفتم دقیقه ای n تومان، ولی او 
گفت: من با نرخی کمتر از قیمت قهرایی می سازم. بعد از مدت ها دیدم در یک 

گوشه  تلویزیون نشسته و پای چشم اش هم کبود شده. رفتم سراغش و گفتم: 
چطوری؟ گفت: عه! تو چه کار می کنی که کتک نمی خوری؟ باالخره 

دیگر ول کرد و خودم رفتم ساختم. این را می خواهم بگویم که باید از 
مخاطب مان شناخت داشته باشیم، یک خط قرمزهایی را نباید رد 
بکنیم، آمپر طرف را باید درنظر بگیریم؛ از زرد که می رود نارنجی و 
نرسیده به قرمز باید کات بدهیم و بگوییم که دوربین مخفی است، 
چون اگر به قرمز برسد، ممکن است برخورد ناجوری کند، خیلی باید 

مواظب باشیم کجا شوخی می کنیم، با چه کسی شوخی می کنیم، چه 
نوع شوخی می کنیم. فرض کنید در پیاده رو ایستادیم و می خواهیم با یک 

رهگذر شوخی کنیم، من در یک نقطه دیگر با همکارانم در ارتباطم و یکی از 
دوربین ها روی صورت شخصی که از دور می آید زوم می کند و به من می گویند: 
این چطور است؟ من نگاهش می کنم و حالت راه رفتن اش و ... را بررسی می کنم 
و می گویم ولش کنید؛ این احتماال چک برگشتی دارد و امکان دارد تو صورتت 
بکوبد ،  بگذار تا برود، اما نه یک نفر دیگر را می گویند و من هم می گویم آره این شاد 
و شنگول است، پشت تلفن همراهش می خندد، این را بگیر. یادم است یک بار در 
دبی داشتم یک شوخی می کردم که یک سیاه پوست آمریکایی با قامت بلند حدود 
دو متر و 20سانتی را که پهنایش، چهارتای بدن من بود ،دیدم و از پشت بیسیم به 
همکاران گفتم بچه ها جلوی این را بگیرید و آن ها گفتند ،آقای قهرایی بی خیال این 
بشویم، این صد در صد کتکمان می زند، گفتم: نه، این غول بزرگ مهربان است، 
یک حسی بهم می گفت که با این آدم می شود شوخی کرد و درست هم از آب درآمد 
و این مرد آن قدر نازنین بود که یک عالم خندید و مرا بغل کرد، بنابراین قبل از این 
که بخواهم در تله بیفتم، آدم ها را می بینم و یک دوربین هم مخصوص این آدم هایی 

که در حال عبور هستند، داریم تا روی صورتشان زوم کنیم«.

سوژه را آن قدر می چرخانم تا هزار جنبه شخصیت اش بروز کند

»در برنامه هایم نمی گذارم کار به جای باریک کشیده شود، مخصوصا در ایران« قهرایی با 
این مقدمه اضافه می کند: کار خیلی سختی است، متاسفانه در مملکت ما مردم زیر فشار 
اقتصادی هستند، در نتیجه آستانه تحملشان هم پایین تر است. دوربین مخفی های خارجی 
ایستا ست و موقعیتی چندثانیه ای و بدون سناریو برای سوژه ایجاد می کند اما دوربین مخفی 
من 10 دقیقه است، یعنی من شخصی را در یک موقعیت می گذارم و آن قدر در آن موقعیت 
می چرخانم تا هزار جنبه شخصیت اش بروز کند. بگذارید یک مثال دیگر برایتان بزنم، ما در 
یک دوربین مخفی و با کمک پلیس راهنمایی و رانندگی یک چراغ قرمز را بیشتر از دو دقیقه 
نگه داشتیم، ماشین های ردیف جلو هم ماشین های همکاران خودم بودند، با بیسیم به آن ها 
گفتم قرمز که شد راه بیفتید و صبر نکنید تا سبز شود، وقتی آن ها راه می افتادند، ماشین های 
عادی هم بالاستثنا پشت سرشان حرکت  می کردند، من برای این مورد 
از عبارت شیدایی اجتماعی استفاده می کنم، یعنی وقتی مردم 

می بینند بیشتر افراد اجتماع یک کاری را انجام می دهند هرچقدر هم خالف باشد، آن ها هم 
انجام می دهند، این ها رفتند عیب ندارد، ما هم برویم. من همین شوخی را در لس آنجلس 
آمریکا هم کردم، هیچ ماشینی تکان نخورد و همه می گفتند: طرف دیوانه است؟ چرا چراغ 
قرمز را رد کرد؟ درواقع سواد جامعه ای هم در هر منطقه ای فرق می کند و نتیجه می گیریم که 
عکس العمل افراد متغیر فرهنگی است. شوخی دیگری در ایران کردم که ملت در پیاده روی 
خیابان ولی عصر در حال قدم زدن بودند، پیاده رویی که بغل آن فقط یک دیوار بلند بود و از 
ساختمان خبری نبود، چهارتا مامور شهرداری مانند با کاله ایمنی آن جا مستقر شدند و گفتم 
جلوی عابران را بگیرید و به آن ها بگویید برای عبور از این قسمت پیاده رو باید کاله ایمنی بر 
سر بگذارید و صد قدم آن ورتر کاله را پس می گرفتم و می گفتم خیلی ممنون و ادامه دهید، 
همه رد شدند بدون این که بپرسند چرا کاله بگذاریم؟ باالی سرما که چیزی نیست. بعد از 
این که می رفتند، برمی گشتند ببینند چرا؟  آن لحظه هم نمی گفتند چرا و جریان چیست؟«

 برخی از بازیگران کشورمان
ظرفیت سلبریتی شدن را ندارند

ما باید از نوع رفتار و برخورد افراد در مواجهه با دوربین مخفی چیزی 
یاد بگیریم، پدر دوربین مخفی کشورمان با این مقدمه به انعکاس رفتار 
افراد جامعه و تاثیر آن ها بر زندگی اجتماع می گوید: »یک شوخی دیگر 
داشتم که یک بازیگر پلیس در حالی که دو دزد را دستگیر کرده است با 
فرار کردن یکی از دزدها ،هفت تیرش را به رهگذری که در حال آمدن به 
سمتشان بود، می دهد و می گوید: آقا این را نگهدار تا من بروم آن یکی دزد را 
بگیرم، به محض تحویل دادن اسلحه به آن رهگذر عادی که درواقع سوژه ما بود، طرف یک 
آدم خشن و بی اخالق شد و به بازیگر دزد  گفت: خفه شو پسر! وگرنه تیر می زنم به پاهات! متاسفانه طرف 
دانشجو بود و چنین چیزی را دیدیم. از ساخت این صحنه در دوربین مخفی ام می خواهم این نکته را بگویم 
به نظر من این ها آینه جامعه است و ما از این نوع رفتارها باید چیزی یاد بگیریم.« قهرایی در همین باره به 
رفتار اجتماعی برخی از بازیگران کشورمان هم که با به قدرت رسیدنشان، همه چیز و همه کس را فراموش 
می کنند اشاره می کند: » برخی از بازیگران کشورمان ظرفیت و گنجایش دیده شدن و سلبریتی شدن را 
ندارند. بازیگران ما تا سلبریتی می شوند و قدرتی پیدا می کنند، جواب رفیق هایشان را هم نمی دهند، 
خودشان را می گیرند ودر حقیقت من خیلی از دست شان ناراحت می شوم، می گویم چرا؟ تو خواستی 
سلبریتی و قابل توجه بشوی، ولی ظرفیت اش را داشته باش. ولی می خواهم یک مثال قشنگ از همین 
هنرمندان برایتان بزنم و آن هم محمدرضا علیمردانی است؛ آن قدر این مرد ماه و مهربان است که وقتی 
رفتارش با مردم را می بینم لذت می برم، می گویم: بارک ا... این انسانی است که بلد است سلبریتی باشد. 

حرفم این است که آدم ها باید گنجایش قدرت پیداکردن را داشته باشند«.

مردم ما در برخورد با بعضی از 
شوخی ها بخشنده ترند

قهرایی در پایان به یک موضوع جالب و آن هم معرفت مردم شریف 
ایران اشاره می کند: »مردم ما در برخورد با بعضی از شوخی ها 
 بخشنده ترند، اگر یک هو نترسانیم شان تا از جا بپرند آستانه 
ــان عــزیــز سرزمینم  ــردم ــت، م تحمل شــان خیلی خــوب اسـ
سختی کشیده اند. یک بار در آمریکا در حال ساخت دوربین 
مخفی بودم و یک متکدی آمریکایی یک گوشه ای نشسته بود و تا 
فهمید ما داریم فیلم برداری می کنیم، آمد سراغم و گفت: من هم در 
فیلم شما هستم ، گفتم: آره ، گفت: پول بدهید، گفتم: چرا؟ گفت: 
باالخره می خواهید پخش کنید و من هم در فیلم شما بوده ام. طرف 
دایم الخمر بود، گفتم: بنشین بابا، اصال فیلم ات را پاک می کنیم 
و نمی خواهیم قیافه ات را ببینیم. البته بقیه رهگذران آمریکایی 
هم پول می خواستند و گفتم بروید بابا! شماها دیگه کی هستید؟ 
گفتم همین که دوربینم را روی صورتتان گرفتم خدا را شکر کنید. 
ولی مردم ما شریف و بامعرفت هستند و هیچ وقت نشده که چنین 
درخواستی کنند. یک نکته دیگر هم الزم می دانم بگویم که فعال 
دوربین مخفی نمی سازم، چون آستانه تحمل مردم ما به خاطر 
کرونا و مسائل اقتصادی ناشی از آن پایین آمده است. تا چندوقت 

پیش مردم ما بهترین مردم دنیا برای شوخی کردن بودند«.
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غرابلگری از چه اختالالیت پیشگیری یم کند؟

 
مهدیس مرادیان، |  خبرنگار

  

این روزها بحث درباره 

زایمــان  غربالگــری 

بسیار داغ شده است. 

آمــار اعــام شــده از 

سوی ســازمان بهزیســتی از تولد ساالنه 

17 هزار کودک معلــول دارای اختاالت 

ژنتیکی در کشور خبر می دهد. در ادامه 

به تشــخیص بیماری ها با روش غربالگری 

جنین اشاره می کنیم. 

 غربالگری بارداری  نقش مهمی در سامت مادر و نوزاد دارد 
که در ادامه در گفت و گو با یک متخصص آن ها را بررسی می کنیم 

پزشکی 
تناسب اندام 

7 راز چربی سوزی آسان 
و سالم

امروزه خانم های زیادی از مشــکل اضافه وزن خود 
ناراضی هســتند و همیشــه دنبــال راه هایی ســریع 
برای کاهش وزن می گردند که برخی از این روش ها 
نه تنها موثر نیست بلکه ســبب بیماری های مختلف 
هم می شــود. بهترین راه برای کاهش وزن و رهایی 
از چاقی ، داشتن یک رژیم کم کالری در کنار برنامه 
ورزشــی منظم و یــک برنامه مناســب بــرای زندگی 
است. در ادامه هفت راه حل برای کاهش وزن همراه 

با سالمتی برای شما آورده ایم.
1-  تمرینات هوازی

بدن بــرای تأمین انرژی عضــالت، نیاز به اکســیژن 
دارد، کلیه تمرینات ریتمیک و ســبک، مثل دویدن 
آرام، پیــاده روی، دوچرخه ســواری و ... از تمرینات 

هوازی هستند.
 2- لزوم صرف صبحانه

هرگز صبحانــه را از وعده غذایی خــود حذف نکنید. 
بسیاری به دلیل نداشتن وقت کافی، صبحانه را حذف 
می کنند، اما باید بدانید صــرف صبحانه، ده ها مزیت 
دارد که یکی از آن ها دستیابی به وزن دلخواه شماست.

3-  افزایش وزن عضات با پروتئین
در رژیــم غذایی خــود، از غذاهــای حــاوی پروتئین 
استفاده کنید. برخی از آن ها عبارت است از: گوشت 
انواع ماهی، گوشت قرمز، سینه مرغ، عدس، لوبیا، 
نخود، ماش، ســفیده تخــم مرغ، مغز گــردو، فندق، 

بادام و ...
4-  ثابت نگه داشتن سوخت و ساز 

به جای سه وعده غذا، پنج یا شش وعده غذای سبک تر 
طی روز داشته باشید. وقتی مقدار زیادی غذا وارد بدن 
می شود، تمایل بدن برای ذخیره چربی بیشتر از زمانی 

است که غذا کم کم وارد بدن می شود.
 5-  جایگزین کردن غات کامل با سایر غات

افــرادی کــه در رژیــم غذایــی خــود از غــالت کامل 
اســتفاده می کنند، میزان چربی های بدن شان، به 

خصوص در ناحیه شکم، کمتر است.
6- داشتن خواب کافی 

افــرادی کــه روزانــه بیــن هفــت تــا هشــت ســاعت 
می خوابنــد، راحت تــر از افــرادی کــه پنــج ســاعت 

می خوابند، می توانند چربی بسوزانند.
7-  پرهیز از استرس

بــا افزایــش اســترس و ترشــح هورمــون کورتیــزل 
)هورمون چاقی(در افراد، روند چربی ســوزی آن ها 

کاهش می یابد.

بانوان
مارال مرادی

خبرنگار

تازه ها 

  در ادامــه بیمــاری هایــی را که اختــاالت ژنتیکی 
موجب آن ها می شوند مرور می کنیم:

  سندروم داون

 سندروم داون مشکلی ژنتیکی است و در صورت تشخیص 
سندروم داون، مادر مجوز سقط جنین تشخیصی را دارد.

نوزادانی که با این ســندروم متولد می شــوند ویژگی های 
فیزیکی خاصی دارند و عموما میزانی از ناتوانی در یادگیری 
را تجربه می کنند. این کودکان برخی توانایی های کودکان 
هم ســن خود را ندارند و اجزای چهره آن ها هــم با دیگران 

فرق دارد.
  سندروم ادوارد

 بروز این بیماری در حدود یــک در 5 هزار تولد تخمین زده 
شده است. تنها نیمی از جنین های مبتال به این سندروم تا 
زمان تولد زنده می مانند . پس از این که این اختالل از طریق 
آمنیوسنتز تشخیص داده شد، خطر سقط خود به خود جنین 
70 درصد است و در صورت زنده ماندن جنین متوسط امید 
به زندگی برای نوزاد مبتال به این بیماری، 15 روز اســت. 
تقریبا 10 درصد از بیماران تا یک سالگی و یک درصد تا 10 
سالگی زنده می مانند که اغلب معلولیت ذهنی شدید دارند.

  سندروم پاتو

نوعی اختالل کروموزومی نادر با بروز بین یک در 10000 
تا یک در 20000 نوزاد تازه متولد شده است. سونوگرافی 
بین هفتــه 20 تــا 22 بــارداری به طــور معمــول می تواند 
 اختالالت کروموزومی به ویژه این بیماری را تشخیص دهد .
 وضعیت امید به زندگی در مبتالیان به این سندروم به طور 
متوسط هفت روز است. بیش از 90 درصد کودکان مبتال به 
سندروم پاتو در سال اول زندگی شان می میرند، بازمانده ها 
هم اغلب دچار کم توانی روانی – حرکتی شــدید هستند. 
زنده ماندن کودک در این سندروم به شدت اختالالت قلبی 
، کلیوی و مغزی بســتگی دارد. عالیم بالینی این اختالل 
معموال در صورت فرد ظهــور پیدا می کند و شــامل فاصله 
نزدیک چشم ها، کوچک بودن اندازه سر و شکاف کام و لب 
است. همچنین انگشتان اضافه در دســت و پا، اختالالت 
کلیوی، نابینایی و ناشنوایی و نقایص پوست سر  هم از دیگر 

مشکالتی  است که این سندروم به همراه دارد.
SLOSسندروم  

یک اختالل مادرزادی اســت کــه در افراد مبتــال، توانایی 
تولید کلسترول را کاهش می دهد. کلسترول در عملکرد 

طبیعی سلول ها و اعصاب و همچنین در رشد اولیۀ انسان 
نقش مهمی دارد. به همین دلیل در افراد مبتال بسیاری از 

سیستم های بدن درگیر می شوند.
عالیم و نشــانه های این بیماری درافراد مختلف، متفاوت 
است و بستگی به شــدت جهش ژنتیکی ایجاد شده دارد. 
به طور کلــی مبتالیان به ســه دســتۀ خفیف، کالســیک و 
شدید تقسیم می شوند که این طبقه بندی، براساس شدت 
اختالالت مغــزی، شــنوایی، دهانی و تناســلی اســت. در 
فرم خفیف فرد تنهــا اختالالت فیزیکــی کوچک به همراه 
مشکالت رفتاری و یادگیری دارد در حالی که فرم شدید به 

ناتوانی شدید ذهنی منجر می شود.
  پره اکامپسی

 یکی از عوارض بارداری است که موجب فشــار خون باال و 
آســیب رســاندن به اندام های بدن )معموال کبد و کلیه ها( 
می شود. معموال پره اکالمپسی پس از هفته بیستم بارداری 
در زنانی بروز می کند که پیش از آن، فشار خون طبیعی بوده 
است. درمان نشدن پره اکالمپسی در بارداری می تواند به 
عوارض خطرناک و حتی مرگباری برای مادر و کودک منجر 

شود. 

آشپزی من آشپزی من
غذای اصلی

  باقالی - 2 پیمانه
   پیاز -یک عدد

   آرد - 2 قاشق غذا خوری
   تخم مرغ - 2 تا ۳ عدد

    شوید – یک چهارم  قاشق چای خوری
    پنیر فتا - ۳0 گرم

    نمک، فلفل، زردچوبه  - به میزان الزم
   پودر سیر - به مقدار الزم

   روغن سرخ کردنی - به میزان الزم

ترفندها

    هوا )اكسیژن(
هرگاه روغن ها و چربی ها در معرض هوا قرار گیرد، 
اكسیده می شود كه این عمل طعم نامطلوبی ایجاد 
می کنــد. هــر انــدازه درصد اســیدهای چــرب غیر 
اشباع در روغن بیشتر باشد، بیشتر در معرض خطر 

اكسیداسیون قرار می گیرد.
    رطوبت

میــزان رطوبــت در روغن هــا و چربی هــا كم اســت. 
بنابرایــن، میكروب هــا كمتــر موجــب فســاد آن ها 
می شــود. وقتی مقدار كمی رطوبــت وارد روغن ها 

شود ،سرعت فساد آن ها بیشتر می شود.
    نور

از جمله عواملی كه به شدت سبب تغییر طعم و رنگ 
در چربی ها و روغن ها می شود ، نور است. بنابر این، 
مناســب اســت كه این مواد در معرض مســتقیم نور 

قرار نگیرد.
    درجه حرارت

هنــگام پخــت مــواد غذایــی اســتفاده از درجــه 
حرارت باال ســبب تغییــر رنگ و طعــم در روغن و 
خــروج دود آبی و ســپس دود ســیاه می شــود كه 

نشــانه فســاد روغن اســت. همچنین، قرار دادن 
روغن ها در كنار شعله گاز ســبب تسریع در فساد 

آن ها می شود.
    تند شدن روغن ها

هر تغییری در روغن ها را کــه موجب طعم نامطلوب 
آن شــود ، »تند شــدن« می گویند.همچنین، گاهی 
میكروب ها رنگدانه هایی تولید می كنند كه در چربی 
محلول اســت و داخل آن نفوذ می كنند كه این عمل 
ســبب تغییر رنگ در چربی می شــود.از مصرف این 

روغن ها باید پرهیز کرد .

1- اول باقالی ها را  پاک می کنیم و می شوییم .
روی  می ریزیــم  و  آب  قابلمــه  داخــل  ســپس   -2
حــرارت می گذاریــم. ۳- باقالــی هایــی را که شســته 
بودیــم ، داخــل قابلمــه می ریزیــم تــا بپــزد.4- زمانی 
که باقالــی ها پخــت ،آن ها را آبکــش می کنیــم و کمی 
می کوبیــم .5- شــوید را پــاک می کنیم و می شــوییم. 
 بعــد از این کــه آبــش رفــت، ریــز خــرد می کنیــم . 
6- پیــاز را خاللی ریــز می کنیم .7- در یــک تابه کمی 

روغن می ریزیم و روی حرارت قرار می دهیم.
8- پیازهایی را که خاللی خرد کرده بودیم ، سرخ 

می کنیم .9- در یک ظرف تخم مرغ ها را می شکنیم  و 
هم می زنیم.10-  ســپس آرد را الک و به مخلوط تخم 

مرغ ها اضافه می کنیم.
 11- شــوید های خرد شــده را هــم اضافه مــی کنیم و 
خوب هم می زنیم و در آخر نمک، فلفل، زردچوبه و پودر 

سیر را به همراه پیاز داغ به مایه کوکو اضافه می کنیم .
11- باقالی هــای پخته شــده و پنیــر فتا را هــم اضافه 
می کنیــم.12- تابــه را  روی حــرارت قــرار می دهیــم 
و  از مایه با قاشــق در روغن می ریزیم و دوطرف کوکو را 
سرخ می کنیم .1۳- شوید حاوی مواد مغذی و چربی 
سوز فوق العاده ای اســت. حاوی ویتامین A وC  است. 
باقالی نیز  منبع خوبــی از ویتامینC   اســت  که چین و 
چروک پوســت  را از بین می برد. باقالــی حاوی فوالت 

و کلسیم است که برای زنان باردار بسیار مفید است .

کوکوی باقالی و شوید،  فوالت و کلسیم با هم

درمان حساسیت پوستی

 اگر سیستم ایمنی بدن شما به چیزی که دیگران 
را اذیت نمی کند واکنش نشــان دهد شــما دچار 
واکنش  حساســیت شــده اید. برخی از مهم ترین 
عواملی که موجب بروز واکنش های حساســیت 

می شوند عبارت اند از:
1-  گرده  گیاهان

2-  ذرات غبار
۳- مو و ذرات پوست حیوانات خانگی

4-  هاگ های قارچ
5-  نیش حشرات

6-  غذا
7-  دارو ها

  عایم حساسیت

1-  عطسه
2-  آب ریزش بینی

۳-  خارش
4-  جوش و اگزما

5-  تورم
6-  تنگی نفس

    درمان های طبیعی و خانگی

1-پیشگیری |  بهتریــن درمان طبیعی حساسیت 
ایــن اســت که تــا جایــی کــه ممکــن اســت از عامل 
حساســیت زا دوری کنیــد. اگــر شــما بــه دارو های 
مثال  حاوی سولفانیالمید حساسیت دارید پزشک 
خود را در جریان بگذارید تا داروی جایگزین برایتان 

تجویز کند.
2- شست وشوی بینی با محلول نمکی| شست 
وشــوی بینی با محلول نمکی بــرای مبتالیان  به 
التهاب بینــی مفید اســت کــه معمــواًل به عنوان 

حساسیت فصلی شناخته می شود.
3- طــب سوزنی|بررســی 1۳ پژوهش در ســال 
2015 بــه ایــن نتیجه رســید کــه طب ســوزنی 
نتایج مثبتی در درمان التهابات آلرژیک فصلی و 

همیشگی دارد.
4-  پروبیوتیک ها| بررسی 2۳ پژوهش در سال 
2015 نشــان داد کــه پروبیوتیک هــا می توانند 

عالیم التهابی حساسیت را بهبود دهند.
5- گزنــه|  درمانگران طبیعــی گزنــه را یک ضد 
حساســیت طبیعی می دانند و آن را برای درمان 

حساسیت پیشنهاد می کنند.
6- روغن عصاره  نعناع فلفلی|   مطالعه ای در 

سال 1998 نشان داد که روغــن نعناع فلفلی 
آن قدر اثر ضد ورم و التهاب دارد که می توان از آن 
برای درمان عالیم تنگی نفس و التهابات آلرژیک 
در درمان های بالینی استفاده کرد. روغن اسانس 
را می توان در هوا منتشر کرد، اما برای درمان 

موضعی باید آن را در یک روغن پایه حل کرد.
    موارد احتیاطی

 از درمان های خانگی بــرای درمان واکنش های 
آلرژیک شدید یا واکنش های حساسیتی شدید که 

با عالیم زیر همراه است استفاده نکنید:
1- اختالل تنفسی

2-  انقباض ریوی
۳-  درد قفسه سینه

4-  تغییرات در فشارخون
5-  سرگیجه

6-  غش کردن
7-  اگزما و بثورات جلدی

8-  استفراغ
اگــر دچــار این عالیــم شــدید ســریع بــه دنبال 
درمان های پزشــکی بروید. واکنش های شدید 
حساســیتی می توانــد خطــرات جانــی داشــته 

باشد.

عوامل اصیل فاسد شدن روغن  چربی ها و روغن ها از مواد بسیار 

مهم در غذای انســان به شــمار 

مــی رود و یكــی از مســائلی كه 

در باره روغن هــا اهمیت دارد، 

فاســد شــدن آن هاســت. هــوا 

)اكسیژن(، رطوبت، نور، درجه 

حــرارت، كاتالیزورهــا و برخی 

آنزیم ها، از عوامل اصلی فســاد 

روغن ها و چربی هاســت. ادامه 

مطلب را در ایــن زمینه مطالعه 

کنید:

دکتر مینا موحدی جراح و متخصص بیماری هــای زنان و زایمان 
دارای فلوشیپ نازایی از پژوهشکده رویان در همین باره به خبرنگار 
»زندگی سالم« می گوید: »آزمایش غربالگری که یکی از روش های 
تشــخیص نقص های مــادرزادِی جنین اســت ، از طریــق آزمایش 
خون و ســونوگرافی، ســالمت جنین را در ماه های مختلف بارداری نشان می دهد. 
آزمایش غربالگری و آزمایش های تشخیصی در سه ماه اول بارداری، برای تشخیص 
نقص های مادرزادی جنین حیاتی است و برای غربالگری سندروم داون، سندروم 
ادوارد، سندروم پاتو، بیماری SLOS و ریسک مسمومیت حاملگی یاپره اکالمپسی 
مورد استفاده قرار می گیرد. سونوگرافی از هفته 11 تا 1۳  توسط کادر مجرب و در 
مکان های مجهزی انجام می شود. ما برای خانم های باردار دو آزمایش سونوگرافی 
کامل بارداری و قطر تیغه پشت گردن) NT( در نظر می گیریم. اختالل سه تایی شدن 
کروموزوم های 1۳،18 و21 شایع است که در 1۳و 18 امکان سقط قبل از زایمان 
باالســت. اما در ســندروم داون، بارداری تا زایمان ادامه می یابد و با این که کودکان 
مبتال به سندروم داون انسان های نازنین و بی آزاری هستند اما هزینه  و درگیری های 
زیادی را برای خانواده و جامعه به ارمغان می آورند. این افراد در هفته 12 با تفاوتی که 
قطر تیغه  گردن و انتهای تیغه  بینی شان) کوتاه و گود( دارد، قابل شناسایی هستند 
و بعد از ســونوگرافی آزمایش غربالگری ســه ماه اول با دقت 60 تــا 70 درصدی در 

آزمایشگاه های مجهز با ابزار و حساسیت باال انجام و به سه رنگ ریسک باال، ریسک 
متوسط و ریسک پایین نشان داده می شود.«
  سن بیشتر بارداری،  آسیب بیشتر مادر 

این متخصص در ادامه می گوید : » هرچه سن جنین بیشتر شود، سقط آسیب بیشتری 
به مادر می زند. پس در انجام آزمایش های بعدی تعجیل می کنیم و در هفته 15  تست 
چهار گانه مکمل تست خون را انجام می دهیم که به جز بررسی سه کروموزوم آزمایش 
اول، مارکر )نشانگر(  ضایعه  نخاعی هم بررسی می شود. در90 درصد مواقع جنین 
مشکل خاصی ندارد. در این حالت اگر ســن مادر زیر 40 باشد، حساسیت به خرج 
نمی دهیم و به بررســی بیماری های ارثی   و تســت غربالگری تمــام اندام های بدن 
نوزاد می پردازیم. اما اگر ریسک اختالل در جنین باال بود از مایع آمونیوم جنین نمونه 
برمی داریم و تســت خون تشــخیصی مادر را انجام می دهیم که البته در 80 درصد 
مواقع همه چیز را عادی نشان می دهد و ما نتایج قبلی را به اشکاالت نموداری یا سن 
مادر مرتبط می دانیم. اما هزینه آن باالست و دربرخی موارد نادر هم خود خانم باردار 
با پیشــینه  خانوادگی ما را از خطر آگاه می کند. در هر صورت حساسیت تست های 
تشخیصی جنین باالست و پزشکان در صورت صادر نکردن مجوز سقط برای جنینی 
که مبتال به بیماری ژنتیکی قابل تشخیص باشد، محکوم می شوند. پس بسیار دقیق و 

با در نظر گرفتن کلیه احتماالت این بررسی ها را انجام می دهند.«

 www.dnalab.ir,  radoir.org: منابع
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* با دیدن عکس روحانی قائمشهری که در کنار قبری پر 
از آهک نشسته، ناخودآگاه گریه ام گرفت. درود بر ایشان 

و خداوند ان شاءا... او را حفظ کند.
* مطلب »بــرق تر و تمیز چطور تولید می  شــود؟« رو که در 
صفحه نوجوان چاپ شده، ارســال کنین برای مسئوالن 
شرکت برق که به جای قطع کردن برق، دنبال راه حل های 

دیگری باشن. واال، این مطلب به درد ما می خوره آخه؟
* در ستون بانوان در صفحه سالمت و در چند وقت اخیر، 
بارها درباره ماســاژ کودک مطلب چاپ کردین. احتماال 
با ماساژ دهنده های کودک قرارداد بستین و دارین برای 

شغل شون تبلیغ می کنین، درسته؟ 
ماوشــما: این مطلب دو قســمت بود کــه الزم بــود برای 
حفظ وحدت موضوعی در ذهــن مخاطب با فاصله کمی 

منتشر شود. 
* از یادداشت مشاور زندگی سالم درباره سریال »بیگانه ای 
با من است« بسیار ممنونم.  خوب است که پیام یک مخاطب 

را پیگیری و از لحاظ روان شناسی بررسی کردین.
* امیدوارم گفت و گوی صفحه اول زندگی سالم با روحانی 
که مسئول دفن فوت شــدگان کرونایی است، باعث بشه 
مردم از ماسک زدن و ضدعفونی کردن دست هاشون در 

این شرایط حساس، خسته نشن.
* در این روزها، همه چیز و همه افراد دور و برمان، سالمت 
روان ما را نشانه گرفته اند مگر خالفش ثابت شود! آلودگی 

هوا که ضعیف ترین شان است.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روزلگوبازیبابچهها

معموال لگو  از اســباب بازی هاییه که همه 
بچه های امــروزی دارن. امــروز و در لحظات 
اوقات فراغت تون، یک بچــه رو با لگو بازی 
ســرگرم کنین. هم خالقیت بچه رو پرورش 

می ده و هم بــرای خودتون 
نوستالژیه و جذاب...

قرارومدار

ماوشما

 14 سال است در مس رفسنجان هستم

عاطفه ضمن مروری بر سابقه کاری اش می گوید: »14 
سال است که در تیم مس رفسنجان هستم و در این مدت، 
توانستیم تیم را از لیگ استان پله پله به سطوح باالتر ارتقا 
دهیم، با توجه به روند رو به رشدمان همیشه جزو تیم های 
باالی جدول بودیم و به واسطه  تالش بی وقفه مان پارسال 

نایب قهرمان و امسال قهرمان شدیم.«

  در خارج از کشور بیشتر دیده می شویم تا داخل!

»انتخاب شــدن من به عنوان نامزد بهترین مربی ســال 
2020 جهان توســط ســایت فوتســال پلنت بــه دلیل 
توجهی بود که به فعالیت مســتمر ما طی این 14سال، 
به  رغــم تمام ســختی ها داشــتند.« او بــا ایــن مقدمه در 
باره وضعیت فوتســال ایران می گوید: »فوتســال ایران 

قوی و شناخته شــده است اما متاســفانه فدراسیون، از 
بانوان حمایت نمی کند در حالی که تیم ها کم توقع  اند 

و در پاسخ به کمترین حمایت ها، افتخارات 
مهمی کسب می کنند. با این  که اسم ما 
در میــان برترین های فوتســال 2020 
ذکر شــده ،فدراســیون هیــچ  توجهی 
ندارد وحرکت دلگرم کننده ای در قبال 

ما انجــام نمی دهــد. هدف ما رســیدن 
بــه مــدارج باالســت. دختــران ایرانی به 

مقام های داخلی قناعت نمی کنند و اهداف 
بلند مدت، در سطح جام باشگاه های آسیا 

دارند اما نباید فراموش کرد که رسیدن به 
چنین جایگاهی همت فدراسیون و پشتکار 

مسئوالن را می طلبد.«

  مربی گری و انجام وظایف همســرداری و مادری 

سخت اما شدنی
او کــه هنــوز مجــرد اســت، در بــاره تداخــل وظایــف 
همسرداری و مادری با فعالیت حرفه ای در مقام مربی 
می گوید: »همســر و مادر بودن مانعی برای پیشرفت 
در ایــن حرفه نیســت؛ اما برای شــخص مــن مدیریت 
کردن این موارد و دنبال کــردن ورزش حرفه ای کنار 
هم ســختی هایــی دارد کــه بــا تــالش و برنامه ریزی، 

شدنی است.«

  خانواده نقش مهمی در پیشرفت من داشتند

حضور حرفــه ای در هــر رشــته ای مســتلزم حمایت 
خانواده است. عاطفه در این باره می گوید: »خانواده  
من را آزاد گذاشــتند و در کل 
این 14 سال همراهم بودند، 
بــرای هیچ کدام از ســفرهای 
در  حضــور  آموزشــی،  و  کاری 
کالس ها و ... سخت گیری نمی کردند. 
اگــر محدودیت های مرســوم کــه در برخی 
خانواده ها دیده می شــود اعمال می شد امکان 

نداشت بتوانم در این حرفه پیشرفت کنم.«

  عاشــق فوتســالم اما فوتبال برایــم جذاب 

نیست
رضایی در پاسخ به این پرسش که آیا روزی وارد 
حــوزه فوتبال هم خواهد شــد یا نــه، می گوید: 
»جدا از برخی نکات مهم در وضعیت جسمانی، 

انتخاب هریــک از این دو رشــته صرفا بــه عالقه فرد 
بستگی دارد مثال خود من به هیچ وجه حاضر نیستم 
بــرای مربی گــری تیم هــای فوتبــال بــروم چــون نه 
عالقه ای به آن دارم و نه برایم جذاب است اما انرژی 
و هیجانی که از فوتسال بازی کردن بچه های تیم ام 
دریافت می کنــم من را غــرق لذت می کنــد. در کل 
کســی که به فوتبال عالقه منــد باشــد نمی تواند در 
سالن بازی کند و همین طور کسی که فوتسالیست 
باشــد حضور در چمن برایش مشــکل خواهــد بود. 
گاهی هم شــرایط جوی و کمبود امکانات می تواند 
در این انتخاب تاثیرگذار باشد مثال نبود زمین چمن 
باعث شده تعدادی از بچه ها که به فوتبال عالقه مند 
بودند، عضو تیم فوتسال شوند. خیلی اوقات همین 

محدودیت ها، زمینه را برای رشد هموار می کند.«

  همدلی در گروه موفقیت به ارمغان می آورد

عاطفــه  رضایــی با بــا لهجه شــیرین کرمانــی  اش که 
رنگ و بوی خاصی به حرف هایــش می دهد، درباره  
حضــورش در فهرســت 10 مربــی برتــر ایــن نکته را 
اضافه می کنــد: »مربی های بهتر و بــا تجربه تر از من 
هم بودند اما مبنــای انتخاب مــن، تالش هایی بوده 
که در طول ســال ها کرده ام. در مجموع این نتیجه ، 
حاصل کوشش های مســتمر و مداوم افراد تیم بوده 
 است. درپایان باید بگویم حضورم در فهرست برترین 
مربی ها را مدیون تالش و جدیت چندین نفره تیم ام و 
بقیه اعضا هستم و همدلی در گروه است که موفقیت 

به ارمغان می آورد.«

   چرا یکی از زوج  سکوت را انتخاب می کند؟
گاهی زن یا شوهر با سکوتش می خواهد که شریک زندگی 
خود را مجازات و به احساســاتش تلنگر وارد  کند یا با ایجاد 
احســاس گناه در او، ســعی در کنتــرل و مدیریــت او به نفع 
خواسته هایش دارد. همچنین بعضی اوقات یکی از زوج با 
این گمان که همسرش او را نادیده گرفته یا احترامی برایش 
قائل نیست این شیوه را در پیش می گیرد. خواه این که این 
تصور واقعی باشد یا خیر، به همسرش بی محلی می کند تا 
توجه او را به خود جلب کند. اما با به کارگیری این روش لزوما 
قصد آسیب رســاندن به او را ندارد. برخی هم در مجادالت 
زن و شــوهری به دلیل ترس از درگیری سکوت می کنند و 
معتقدند جروبحث کردن رابطه آن ها را بیشتر در معرض خطر 

قرار می دهد. گاهی یکی از طرف ها تنها به دلیل دلسوزی 
غلط و بــرای آزار نــدادن طرف مقابــل، در مجادالت لفظی 
سکوت می کند. دیده شده که وقتی شخص در به اشتراک 
گذاشــتن احساســاتش و دفاع کردن ناتوان است، سکوت 
می کند. از آن جا که مشــاجره هــا و دعواهای مــداوم بعد از 
مدتی طاقت فرسا می شود، یکی از طرف ها به دلیل خستگی 
و درماندگی از این وضعیت با اختالف گریزی، آرامش کاذب 

را به سکوت کردن ترجیح می دهد.

  این رفتار چه تاثیری بر زندگی مشترک دارد؟
منجر به استرس در طرف مقابل می شود| اگر این سکوت 
به طول بینجامد فرد به تدریج منزوی می شود، احساس گناه 

می کند و در نهایت فشار روحی و روانی ناشی از 
سردرگمی و رفتار گیج کننده همسری 

که سکوت اختیار کرده، او را وادار به 
واکنشی غیرمنطقی می کند.

منجر بــه شــک و خودناباوری 
در همسر می شــود| فرد ممکن 
است هرگز متوجه نشود که دلیل 

ســکوت همســرش چیســت. او بــا 
این رفتار دچار شــک در رفتــار خود و 

گمانه زنی های نادرست برای پیداکردن 
دلیل ناراحتی او می شود. فکر کردن مداوم به این 

که »آیا اشتباهی از من سر زده؟!«، »آیا او را آزار داده ام؟« و... 
او را دچار آشفتگی می کند.

بر سالمت جسم تأثیر می گذارد| اختالفات حل نشده 
و مبهم زن و شوهری، همسر را با احتمال بیشتری به انواع 
بیماری های مزمن مثل فشار خون باال یا حمالت قلبی و... 
مبتال می کند. ضمن این که فکر کردن مداوم در باره علت 
سکوِت همسر بر روابط اجتماعی، تمرکز و شغل او هم تاثیر 

می گذارد.
رابطه را بــه خطر می انــدازد| اگر این روش بــه یک عادت 
تبدیل شود، اعتماد، احترام، همدلی و ارتباط زوج متزلزل 
می شــود و شــاید منجر به جدایی شــود. این که ســکوت و 
کم محلی تا چه مدت ادامه داشته باشد به شخص و دلیلش 
بســتگی دارد. اما هرچه بیشــتر ادامه یابد، شانس درست 

کردن رابطه کمتر است.

  راه مقابله با آن چیست؟
به دالیل احتمالی این رفتار فکر کنید. آیا به تازگی  1
جدالی بین تان رخ داده است؟ شریک زندگی تان 
از چه چیزی این قدر ناراحت اســت که قادر به صحبت در 
باره آن نیست؟ مشکل ایجاد شده همیشه  شخص شما یا 
رابطه بین شــما نیســت. گاهی دلیل ســکوت او ریشه در 
محل کارش، خانواده یا دوســتانش دارد بنابراین ســعی 
کنید در موقعیت مناســبی کــه آمادگــی اش را دارد با او 

صحبت کنید.
2 اگر نخستین بار است که چنین شــیوه ای را پیش 
می گیرد، آرامش خود را حفظ ، لحن تان را مالیم و 
همدردی کنید و به او اطمینان خاطر بدهید که به دنبال 
راه حلی برای دغدغه ذهنی اش هستید. اگر خود را مقصر 
می دانید، عذرخواهی کنید. اما اگر این شیوه، تبدیل به 
عــادت شــده اســت، در گفــت وگویــی او را آگاه کنید که 

رفتارش زندگی عادی شما را مختل کرده است.
3 گاهی، زمان حالل مشــکالت اســت. ســوال پیچ 
کردن طرف مقابل و گفت وگو در زمانی نامناسب، 
مشــکالت بین تان را بیشــتر می کند. به همسرتان زمان 
بدهید تا در تنهایی اش، اشــتباه رفتاری اش را ارزیابی و 
بررســی کند که ســکوتش چقــدر می تواند 
مشکلی را رفع کند یا به بدتر شدن آن 

دامن بزند.
ســکوت  از  اگرچــه   4
همسرتان آزرده شده اید، 
منیــت خــود را کنــار بگذارید و 
حفظ رابطه تان را در اولویت قرار 
دهیــد. مقابلــه به مثــل کــردن و 
صحبت نکــردن چاره کار نیســت و 
وضعیــت را از آن چــه کــه هســت بدتــر 

می کند.
5 بــرای پایــان دادن به ســکوتی که کمــی طوالنی 
شده است، همیشه الزم نیست شما نصیحت گر و 
ســخنران باشــید. وقتــی طــرف مقابل تــان ســعی در 
صحبت کــردن دارد، گوش دهید و  پیــش داوری نکنید. 

متوجه خواهید شد که تنش بین تان آرام می شود.
6 اگر بعد از هر مجادله برای تجدید روحیه به سکوت 
و تنهایی نیاز دارید، خواســته خود را به همسرتان 
بگویید تا او به اشتباه علت این کار را تنبیه کردن خودش 
نداند. به او بگویید:»به کمی زمان نیاز دارم تا به حال قبل 

برگردم. در فرصت مناسب تر با هم حرف می  زنیم.«
اگر هیچ یک از راهکارهای باال کمکی نکرد به فکر  7
شــریک  اگــر  باشــید.  متخصــص  مشــاور  یــک 
زندگی تان نتواند نگرانی هایش را با شما در میان بگذارد، 

احتماال بتواند در این باره با متخصصان صحبت کند.

همسرشازاومیخواهدکهبهاتفاق،سریبهپدرومادرشبزنندامازنبهدلیلخستگیوفشارکاری
طولروز،خواستهاوراردمیکند.مردناراحتیاشراباسکوتوبیمحلیبهاوابرازمیکند.صرفنظر
ازخواستهمردوشرایطزن،اینروشدرصورتادامهدارشدنبهشدتبرروابطزوجتاثیرگذار
است.درروابطزنوشوهریاینکهزوجبهدلیلاختالفنظرعصبانیشوندوحتیجروبحثکنند،
طبیعیاستامایکرفتاراشتباهآسیبزابعدازاینمجادالترویمیدهدیعنیسکوت!درحالیکهگفتوگودربهبود
هرنوعرابطهاینقشمهمیایفامیکند،درمقابلراهبردسکوتکهازآنبهعنوانقاتلخاموشهمیادمیشود،هر
رابطهایراتاحدخطرناکیآسیبپذیرمیکند.چهشمااینراهبردرابهکارگرفتهباشیدچهدربرابرتاناعمالشده
باشد،درهردوصورتاینموضوعنشانهیکرابطهناسالماستبهخصوصاگرمدتطوالنیادامهیابد.دراینمطلب

بهدالیلبهکارگیریاینرفتار،آثارمخربوراهکارهایمقابلهباآندرزندگیمشترکخواهیمپرداخت.

محوری

momjunction :فاطمه قاسمی |    مترجم  منبع

قاتل خاموش 
زندیگ مشرتک
 باوجود  تاثیر مثبت گفت وگو در بهبود روابط زوج ها 

 برخی هنگام بروز اختالفات فقط سکوت می کنند

دخترهایایرانیبهمقامهایداخلیقناعتنمیکنند
 گفت و گویی صمیمانه با »عاطفه رضایی« نامزد بهترین مربی سال 2020 جهان 

در رده باشگاهی فوتسال



نامیکزنموفقوورزشکارایرانیدرفهرست10مربیبرترباشگاهیسایتمعتبروپربازدیدفوتسال
پلنتموجیازشوروافتخاررابینعالقهمندانبهاینرشتهورزشــیبههمراهداشت؛»عاطفهرضایی«
بانوییاستکهباتالشوپشتکارمثالزدنیاشتوانستهمسیردستیابیبهموفقیترابرایخودشهموار
کند.اوفوتسالرادردهه80وباحضوردرکالسهایآموزشیشروعکردوچهارسالبعدهمباشرکتدر
کالسهایمربیگریاینراهراادامهداد.درستونبانوانامروز،گفتوگوی»عاطفهرضایی«بامارابخوانید.

مهدیس مرادیان |    خبرنگار

بانوان

زندگیاشپراستازماجراهاییکهته
همهآنهابهبیاعتمادیختممیشود
ازدوستوهمکارگرفتهتاآشناوحتی
فامیل.بههیچفردیاعتمادندارد.اجازه
نمیدهدکسیواردحریمخصوصیاششودوهمیشه
تنهاست.میگویدآدمهاقابلاعتمادنیستندوهمهبهدنبال
سوءاستفادهومنافعشخصیشانهستند.دوسهباریهم
کهتالشکردهبهکسیاعتمادکند،آنچیزیراکهتوقع
داشتهدریافتنکردهاست.میگوید:»منخیلیدیربه
آدمهااعتمادمیکنماماگاهیهمکهفکرکردمیکآدم
خاصبادیگرانفرقداردوهمهجورهبهشاعتمادکردم،

ازاعتمادمسوءاستفادهکردوپشیمانشدم.«

دکتر پرستو امیری |    متخصص روان شناسی سالمت

آدم هایی کــه بــا مقولــه »اعتماد/بی اعتمادی« مســئله دارند  
معموال در زندگی از این نقطه ضربه های زیادی می خورند. اما 
آگاه نیستند که بســیاری از مواقع با رفتارها و انتخاب هایشان 
خودشــان را در معرض این ضربه ها و آســیب ها قرار می دهند. 
نگاه دوقطبی یا دو روی سکه ای به اعتماد و بی اعتمادی باعث 
می شــود این افراد، دیگران را به دو دســته افــراد قابل اعتماد 
و غیرقابل اعتماد تقســیم کنند؛ به غیرقابــل اعتمادها )از نظر 
خودشــان( به هیچ وجه اعتماد نمی کنند و بــه قابل اعتمادها، 
چشم بسته اعتماد می کنند و مشــکل دقیقا از همین جا شروع 
می شــود. مســئله اعتماد مانند هــر پدیــده  انســانی دیگری، 
مقوله ای دوگانه و دو روی سکه ای نیست، بلکه یک طیف است 
که آدم های مختلف در شــرایط مختلف، در نقــاط مختلف این 
طیف قرار می گیرند. کسانی که بی اعتمادی مزمنی نسبت به 
دیگران دارند، معموال تنها دو ســر طیف را می بیننــد. آن ها به 
هیچ فردی اعتماد نمی کنند و خود را از بســیاری وجوه روابط 
انسانی محروم یا برعکس گاهی به یک نفر به صورت کورکورانه، 
کودکانه و غیرمنطقی اعتمــاد می کنند و چــون معموال آن چه 
کــه در ازای این اعتماد تمام و کمال در نظر داشــتند به دســت 
نمی آورند، دوباره به آن سوی طیف پرتاب می شوند و می گویند: 
»دیدی هیچ فردی قابل اعتماد نیســت! این هم  نتیجه اعتماد 

کردن به آدم ها!«
آن چه این افراد باید بیاموزند این است که یاد بگیرند اعتماد را به 
صورت یک طیف نگاه کرده و به هر آدمی بسته به این که در کجای 
طیف قرار دارد، اعتماد کنند. اعتماد و بی اعتمادی بیش از حد، هر 

دو به یک اندازه می تواند آسیب زننده باشد.

تصوراشتباهازمقوله
بیاعتمادیدرجلسهمشاوره

مخاطــب گرامــی، کاش 
می دانســتم که آیــا اکنون 
همسری دارید یا نه؟ چند 
ســال اســت با بــرادر خود 
زندگی می کنید؟ آیا به لحاظ مالی مستقل 
هستید؟ و ... . از رفتارهای همسر برادرتان 

به عنوان حســادت یاد کردید ولی اطالعات 
کافی درباره آن ندادید. قبــل از هر چیز باید 
بدانید حســادت به معنی آرزو کــردن زوال و 
نابودی نعمت از کسی است که آن را به دست 
آورده است. شخص حسود کسی است که از 
وجود نعمت، شادکامی، موفقیت و پیشرفت 
دیگــران در حیطه هــای مالــی، تحصیلی و 
شغلی و مورد توجه واقع شدن دیگران توسط 

فرد یا افراد دیگر و ... رنج می برد. 

آیا همسر برادرتان واقعا حسود است؟
با توجه به تعریفی که از حســادت شــد، بهتر 
اســت بررســی کنید آیا واقعا ایشــان به شما 
حسادت می کند یا رفتارهایش دلیل دیگری 
دارد؟ شــاید ایشــان از این که شــما  با آن ها 
زندگــی می کنید،  احســاس خوبــی ندارد 
و راضــی نیســت و در نتیجــه در ایــن زمینه، 
کارشــکنی می کنــد.  شــاید حضور شــما را 
مانعی جدی در رابطه بین  خود و شــوهرش 
می بیند و آزادی هایش گرفته می شود. اگر به 
لحاظ اقتصادی مستقل نباشید، این احتمال 

وجود دارد که حضور شــما و پســرتان باعث 
نگرانی و دغدغه اقتصادی برای ایشان شود. 
شاید بین پسر شما و فرزند ایشان مشکالتی 
به وجــود می آید که شــرایط را دشــوارتر می 
کند. در زندگی جمعی گاهی حتی ناخواسته 
حرف ها و گفت و گوهایی رد و بدل می شود که  
ناراحتی و دلخوری دیگری را به دنبال دارد. 
شــاید چنین موضوعی در زندگی شــما هم 
صدق می کند. چنــد گزینه احتمالی مطرح 
شده و بسیاری احتماالت دیگر، ممکن است 

در بروز مشکالت شما موثر باشد.

برادرتان را سر دوراهی  قرار ندهید
ابتدا بهتر است به طور دقیق به بررسی دالیلی 
که در باال بیان شــد، بپردازید و ببینید تا چه 
اندازه درباره شــما صدق می کند. بعد از آن 

در یک موقعیت مناســب به طور خصوصی و 
در نهایت آرامش با ایشــان صحبت کنید.  از 
ایشان  بپرسید احساس و نظرش درباره شما 
و حضورتان در منزل ایشــان چیست؟ اجازه 
دهید ایشان هم شفاف صحبت کند، سپس 
بپرسید چه انتظاری از شما دارد و برای بهتر 
شدن شرایط چه باید بکنید؟ بهتر است ابتدا 
از در دوستی وارد شوید و بی غرض بودن خود 
را نشان دهید. به برادر خود شکایت و گالیه 
نکنید و ایشان را در شرایط سخت انتخاب بین 
شما و همســرش قرار ندهید. به پسرتان هم 
آموزش های الزم برای ارتباط موثر را بدهید. 
اگر شغلی ندارید سعی کنید با توجه به توانایی 
خود شغلی با درآمد هرچند اندک پیدا کنید. 
در ضمــن چنان چه داشــتن منزل مســتقل 

برای تان مقدور است، به سرعت اقدام کنید.

فریبا البرز |    مشاوره خانواده

مشاوره
زوجین

همسربرادرمبدوندلیلبهمنوپسرمحسادتمیکند

خانمی35سالهاموپسری13سالهدارم.بنابهدالیلیکهتوضیحاش
مفصلاست،مجبوریمبابرادرموهمسرشدرخانهآنهازندگیکنیم.
نمیدانمچراهمسربرادرمبهمنوپسرم،اینقدرحسادتوپشتسرمان

بدگوییمیکند.چهکنیم؟لطفاراهنماییمانکنید.
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5 مشکل شایع پا در سالمندان و توصیه هایی برای آن ها

4

نامبرگرافی

کیلوکالری، معادل 6 قاشق چای خوری، مقدار مجاز 
روزانه قند افزوده برای زنان است که این مقدار برای 
مردان حداکثر می تواند 150 کیلوکالری )معادل 9 
قاشق چای خوری( در روز باشد. این مقدار براساس 
توصیه نهادهای معتبر جهانــی مانند انجمن قلب 
آمریکا ارائه شده و بدیهی است با باالرفتن سن، این 
میزان نیز باید کاهش یابــد تا باعث ابتال به دیابت و 

بیماری قلبی نشود.

100

ت
شص

ت
مثب

  خشکی پاشنه پا | با افزایش سن، 
پوست خشــک تر می شــود. در این بین 
پاشنه پا می تواند بسیار خشک و دچار 
زخم شــود. بــرای کاهش مشــکل از 
کرم هایی که روی آن ها نوشــته شده 
»دارای اوره« اســتفاده کنید. کیسه  
کردن و سنگ پای مالیم در حمام را 
فراموش نکنید و بعد از حمام حتما 
از کرم مرطــوب  کننده اســتفاده 

کنید.
   از دست دادن بالشتک های چربی | همه  
افراد به صورت طبیعی در کف پای خود بالشــتک های کوچکی از چربی 
دارند که جلوی ضربات را می گیرد. با افزایش ســن حجم این بالشتک ها 
کاهش پیدا می کند و می تواند باعث پادرد شــود. برای کاهش عوارض از 

کفش ها یا دمپایی هایی با بالشتک های اضافه در کف استفاده کنید.
   خار پاشــنه | زمانی که در پاشــنه پا به خاطر التهاب رباط کف پا درد 

ایجاد شود، به آن خار پاشنه می گویند. برای کاهش شدت درد سعی کنید 
برای زمان های طوالنی نایستید یا راه نروید. گذاشتن کیسه یخ روی پاشنه 
هم می تواند به کاهش درد کمک کند. توجه کنید که داشــتن اضافه وزن 

می تواند مشکل را تشدید کند.
   فرو رفتن ناخن در گوشت | این وضعیت نه فقط دردناک است که در 
افراد دیابتی می تواند عوارض خطرناکی هم به دنبال داشته باشد. برای 
پیشگیری از این موضوع ناخن های خود را بیش از حد کوتاه نکنید. کفشی 
که جلوی تنگی دارد نپوشید و البته باز هم مانند بسیاری از مشکالت دیگر، 
اگر اضافه وزن دارید، سعی کنید با کمک متخصص قدم هایی برای کاهش 

وزن بردارید.
  کف پای صاف | با افزایش سن رباط های پا می توانند کشیده و باعث 
شوند تا قوس کف پا کاهش پیدا کند. در نتیجه این وضعیت افراد زمانی که 
راه می روند در وسط کف پا احساس درد می کنند. برای کاهش شدت این 
مشکل می توان از ماساژ و فیزیوتراپی استفاده کرد. شاید تکراری باشد اما 
متاسفانه در این مورد هم اضافه وزن باعث شدت پیدا کردن درد و عالیم  

می شود.

تاثیر جوراب بر فشارخون!
خاطره 

پیشنهاد 

پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

تلفن  05137634000

لغت! میرزا

webmd.com :منبع

عکاس : میثم دهقانی 

آخر این چه زندگی اســت که آدم در این ســن دکتر رفتن هم بلد نیست! 
چند روز بود فشــارم خیلی باال بود. دیــروز صبــح 20 روی 10! این طور 
وقت ها چند حبه سیر یا دوتا قرص فشار یا چای ترش همراه با استراحت، 
معموال جواب می دهد. این بار جواب نداد. شــب قبل لباس ها را شســته 
بودم، جوراب خشــک نداشــتم. دوتا لنگه جــوراب پاره کــه معموال وقت 
جوشکاری به پا می کشم پیدا کردم و پوشــیدم. فکر کردم می روم دکتر، 

فشــار را می گیــرد، قــرص می دهــد و برمی گــردم. چــه 
کســی جوراب ها را خواهد دید؟ هیچ کس.صبح خیلی 
زود رفتم دکتــر، هیچ کس نبود، فشــار را گرفت و گفت: 
»برین رو تخت دراز بکشین، جوراب هاتون رو دربیارین و 

دکمه های پیراهن رو هم باز کنین.« جوراب ها را درآوردم 
و انداختم زیر صندلی تا کسی نبیند. موقع بیرون آمدن 

دستپاچه شدم که خانم پرستار نبیند، یادم رفت جوراب 
بپوشم. نشستم منتظر جواب. خانم پرستار در حالی که 

جوراب های من را با دو انگشــت گرفته بود و جوراب های 
توری توی هــوا تــاب می خوردند، آمــد کــه: »جوراب هاتون رو 

نمی خواین؟« در حالی که از خجالت قرمز شده بودم گفتم نه.
من را فرســتادند داروخانه. کنار پیاده رو یک بســاطی دیــدم که جوراب 
داشت. چون هوا سرد بود دو جفت مثل هم خریدم. کنار خیابان جوراب 
پوشــیدن ســخت بود، به جای این که مرتب پا عوض کنم، چپ، راســت، 
چپ، راست، جفت اول را به پای چپ و جفت دوم را به پای راست 

کشیدم و رفتم مطب.
دکتر گفت: »آزمایــش قند و چربی کی دادیــن؟« گفتم: »هفته 
قبل، ولی همــه ش خوب بوده« گفــت: »پس واســه اطمینان یه 
ســرم کوچولو هم بزنیم که خاطرمون جمع شه.« دراز کشیدم و 
سرم وصل شد. در مدت نیم ساعتی که زیر سرم بودم الاقل پنجاه 
تا پرستار )از کجا؟ نمی دانم!( هی آمدند و رفتند. یکی دستمال 
کاغــذی را می گذاشــت، آن یکــی می آمد برمی داشــت و...

خانه که رســیدم جوراب ها را درآوردم دیدم هردو ســیاه 
هســتند، ولی یک جفت گل درشــت قرمز دارد، جفت 

دیگر گل ریز سبز!

قاب خاطرهروان شناسی 

الهه توانا|   روزنامه نگار

بارها شنیده ایم که سالمندان، افراد 
عاقل تر و خردمندتری هستند؛ آیا 
این گــزاره صرفــا از روی احترام به 
می شــود؟  بیــان  ســالمندان 
افسانه ای قدیمی است که ریشه 
در داســتان های کهــن دارد یــا 
موضوعی اســت قابل ارزیابی و 
ســنجش؟ در ادامــه بــه ایــن 

سواالت جواب خواهیم   داد.

  ترکیب طالیی زمان و تجربه
همان طور که می دانید با افزایش ســن، عملکرد حافظه افت پیدا می کند 
امــا آن  چه احتمــاال نمی دانید این اســت که طبــق تحقیقات، با پا به  ســن 

گذاشتن استراتژی افراد در فرایند پردازش افکار و اطالعات بهتر می شود. 
افراد مسن، با استفاده از قشر پیش پیشــانی )مرکز کنترل افکار منطقی( 
 معموال تصمیم های بهتری می گیرند. تصویربرداری مغز نشــان می دهد 
بزرگ ســاالِن جوان تــر هنگام حل مســئله فقــط از یک نیم کره مغزشــان 
اســتفاده می کنند درحالی  که افراد مســن غالبــا هر دو نیم کــره را به  کار 
می گیرند. بــه  کارگیری ظرفیت بیشــتری از قــدرت مغز، به افــراد اجازه 
می دهد کــه ارتبــاط معنی دارتری بــا مســئله و موقعیت برقــرار کنند.در 
واقع همه ما وقتی با موقعیت های مختلفی مواجه می شویم، مغزمان یک 
مجموعه اطالعات شــناختی تشــکیل می دهد که ما را قادر می ســازد در 
موقعیت های مشــابه بعدی واکنش های ســنجیده تر و مناسب تری نشان 
بدهیم. پس طبیعی است که غوطه ور بودن سالمندان در دریای تجربه برای 
آن ها گنجینه شناختی غنی تری فراهم کند که نتیجه اش را در تصمیمات 

عاقالنه تر نشان می دهد.

داده تصویری

در این روزهای یب تحریک 
چگونه استخوان ها را تقویت کنیم؟

سالمت

آیا با پا به  سن گذاشتن خردمندتر می شویم؟

psychologytoday.com :منبع

اگر از حل کــردن جدول خوش تــان می آید 
و ســروکله زدن با کلمه ها ســرتان را گرم 

می کنــد، هنــوز معرفــی بــازی امــروز 
درست وحســابی تمــام نشــده   تلفــن 
همراهتــان را برمی داریــد و دانلــودش 

می کنیــد. قبــول ندارید؟ خــب امتحان 
کنید.

اسم بازی: آمیرزا
حجم: 51مگابایت )که حجم باالیی نیســت و اگر حافظه گوشــی تان فضای 

زیادی ندارد، باز هم می توانید دانلودش کنید(
از کجا دانلود کنیم؟ کافه بازار

آمیرزا یک بازی فکری است که جزو خانواده جدول ها به  شمار می رود. جدول 
منحصر به دو نوع رایج کلمات متقاطع و شــرح  درمتن نیست و انواع مختلفی 
دارد؛ ازجمله بازی حروف به  هم ریخته. در این نوع جدول شما با تعدادی حرف 
پراکنده، کلمه های معنی دار می سازید. در آمیرزا که حال وهوایی سنتی دارد، 
این حروف روی یک ســینی نقره چیده شده اند و شــما باید با حرکت انگشت، 
حرف ها را به  هم بچسبانید. در هر مرحله بسته به سختِی کار، از شما خواسته 
می شود کلمه های سه، چهار، پنج و شــش حرفِی معنی دار بســازید. اگر واژه 

شــما درســت باشد 
ولی همــان جوابی 
نباشــد که بــازی از 
می خواهــد،  شــما 
امتیــازش برای تان 
می شــود  ذخیــره 
امــا تــا پیــدا نکردن 
کلمه  مدنظــِر بازی 
نمی توانید به مرحله 
بعــدی برویــد. اگر 
دوست دارید ضمن 
سرگرمی، ذهن تان 
را به چالش بکشید، 
پیشــنهاد  آمیــرزا 
مناسبی است،چون 
هنــگام  بــازی بایــد 
مرتــب بــه گنجینه 
واژه های تــان ســر 
بزنیــد و حافظه تان 

را به  کار بیندازید.

کاربــری در توئیتــر بــا انتشــار ایــن 
عکس نوشــته اســت: »هروقت که از 
زندگی تون ناامید شدین، مامان من 
یادتون بیفته که تو 5۸ سالگی مشق 
می نویسه و می خواد تحصیل کرده 
بشــه.« در زیر این عکس که توجه 
کاربران زیــادی را به خــود جلب 
کــرده، جمله هــای تشــویقی و 
زیبایــی به چشــم می خــورد که 
همــت و پشــتکار ایــن مــادر را 

ستوده اند.
شما هم اگر عکسی از تحصیل 
بزرگ ترهــای خــود داریــد، 
بفرســتید تا در صفحه 60+ 

چاپ کنیم.

جواد نواب پور، دبیر بازنشسته

مصرف لبنیات، 
سبزیجات، غالت 

و مرکبات

حذف 
نمک 
زیادی

بی تحرک 
 نماندن

 چند ساعته

قرار گرفتن در 
معرض آفتاب 

در طول روز

ترک سیگار، 
نوشیدنی های 

کافئین دار و نوشابه

 جلوگیری از 
کاهش یا افزایش 

شدید وزن
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فکرى در اندیشه رسيدن
به رکورد استراماچونی 

دبير: برند کشتی افت 
کرده است!

رونما��  از سند راهبرد� ٨ ساله �شت�آمار مرد ا�تاليا�� بهتر از استقالل ليگ بيستم 
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خطر از بیخ گوش خطر از بیخ گوش 
اسماعیلى گذشتاسماعیلى گذشت

رقابت رقابت 22 تیم با پرسپولیس  تیم با پرسپولیس 
براى جذب ترابىبراى جذب ترابى
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بــا  ترا�تــور  مقابــل  اســتقالل 
درخشش شيخ د�اباته به برتر� 
٣ - �! رســيد تا دوباره به صدر 
جــدول برگــردد. آب% هــا با ا�ن 
بــرد هشــتمين د�ــدار متوالــ% 
پشت ســر  را  ش0ســت  بــدون 
جالــب  ن0تــه  امــا  گذاشــتند 
ا�نجاســت �ه فصل گذشــته تا 
پا�ــان هفتــه �ازدهم اســتقالل 

٨ بــرد متوالــ% را تجربه �ــرده بــود و حاال در 
پا�ــان هفته �ازدهم ليگ بيســتم اســتقالل ٦ 
بــرد دارد و ٨ بــاز� متوالــ% بدون ش0ســت. 
فصل گذشــته �ه  آندره آ استراماچون% هدا�ت 
اســتقالل را بر عهده داشــت، در هفته �ازدهم 
آب% ها بــه مصاف نســاج% رفتند و بــا پيروز� 
٢ - �!  هشتمين برد متوال% شان را با هدا�ت 
مرب% ا�تاليا�% به دست آوردند. فصل گذشته 
تيــم  دادن  ش0ســت  از  پــس  اســتراماچون% 
نفت آبــادان به ر�ــورد ٧ پيــروز� پياپ% با تيم 
استقالل دست �افت. ر�ورد� �ه پيش از ا�ن 

در اختيار اســتقالل% بود �ه در 
سال ١٣٧٦ با هدا�ت زنده �اد 
ناصــر حجــاز� به دســت آمــده 
بود و با ش0ســت دادن نساج% 
از  متوالــ%  پيــروز�   ٨ ثبــت  و 
ا�ن حيث ر�ورددار شــد. البته 
اســتراماچون% م% توانست ا�ن 
ر�ورد را تا ١٠ برد متوال% �عن% 
تــا زمان% �ــه تــا پيــش از پا�ــان 
نيم فصــل ســرمرب% آب% هــا بــود، ارتقــا دهد. 
اســتقالل پس از نســاج% به مصاف ســپاهان 
رفــت �ــه تــا دقيقــه ٩٥ بــا نتيجــه ٢ - �! از 
حر�ــS اصفهان% پيش بود امــا گل دقيقه ٩٥ 
اميــد نوراف0ن �ه البته گفته شــد آفســا�د هم 
بــود، مانــع ثبت نهمين بــرد متوالــ% آب% ها با 
اســتراماچون% شــد. پا�ان �ار اســتراماچون% 
با اســتقالل با پيروز� مقابل شــهرخودرو بود 
�ــه بــا ٩ برد بــه همــ0ار� اش با آب% هــا پا�ان 
داد. حــاال با�ــد د�د ف0ر� م% توانــد به ر�ورد 

استراماچون% برسد و از او عبور �ند �ا نه!

آمار مرد ا�تاليا�� بهتر از استقالل ليگ بيستم 

فکرى در اندیشه رسيدن به رکورد استراماچونی 

استقالل به صدر برگشت، پرسپوليس به کورس
پـا�ـان خــوش  هفتــه �ازدهم برا� سرخاب�
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 نماینده استان در دووميدانی کارگران کشور
تيم نيان ال�تر�� به نما�ندگ� از خراســان رضو� در مســابقات 
دووميدان� قهرمان� %ارگران %شــور شــر%ت م� %ند. ا�ن تيم با 
١٢ ورزشــ�ار متشــ�ل از مردان و زنان در رشته ها� پرتاپ وزنه، 
 ،�دو� ١٠٠متر، ٥٠٠متر، ٨٠٠متر، ١٥٠٠ متر، پرتاب د�س
پرش طــول، پرتاب نيــزه و. .. به مســابقات دووميدانــ� قهرمان� 
%ارگران %شــور، گراميداشت شــهدا� %ارگر و مدافعان سالمت 
اعزام م� شــود. ا�ن مســابقات در محل اســتاد�وم تخت� اهواز به 
ميزبان� شهرســتان اهواز از ٣٠ د� تا ٢ بهمن ســال جار� در ٢ 
بخش آقا�ان و بانوان برگزار خواهد شد. نفرات برتر ا�ن مسابقات 
در مســابقات ورزشــ� %ارگران جهان %ه خردادماه سال ١٤٠٠ 

در ا�تاليا برگزار خواهد شد، شر%ت م� %نند.

ابتالى یعقوبيان به کرونا
مثبت شدن تست %رونا� سرمرب� مشهد� تيم مل� اپه، اردو� 
شمشــيربازان را لغو %رد. اردو� تيم مل� شمشيرباز� در اسلحه 
اپــه قرار بود از �� شــنبه گذشــته آغاز شــود %ه به خاطــر ابتال� 
سرمرب� مشــهد� تيم مل� اپه به و�روس %رونا لغو شد. در تست 
PCR %ه از اعضا� تيم گرفته شــد، مشــخص شد عل� �عقوبيان، 
ســرمرب� اپه به %رونا مبتالســت؛ از ا�ن رو فعال ا�ن اردو لغو شده 
اســت. �عقوبيان با تا�يد مثبت شــدن تســت %رونــا� خود گفت: 
«قبل از برگزار� اردوها با�د از تمام %ادر فن� و ورزش�اران تست 
گرفته و تمام دستورالعمل ها� بهداشت� رعا�ت شود %ه ا�ن %ار 
توسط فدراســيون صورت گرفت و درنها�ت تست من بدون هيچ 
نشــانه ا� مثبت اعالم شــد.» و� ادامه داد: «با مثبت شدن تست 
%رونا، با�د ٢ هفته در قرنطينه باشم و بعد از آن اردو� تيم مل� را 

در اصفهان برگزار %نيم.»

افت جودوى خراسان بر جودوى کشور تاثير 
می گذارد

سرپرســت هيئت جودو� خراســان رضو� گفت: «تضعي\ و درگير 
شــدن جودو� خراســان با حواشــ� بر جــودو� %شــور تاثير منف� 
م� گــذارد.» بــه گــزارش ا�ســنا، محمدصابــر گرا�لــ� در خصوص 
وضعيــت هيئت جودو خراســان رضو� اظهار %ــرد: «در حال حاضر 
آماده برگزار� مجمع هستيم اما هنوز برنامه ا� برا� آن تدارc د�ده 
نشده است. هر زمان� %ه اداره %ل ورزش وجوانان خراسان رضو� و 
فدراسيون جودو به جمع بند� برسند، زمينه برگزار� مجمع جودو� 
خراسان رضو� را فراهم خواهيم %رد.» و� افزود: «جودو� خراسان 
خود به اندازه �� فدراســيون اســت و اگر درگير حواش� و مش�الت 
شود بر جودو� %ل %شور تاثير منف� خواهد داشت. هميشه از ٧ وزن 
تيم مل�، ٥ وزن در اختيار خراســان� ها بوده است. در تمام بخش ها 
حرف برا� گفتن دار�م. متاسفانه برخ� مواقع تصميمات اشتباه� 
گرفته م� شــود و جودو� خراسان به حاشيه م� رود. در حال حاضر 
تمام پيش�سوتان و خانواده جودو پا� %ار آمده اند و %م� م� %نند تا 

همبستگ� در جودو� استان ا�جاد شود.»

 به جرات م� توان گفت ��� از رشته ها� ورزش� خيل� ضعي\ در خراسان 
رضو�، قا�قران� اســت %ه به نوع� %شــت� به گل نشسته محسوب م� شود 
چرا%ه چند ســال اســت ا�ن رشته ورزشــ� درجا م� زند و حالت ر%ود دارد. 
اگر موفقيت و افتخار� %ســب م� شود، نتيجه زحمات و تالش ورزش�اران� 
اســت %ه با هز�نه شــخص� و بدون %متر�ن حما�ت تمر�ــن م� %نند و روانه 
مسابقات م� شوند وگرنه هيئت قا�قران� استان به نوع� تعطيل است و فقط 
اسمش را �دc م� %شد. متاسفانه افراد� %ه بر مسند ا�ن %ار ت�يه زده اند، 
هيچگاه برا� توسعه و پيشرفت ا�ن ورزش آب� تالش ن�رده و بيشتر به دنبال 
منافع شــخص� خودشــان هســتند %ه در ا�ن بيــن ضع\ نظــارت اداره %ل 
ورزش وجوانان و حت� فدراســيون بر هيئت مربوطه هم مشهود است و برا� 
احيا� ا�ن ورزش تالش قابل توجه� نشــده اســت. حاال روزگار قا�قرانان به 
گونه ا� اســت %ه با قا�ق ها� ش�سته تمر�ن م� %نند، تازه اگر م�ان� برا� 
تمر�ــن پيدا شــود. ا�ن مســئله به برگــزار� مجمع هيئت برم� گــردد %ه در 
انتخاب افراد برا� ر�اســت با�د تامل و تحقيق شــود و هر %س� با رابطه پا به 
ر�اســت هيئت ها� ورزش� نگذارد. حت� شنيده شده اعضا� مجمع هيئت 
قا�قران� از عمل�رد رئيس فعل� هيئت گال�ه مند هســتند و درخواست عزل 
او را داشــتند. در حال حاضر خراســان رضو� در بخش قا�قران� آقا�ان هيچ 
جا�گاه� در ســطح %شــور ندارد ول� در بخش بانوان تعداد� قهرمان دارد 
%ه مهال عاطفه دار ا%نون تنها مل� پوش خراســان� در رشته %اناپولوست %ه 
سخت� و رنج ها� ز�اد� %شيده و حاال بدون تمر�ن قرار است در رقابت ها� 
ليگ برتر پارو بزند. در ادامه ســخنان تامل برانگيز و تاســ\ آور ا�ن ورزشــ�ار 
خراســان� را %ه در چه شــرا�ط� تمر�ن م� %ند تا برا� استانش مدال آور� 

%ند را تقد�م م� %نيم.
 عمل�رد ضعي� هيئت

مهال عاطفه دار بيش از ٨ سال است %ه سابقه عضو�ت در تيم مل� %اناپولو� 
بزرگســاالن را دارد. در ا�ــن مدت به همراه تيم ملــ� مدال ها� مختلف� در 
عرصه ها� بين الملل� %ســب %رده و تنها خراســان� اســت %ه در باز� ها� 
آسيا�� جا%ارتا توانسته مدال طال� تيم� را به ارمغان بياورد. حاال با وجود 
ا�ن %ــه تمر�ن خاصــ� به خاطر نبــود م�ان تمر�ن� نداشــته، قرار اســت در 
رقابت ها� ليگ برتر به ميدان برود. و� درباره شرا�ط خودش و تمر�ن ها�� 
%ــه داشــته م� گو�ــد: «امســال به خاطــر %رونا شــرا�ط ســخت� داشــتيم و 
نتوانستيم تمر�ن ز�اد� داشته باشيم. فقط ٢ ماه آن هم در شهر�ور و مهرماه 
در محل چاليدره تمر�ن داشتيم و تا%نون هم د�گر هيچ تمر�ن آب� نداشتيم. 
فقط ســع� %رده ا�م به خاطر حفظ آمادگ� بدن�، تمر�نات بدنساز� خود را 
دنبــال %نيم. ا�ن در حال� اســت %ه تمر�ن اصل� ما در آب اســت و با�د پارو 
بزنيم تا برا� مســابقات آماده شو�م. االن هم هوا ســرد است و با�د تمر�نات 
خود را در داخل اســتخر دنبال %نيم %ه هنوز شرا�طش برا� ما فراهم نشده 
اســت. متاسفانه فضا به گونه ا� است %ه ورزش�ار مل� پوش جدا� از ا�ن %ه 
با�د دغدغه تمر�ن داشته باشد، دنبال م�ان تمر�ن� هم با�د باشد %ه در د�گر 
رشته ها� ورزش� %متر م� توان چنين شرا�ط� را د�د.» و� تعطيل� م�ان 

تمر�ن را به ضع\ مد�ر�ــت رئيس هيئت قا�قران� ربط م� دهد و م� افزا�د: 
«رئيس هيئت قبل� قا�قران� اســتان هيــچ اقدام� برا� ورزشــ�اران انجام 
نداده بود. خوشبختانه در زمان� %ه هيئت به صورت سرپرست� اداره م� شد، 
%مــ� حما�ت شــد�م اما بــا آمدن رئيــس جد�د هيئت، شــرا�ط باز بــه روال 
قبل� برگشت و متاســفانه هيچ عمل�رد� تا%نون نداشته است.» و� اضافه 
م� %ند: «در فصول سرد سال هم نم� توان هميشه در فضا� باز تمر�ن %رد. 
را�زن� ها�� برا� تمر�ن در استخر مجموعه ورزش� %وثر داشتيم و قرار شد 
اجاره ماهيانه ا� تعيين شــود تــا به تمر�ن بپرداز�م امــا ا�ن هماهنگ� هنوز 
برا� ما مل� پوشــان انجام نشــده �عن� ا�ن %ه ماهيانه مبلغ ٣ميليون تومان 

برا� اجاره م�ان تمر�ن مل� پوشان نم� توانند در نظر بگيرند.» 
  قا�ق ها� ش�سته     

 ا�ن مل� پوش خراســان� در مســابقات ليگ برتر امســال قرار است برا� تيم 
شــهر%رد پــارو بزند و دليــل آن را هم ضع\ مد�ر�ت هيئت قا�قران� اســتان 
م� دانــد و اظهار مــ� دارد: «به نظرم �� رئيس هيئت ورزشــ� با�د بتواند از 
نظر مال� و مد�ر�ت� قو� باشــد. شــرا�ط� را برا� پيشــرفت رشــته ورزش� 
مربوطــه فراهم %ند. اما متاســفانه افراد� %ه مد�ر�ت هيئــت قا�قران� را بر 
عهــده م� گيرند، بيشــتر دنبال اهداف شــخص� خودشــان هســتند. حت� 
نم� خواهنــد �� ر�ال هم هز�نه %نند. �ادم م� آ�د %ه رئيس هيئت قبل� به 
مــن دلدار� م� داد و م� گفت %ه بدون تمر�ن م� توانم در مســابقات موفق 

شــوم. ا�ن �عن� اصال شــناخت� به تمر�ن و مســابقه ندارنــد.» رئيس هيئت 
جد�د هم هيچ عمل�رد درخشــان� پس از �� ســال مد�ر�ت نــدارد و در ا�ن 
بين ورزشــ�اران بيشــتر متضرر م� شــوند. امســال هم برا� ليــگ برتر قرار 
است تيم جوانان راه� مســابقات شود. حت� به من هم پيشنهاد دادند ول� 
شرا�ط هيئت به گونه ا� نيست %ه دلگرم شو�م و برا� شهرمان پارو بزنيم.» 
و� در ادامه سخنان خود به ام�انات تمر�ن� خود اشاره م� %ند و م� افزا�د: 
«متاســفانه م�ان تمر�ن� ثابت %ه ندار�م و هميشــه در ا�ن زمينه با مشــ�ل 
روبه رو هســتيم. از طرف� قا�ق ها� ما قد�م� و ش�ســته اســت. �عن� موقع 
تمر�ــن، قا�ق ها پر از  آب م� شــود و هرازچند گاه� با�ــد تمر�ن را تعطيل تا 
آب قا�ق هــا را خال� %نيــم. هيئت قا�قران� هم اصال توجه� به ا�ن مســئله 
نــدارد. با وجود ا�ن %ه افراد عالقه مند به ا�ن رشــته ورزشــ� ز�اد هســتند و 
 �اســتقبال خوب� م� شود اما م�ان تمر�ن� ندار�م %ه ضع\ بزرگ� برا� �
ورزش�ار محسوب م� شود.» و� در پاسخ به ا�ن سوال %ه آ�ا در اردوها� تيم 
مل� حقوق هم در�افت م� %نيد، خاطرنشــان م� %ند: «متاسفانه چند سال 
اســت %ه فدراســيون قا�قران� حقوق ما را قطع %رده اســت. هرچند بخش� 
از هز�نه ها� رفت وآمد مــا به اردوها را پرداخت م� %ند. وگرنه هيچ حقوق� 
ندار�م و فقط به خاطر عالقه در ا�ن ورزش فعاليت م� %نيم. ســال گذشــته 
از مســابقات %اپ آسيا�� چين برگشتم %ه متاسفانه هيئت قا�قران� استان 

حت� �� تقد�ر هم از من ن�رد.»

 قایقرانان قایق شکسته!
گالیه هاى ملى پوش قایقرانى از بى توجهى مدیرانى که به دنبال منافع شخصى هستند اخبار خراسان

على ترابى
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محمدیان نایب رئيس بانوان فدراسيون واليبال شد
رئيس فدراسيون واليبال در ح�م� فر�با محمد�ان را به عنوان 
نا�ب رئيــس بانــوان منصوب %رد. به نقل از ســا�ت فدراســيون 
واليبــال، محمدرضــا داورزن�، رئيــس فدراســيون واليبال در 
ح�مــ� فر�با محمد�ان را به عنــوان نا�ب رئيس بانوان منصوب 
%رد. محمد�ان %ه عضو هيئت رئيسه فدراسيون واليبال است، 
معاونت امور بانوان وزارت ورزش وجوانان و ر�اســت فدراسيون 

اس�يت را در پرونده %ار5 خود دارد.

مارسلينو، ابرقهرمان اسپانيا با ثبت یک رکورد
باشــگاه اتلتي= بيلبائو ســوم ژانو�ه با مارســلينو به توافق اوليه 
رسيد تا ســرمرب� اســپانيا�� هدا�ت ا�ن تيم را بر عهده بگيرد 
و جانشــين گا�ســ�ا گار�تانو شــود. تنها ١٤ روز طول %شيد تا 
مارســلينو نخســتين جامش را با اتلتي= فتح %ند. قهرمان� ا5 
%ه در فينال ســوپرجام اسپانيا با پيروز5 ٣-٢ برابر بارسلونا به 
دست آمد، دومين جام سرمرب� اسپانيا�� به حساب م� آ�د. او 
نخستين جام را با والنسيا در ٢٠١٩ و مقابل بارسلونا به دست 
آورد. هــر ٢ جام در �= شــرا�ط مشــابه به دســت آمدنــد؛ برابر 
بارســلونا. به همين خاطر مارسلينو تنها سرمرب� در تار�خ لقب 
گرفــت %ه در ٢ فينال پياپ�، آب� انار5 ها را ش�ســت م� دهد. 
مارســلينو تيم� را %ه تنهــا ٢ امتياز با ســقوط در الليگا فاصله 
داشــت به تيم� تبد�ل %رد %ه توانست با عبور از رئال مادر�د و 

بارسلونا فاتح سوپرجام شود.  

بحران کم سابقه گلزنی در ليورپول
در حســاس تر�ن د�ــدار هفتــه هجدهم ليگ برتــر انگليس �= 
د�دار برگزار شد %ه ليورپول در خانه به د�دار منچستر�ونا�تد، 
تيم صدرنشــين رفت %ه ا�ن د�دار با تســاو5 بدون گل به پا�ان 
رســيد. به ا�ن ترتيب ليورپول برا5 سومين باز5 پياپ� در ليگ 
برتــر انگليس موفق به گلزن� نشــد. ا�ن اتفاق از ســال ٢٠٠٥ 
رخ نــداده بود و حاال قرمزها5 آنفيلد %ه مدافع عنوان قهرمان� 
ليــگ برتــر هســتند در د�ــدار برابر نيو%اســل، ســاوتهمپتون و 
منچســتر�ونا�تد موفق به گلزن� نشــدند تا همــه نگاه ها به خط 
آتش ا�ــن تيم در خط حمله �عن� ســاد�و مانــه، محمد صالح و 
روبرتــو فيرمينو باشــد %ه اثر بســيار %مــ� در باز5 هــا5 اخير 
داشــته اند. ليورپول در د�دار بعد5 به د�دار برنل� تيم هفدهم 
جــدول رده بند5 خواهد رفت و ســپس در جــام حذف� با�د در 
خانه منچستر�ونا�تد به ميدان برود. با�د د�د تيم �ورگن %لوپ 
باالخره در ا�ن ٢ د�دار پيش رو موفق به گلزن� م� شود �ا خير.

اولين کارت قرمز مسی در دوران حرفه اى
ليونل مســ� در دقيقــه ١٢٠ فينال ســوپرجام اســپانيا اخراج 
شــد و بارســلونا با نتيجه ٣-٢ از اتلتي= بيلبائو ش�ســت خورد 
تا ســتاره آرژانتين� ��� از تلخ تر�ن شــب ها5 دوران باز5 اش 
را پشــت ســر بگذارد. مهاجم بارســا به دليل خطا رو5 و�اليبره 
حداقل ٢ جلســه محروم خواهد شــد. %اپيتــان آب� انار5 ها از 
بازوانــش بــرا5 ضربه زدن بــه باز��ن حر�k بهره بــرد و پس از 
بررســ� صحنه بــا VAR داور بــه او %ارت قرمز نشــان داد. ا�ن 
اوليــن %ارت قرمز5 بود %ه مســ� در طول دوران حضورش در 
فوتبــال حرفه ا5 م� گرفت. گفته م� شــود به دليل نوع خطا5 
مســ� مم�ن اســت ا�ن باز��ن بيش از �= جلســه از همراه� 

تيمش محروم شود.

سوژه

اخبار

با حضور شهردار مشهد و معاون وزیر ورزش از سند راهبردى ٨ ساله کشتی رونمایی شد

مراسم رونما�� از سند جامع %شت� با 
محور�ت المپي= و رفع موانع رســيدن 
به عنوان قهرمان� %شــت� آزاد و فرنگ� در المپي= 
٢٠٢٨ بــه همت عليرضــا دبير، رئيس فدراســيون 
%شــت� و با حضــور مهــد5 عل� نــژاد، معــاون وز�ر 
ورزش برگــزار شــد. در ادامــه عليرضا دبيــر، رئيس 
فدراســيون %شــت� بــا محمدرضا %ال��، شــهردار 
مشــهد تفاهم نامــه هم�ار5 امضا %ــرد. در حال� از 
ســند راهبرد5 %شــت� رونما�� شــد %ه ا�ن ســند 
٧ مــاه مورد %ارشناســ� قــرار گرفته بــود و در ابعاد 
مختلفــ� تهيــه و تنظيم شــده %ه اولو�ــت اصل� آن 
موفقيت در المپي= است. ا�ن برنامه ٨ ساله و برا5 

سال ها5 ٢٠٢١ تا ٢٠٢٨ تدو�ن شده است.
 در اتاق شيشه ا� در حال رصد 
امل هستيم

عليرضــا دبيــر در تشــر�ح لــزوم تدو�ــن ا�ــن ســند 
م� گو�د: «زمان� %ه به فدراســيون آمدم، خواســتم 
برنامه %شــت� را ببينــم؛ برنامه ا5 %ه نشــان دهنده 
آ�نــده و دورنمــا5 %شــت� باشــد و مشــخص %نــد 
%ــه قــرار اســت در آ�نده بــه %جا برســيم امــا چنين 
 k�= تيم از دانشــگاه شــر�ن �برنامه ا5 نبود. بنابرا
دعوت %ردم و در مدت ٧ ماه ســند راهبرد5 را تهيه 
%رد�م.» او با تا%يد بر ا�ن %ه ســند ٨ ساله راهبرد5 
%شــت� بــا محور�ــت المپيــ= و بــا هــدف قهرمان� 
%شــت� آزاد و فرنگ� ا�ران در المپي= ٢٠٢٨ تهيه 
شــده، حرف ها�ش را ا�نطور ادامــه م� دهد: «بدون 
تعارف نگاه ورزش در %شور ما المپي= محور نيست. 
اوليــن %ار5 %ــه %رد�م ا�ن بــود %ه برنامه مــان را تا 
٢٠٢٨ نوشــتيم و گفتيــم م� خواهيم در ٢٠٢٨ در 
%شــت� آزاد و فرنگ� قهرمان المپي= شو�م. در ٧ �ا 
٨ حوزه فرهنگ�، فن�، برنامه ر�ز5 و... %ارشناسان 
را دعوت %رد�م تا ســند را تهيه %نيم. در چند ســال 
گذشــته نگاه در %شــت�، جام جهان� محــور بوده اما 

االن بر اساس ا�ن سند، المپي= محور است. ما د�گر 
در آســيا�� دنبال قهرمان� نيســتيم و به مربيان هم 
گفتم %شــت� گيران جوان را ببر�ــد و اگر هم باختيد 
مهــم نيســت. باز5 هــا5 آســيا�� بعــد از المپي= و 
قهرمانــ� جهــان، اولو�ــت ســوم ماســت. المپيــ= 
مثل �= خورشــيد بر برنامه مــا م� تابد. جام جهان� 
مسابقه درجه چهارم جهان است. مدام %شت� گيران 
خوب را به جام جهان� بردند و %شــت� ما خال� شده 
است.» رئيس جوان %شت� اما تا%يد م� %ند از حاال 
د�گر همه چيز در %شــت� شفاف و شيشه ا5 خواهد 
بود: «��� از مشــ�الت ما ا�ن اســت %ه برند %شت� 
افــت %رده. بحث رســانه و تمام حوزه هــا5 د�گر نيز 
د�ده شــده. تمــام اعزام هــا هدفمند اســت. از امروز 
در اتــاق شيشــه ا5 نشســتيم و %امال در حــال رصد 
هســتيم. برنامه مان چالش� نوشــته شده و نه خيل� 
دور و نــه خيل� نزد�= اســت. در دل ا�ن برنامه �= 

شورا ترســيم %رد�م تا هنگام اجرا ببينيم %جا5 %ار 
هستيم و ماه� �= بار شورا رصد م� %ند.»

 عل� نــژاد: 
شــت� اولو#ــت ورزش قهرمانــ� 
ماست

مهــد5 عل� نــژاد، معــاون توســعه ورزش قهرمانــ� 
و حرفــه ا5 وزارت ورزش هــم بــا تا%يــد بــر ا�ن %ــه 
در حــال ســپر5 %ردن ســال پا�انــ� برنامه ششــم 
هســتيم و سال ١٤٠١ برنامه هفتم شروع م� شود، 
م� گو�د: «٣٠ سال است نگاه برنامه ا5 دنبال و در 
فدراسيون ها5 ورزش� نيز برنامه ها5 ٤ ساله پياده 
م� شــود. ا�ن %ه فدراســيون %شــت� برنامه ٨ ساله 
نوشــته اتفاق خوب� اســت و هدف گذار5 نيز دقيق 
و درســت اســت %ه نشــان م� دهد %ار %ارشناســ� 
صورت گرفته. ا�ن ســند اســتانداردها5 �= برنامه 
راهبــرد5 را رعا�ت %ــرده. اگر چشــم انداز و برنامه 
نداشــته باشــيم بــه روزمرگــ� م� افتيــم.» معــاون 

وز�ــر ورزش با اشــاره به ا�ن %ه فدراســيون %شــت� 
وظيفه ســنگين� در بحث قهرمانــ� و فرهنگ� دارد 
م� گو�د: «در %شت� روز5 قهرمان جهان و المپي= 
بود�م اما امروز افت %رد�م و ا�ن توانا�� را دار�م %ه 
به جا�گاه ســابق برســيم. دبير درســت م� گو�د %ه 
برند %شــت� افت %رده. رشــته د�گــر5 مثل فوتبال 
اقتصــاد بهتــر5 دارد چون از برند بهتر5 در %شــور 
بهــره م� بــرد. ا�ــن برنامــه به ارتقــا5 برند %شــت� 
%مــ= م� %ند و آثــار اقتصاد5 برا5 %شــت� گيران 
خواهــد داشــت. وزارت ورزش در %نار فدراســيون 
%شت� است. با صدا5 بلند م� گو�م اولو�ت ورزش 

قهرمان� ما %شت� است.»

ال#�: ٥ خانه 
شت� در مشهد آماده م� شود 
بعــد از رونما�� از ســند راهبرد5 توســعه %شــت�، 
عليرضا دبير با محمدرضا %ال��، شــهردار5 مشهد 
تفاهم نامــه همــ�ار5 امضــا %ــرد. در ا�ــن مراســم 
مســعود ر�اضــ�، رئيــس هيئــت %شــت� خراســان 
رضو5 هم حضور داشــت. %ال�� شهردار مشهد %ه 
معتقد اســت سند راهبرد5 %شــت� بسيار عمليات� 
است، در ا�ن خصوص م� گو�د: «%س� %ه ا�ن سند 
را سفارش داده مشخص است %ه دنبال %ار است.» 
او در تشــر�ح علت امضــا5 تفاهم نامه هم�ار5 بين 
شهردار5 مشــهد و فدراسيون %شت� هم م� گو�د: 
«%ار ما بيشتر ز�رســاخت� است و مجموعا اميدوارم 
در چنــد موضوع بــا رو��رد اســتعداد�اب� و توجه به 
نوجوانــان و برگزار5 مســابقات و در موضوع تجهيز 
و ز�رســاخت ها %ار %نيــم. ما دنبال ا�ن هســتيم %ه 
�ــ= رو�داد جــد5 را برگــزار %نيم. المپيــ= ا%و را 
در ٥ رشــته دار�م %ه %شــت� جزو آن اســت. به نظر 
م� توانيم نيمه دوم تابســتان آ�نده ا�ــن رقابت ها را 
برگزار %نيم. ضمن ا�ن %ه قرار است ٥ خانه %شت� 

در مدت ٣ ماه در مشهد آماده شود.» 

دبير: برند کشتی افت کرده است!

مالــ�   اهــل  مهاجــم  د�اباتــه  شــيخ 
اســتقالل در د�ــدار تيمش بــا ترا%تور 
گل اول بــاز5 را بــه ثمــر رســاند و در واقــع بــا ا�ــن 
گل طلســم گل نزدن ها�ــش در ليــگ بيســتم را هــم 
ش�ســت. شــيخ %ه به خاطــر مصدوميت چنــد باز5 
ابتدا�ــ� ليگ را از دســت داده بود، پــس از رها�� از 
بنــد آســيب د�دگ� هم به خاطــر ناآماده بــودن %متر 
فرصت بــاز5 داشــت و بنابرا�ن تا پيش از مســابقه با 
تيــم ترا%تور پا�ــش به گل باز نشــده بود. البتــه او در 
د�دار درب� �= گل به پرســپوليس زد %ه آفسا�د بود 
تــا ا�ن %ه طلســم گل نزدن ها�ش مثل فصل گذشــته 

مقابل سرخ پوشــان تبر�ز5 ش�سته شد. ن�ته جالب 
ا�نجاســت %ــه فصــل گذشــته هــم د�اباته بــه دال�ل 
مشــابه تا هفته نهم نتوانســته بود گلزن� %ند و مقابل 
ترا%تور طلسم شــ�ن� %رد و با هت تر�ــ= مقابل ا�ن 
تيــم %ــه در آن مقطع مصطف� دنيزل� ســرمرب� اش 
بود، بــه نا%ام� اش در فتح دروازه هــا پا�ان داد و گام 
بلند5 برا5 آقا5 گل� برداشت. د�اباته در پا�ان ليگ 
نوزدهــم با ١٥ گل زده آقا5 گل شــد اما تا ا�ن لحظه 
%ــه ١١ هفتــه از ليــگ بيســتم گذشــته، او جا�زه اش 
%ــه %فش طــال5 آقا5 گل اســت را در�افــت ن�رده ! 
ســازمان ليگ %ه در پا�ان هر فصل مراســم برتر�ن ها 

را برگزار م� %رد، امســال به بهانه %رونا ا�ن مراسم را 
لغو و اعالم %رد مراسم در زمان د�گر5 برگزار خواهد 
شد %ه تا امروز برگزار نشده و احتمال  برگزار5 آن هم 
%م است. حال سوال هواداران استقالل و شا�د خود 
د�اباتــه هــم از متوليــان فوتبــال و ســازمان ليگ ا�ن 
باشــد %ه %فش طال %جاســت  و چرا آن را به باشــگاه 
ارسال نم� %نند تا حداقل در �= مراسم نماد�ن ا�ن 
هد�ه به آقا5 گل� ليگ اهدا شــود؟ سازمان ليگ %ه 
با ارســال جام ســوپرجام ٩٧ به باشــگاه پرسپوليس 
%ه به جام اســنپ� شــهرت دارد و حضور نماد�ن چند 
مســئول در ا�ن باشگاه برا5 اهدا5 جام به مسئوالن 

پرســپوليس در ا�ــن امر ســابقه دار اســت ، چرا چنين 
%ار5 را برا5 د�اباته و باشگاه استقالل ن�رده است؟ 

٣٧٠١٠
پذیرش 

آگهی
تلفنی

 سوال استقالل� ها درباره جا#زه آقا� گل� و جام اسنپ�!  کفش طالى شيخ دیاباته کجاست؟
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پرسپوليس با رادوشوویچ مذاکره می کند
باشگاه پرسپوليس با دروازه بان �روات خود مذا�رات 
جد#ــد" انجــام م� دهــد. باشــگاه پرســپوليس پــس 
از بــاز" فينال ليــگ قهرمانان آســيا بــا پرداخت ٦١ 
هــزار دالر بــه بوژ#ــدار رادوشــوو#چ مطالبــات مربوط 
به فصل قبل و" را تســو#ه �رد و قرار شــد قســط اول 
مطالبات ا#ن دروازه بان برا" فصل جد#د در فرورد#ن 
ســال آ#نــده بــه رادو پرداخت شــود. با ا#ن وجــود ا#ن 
دروازه بان �روات به تازگ� با ارسال نامه ا" به باشگاه 
 �پرســپوليس درخواســت �ــرده  برخالف توافــق قبل
نيمــ� از مبلغ قســط اول خود را ظــرف مدت ١٥ روز 

در#افت �ند.
آزمون به اردوى زنيت در امارات ملحق شد 

ســتاره ا#رانــ� تيــم فوتبــال زنيــت �ــه به دليــل بروز 
#Kســر" مشــKالت نتوانســته بود تيمش را در شــروع 
اردو" تدار�اتــ� امارات همراه� �نــد، مجوز انجام 
ا#ن �ار را به دست آورد. باشگاه زنيت روسيه با انتشار 
#R پســت در صفحه توئيتر خود از ملحق شدن سردار 

آزمون به تمر#نات ا#ن تيم در �شور امارات خبر داد.
فاضلی: از استقالل پيشنهاد ندارم

 �وحيــد فاضل� ســرمرب� ســابق تيــم فوتبال نســاج
مازنــدران شــا#عه پيشــنهاد باشــگاه اســتقالل بــرا" 
اســتقالل  «از  گفــت:  و  �ــرد  تKذ#ــب  را  همــKار" 
پيشــنهاد" ندارم. از ا#ن رو دليل� نــدارد در مورد ا#ن 
تيم صحبت �نــم. از طرف�، در تيم نســاج� به عنوان 
ســرمرب� فعاليــت �ــردم و چالــش جذاب� بــرا" من 
بود. فعال قصد ندارم دوباره دســتيار سرمرب� د#گر" 
باشم. شا#د بعدا نظرم تغيير �ند ول� در حال حاضر به 

د#گر پيشنهاداتم فKر م� �نم.»

رقابت ٢ تيم با پرسپوليس براى جذب ترابی
 ،�رســانه قطر" از رســيدن ٣ پيشــنهاد به مهــد" تراب
باز#Kن تيــم العرب� دوحه خبر داد. مهــد" تراب� برا" 
 ٣ �انتخــاب تيم جد#دش در نقل وانتقال ها" زمســتان
پيشــنهاد در#افت �رده اســت. پرســپوليس و ترا�تور و 
 �#R تيم تر�يه ا" خواهان عقد قرارداد با باز#Kن العرب
قطر هســتند. قــرار اســت #وســb المســا�ن�، مهاجم 
تونســ� الدحيــل جا#گز#ــن مهــد" تراب� در فهرســت 
باز#Kنان خارج� العرب� شــود. مهد" تراب� تابســتان 
گذشــته از پرســپوليس بــه العربــ� دوحــه پيوســت اما 
 �نتوانســت باز" ها" خوب� به نما#ش بگذارد. سرمرب
ا#ســلند" العربــ� نيــز از مد#ــران ا#ــن تيم خواســته تا 

#وسb المسا�ن� را جا#گز#ن تراب� �نند.

ســرمرب� آنتورپ بعد از باز" با خنت از دروازه بــان ا#ران� اش دفاع �رد. تيم 
فوتبــال آنتورپ در هفته بيســت و #Kم ليــگ بلژ#R به مصاف خنــت رفت و با 
نتيجه #R - صفر به پيروز" رسيد. عليرضا بيرانوند دروازه بان ا#ران� در ابتدا 
 �در تر�يــب اصل� آنتورپ قرار داشــت و #R خطا" پنالت� بــه رقيب داد ول
ضربــه پنالت� به گل تبد#ل نشــد تا آنتورپ برنده باز" شــود. در همين رابطه 
ور�وترن ســرمرب� آنتــورپ بعد از باز" درباره عملKــرد باز#Kن ا#ران� گفت: 
«نبا#د واقعــا ا#نقدر درباره دروازه بان صحبت �ــرد. به نظرم عليرضا بيرانوند 
در ا#ــن باز" عملKرد خوب� داشــت و با#د به او زمــان داد. ما با#د به او اعتماد 
 ��نيم و بعد با#د ببينيم چقدر پيشرفت م� �ند.» ا#ن در حال� است �ه برخ

رسانه ها از احتمال انتقال قرض� بيرانوند به تيم� #ونان� خبر داده بودند.

 �پرافتخارتر#ــن تيــم فوتبــال باشــگاه #ونــان به جمــع مشــتر#ان مدافــع ا#ران
 �ترابزون اســپور تر�يه پيوســت. به نقل از  روزنامه فاناتيR  تر�يه، مجيد حسين
درخشــش خيره �ننده ا" در ٣ باز" اخير ترابزون اســپور در ســوپرليگ تر�يه 
داشــت و ســرمرب� و ســران ا#ن تيم را مجاب به تمد#د قــراردادش �رد. مجيد 
حسين� �ه با آسيب د#دگ� هوگو پس از مدت ها به تر�يب اصل� ترابزون اسپور 
بازگشت، با ثبت آمار فن� خوب مورد ستا#ش سرمرب� ا#ن تيم قرار گرفت. ا�نون 
باشگاه ترابزون اسپور اميدوار است با ارائه پيشنهاد ٢ ساله و دستمزد ٧٥٠ هزار 
#ــورو برا" هر فصل مدافع ا#ران� اش را حفظ �ند. المپيا�وس نيز قصد دارد تا 
مجيد حســين� را جذب �ند. ٤ تيم ســوپرليگ تر�يه و ٢ تيم اروپا#� به دنبال 

مدافع ا#ران� ترابزون اسپور پس از پا#ان قراردادش در ماه ژوئن هستند.

پيوستن المپيا!وس به جمع مشتر�ان حسين�دفاع سرمرب� جد�د آنتورپ از بيرانوند

خطر از بيخ گوش هافب- استقالل گذشت
اسماعيلی به سرنوشت پادوانی دچار نشد 
هافبــR تيــم فوتبــال اســتقالل به دليــل ضربه 
محKم باز#Kنان ترا�تور نزد#R بود با #R حادثه 
خطرناo مواجه شــود، مشابه آنچه �ه متاسفانه 
برا" پادوان� باز#Kن ســابق و برز#ل� اســتقالل 
رخ داد. در شــرا#ط� �ه فرشــيد اســماعيل� در 
نيمــه دوم بــاز" با ترا�تــو ر وارد زمين شــد، بعد 
 �از چنــد دقيقــه از زميــن بيــرون رفــت و �ســ
متوجه نوع مصدوميت ا#ن باز#Kن نشــد. شــوت 
محKم باز#Kنان ترا�تور مســتقيما به سر فرشيد 
اســماعيل� اصابــت �رد �ــه هافبR اســتقالل 
برا" دقا#ق� تعادل خود را از دست داد و تعو#ض 
شد. پزشR تيم فوتبال اســتقالل در وا�نش به 
مصدوميت اسماعيل� با انتقاد از حيدر" گفت: 
«داور بــاز" مقابــل ترا�تور #R پزشــR اســت و 
مــن تعجب �ــردم چرا اجــازه نمــ�  داد برانKارد 
 �اسماعيل� را از زمين خارج �ند. اگر اسماعيل
 �بــه سرنوشــت پادوان� دچار م� شــد چه �ســ

پاسخگو بود؟»

استقالل به صدر برگشت، 
پرسپوليس به کورس

پا�ان خوش  هفته �ازدهم برا4 سرخاب�

رقابت هــا"  #ازدهــم  هفتــه 
ليگ  برتر �شــور روز  گذشته با 
برگــزار" ٢ باز" به اتمام رســيد. در اولين 
بــاز" اســتقالل در تبر#ز مقابــل ترا�تور به 
برتــر" ٣- #R دســت #افــت و در دومين و 
آخر#ن بــاز" هفتــه نيز پرســپوليس مقابل 

فوالد به برتر" رسيد.
ترا!تور �-- استقالل ٣

#ازدهــم  هفتــه  از  ترا�تــور  و  اســتقالل 
رقابت هــا" ليگ برتــر در ورزشــگاه #ادگار 
امــام(ره) تبر#ــز بــه مصــاف هــم رفتنــد �ه 
 R# -ا#ــن د#دار جذاب و پر گل بــا برتر" ٣
اســتقالل به پا#ان رســيد. در ا#ن د#دار �ه 
با قضــاوت بيژن حيــدر" انجام شــد، ابتدا 
اســتقالل بود �ه در دقيقه ٣٩ توسط شيخ 
د#اباتــه بــه گل رســيد تــا شــاگردان فKر" 
با برتــر" #R- صفــر در پا#ان نيمــه اول به 
رختKــن برونــد. آخر#ــن بــار" �ــه د#اباته 
برا" اســتقالل گل زده بود، در باز" مقابل 
االهلــ� در مرحلــه گروه� ليــگ قهرمانان 
 �آســيا بود و حاال بعد از ١١٧ روز و به عبارت
د#گــر ٣ ماه و ٢٦ روز بــار د#گر پا" مهاجم 
بلندبــاال" آب� هــا بــه گلزن� باز شــد. نيمه 
دوم بــا برتــر" نســب� ترا�تور همــراه بود و 

در حالــ� �ــه شــاگردان شــجاع� به دنبال 
قا#ــد"  مهــد"  بودنــد،  مســاو"  گل  زدن 
پــاس  از  اســتفاده  بــا  آب� پوشــان  مهاجــم 
 �ارسالن مطهر" در دقيقه ٦٠ در موقعيت
تR بــه تR دروازه اخبــار" را برا" بار دوم 
باز �رد. مهاجم جوان آب� پوشــان �ه زننده 
گل دوم ا#ــن تيم بود، ٥ دقيقــه بعد د#اباته 
را در محوطــه جر#مه ترا�تــور صاحب توپ 
�ــرد تــا د#اباته دوميــن گل خود و ســومين 
گل تيمــش را در ا#ــن باز" به ثمر برســاند. 
درنها#ــت نيــز ترا�تور در دقيقه ٨٠ توســط 
� از گل هــا را جبران K# محمد عبــاس زاده
�رد. در پا#ــان ا#ن باز"، آب� پوشــان �ه به 
ششــمين پيروز" ا#ن فصل خود رســيدند، 
٢٢ امتيــاز" شــدند تا با #R امتياز بيشــتر 
از صنعت نفت در صدر جدول قرار بگيرند و 
ترا�تور با ١٦ امتياز همچنان در رده چهارم 

باق� ماند.
 بازگشت پرسپوليس به مسير برد

در دوميــن بــاز" روز گذشــته پرســپوليس 
 -  ٢ برتــر"  بــه  فوالد خوزســتان  مقابــل 
#ــR رســيد. مهــد" عبــد" (٢٩) و احمد 
و  پرســپوليس  بــرا"   (٧٧)�نوراللهــ
پر#ــرا(٦٥) برا" فوالد گلزنــ� �ردند. بعد 

از شــروع خوب فــوالد، درنها#ــت باز#Kنان 
پرســپوليس با حفظ توپ توانستند مالKيت 
بــاز" را بر عهده بگيرند تا باالخره در دقيقه 
٢٩ مهــد" عبــد" بــا ضربه ســر�ش خود 
دروازه فــوالد را رو" تــوپ ارســال� وحيــد 
بــه گل  اميــر" و دفــع فوالد" هــا تبد#ــل 
�نــد تا ٢ تيم بــا همين #R گل بــه رختKن 
رفته و اســتراحت بين دو نيمه را پشــت سر 
بگذارند. حمالت فوالد" ها در اواسط نيمه 
دوم پردامنه تر از هميشــه بــود تا باالخره در 
دقيقــه ٦٠ با ســوت بحث برانگيز زاهد" فر 

به پنالت� رســيدند �ــه ا#ن بار پر#ــرا بتواند 
 �دروازه حامــد لــR را از رو" نقطــه پنالتــ
بــاز �ند. اعــالم پنالت� از ســو" داور باز" 
باعث جنجال در زمين مســابقه و همچنين 
رو" نيمKت هــا" دو تيــم شــد امــا ا#ــن بار 
پرســپوليس توانســت خيلــ� زود خــودش 
را بــه بــاز" برگردانــده و در دقيقــه ٧٠ گل 
پيروز" بخش را توســط احمد نورالله� در 
شلوغ� محوطه جر#مه فوالد به ثمر برساند 
تا #حي� و تيمش پس از ٤ تساو" متوال� به 

٣ امتياز ا#ن د#دار برسند. 
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