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 بازی 10 میلیون واکسن نزن 
با سالمت 75 میلیون

هنوز 16 درصد جمعیت باالی 12 سال کشور برای تزریق دوز اول 
واکسن کرونا مراجعه نکرده اند؛ واکسن نزن ترین استان ها کدام اند؟

در پیش همایش بزرگداشت 
آیت ا... سید جواد خامنه ای 

رونمایی شد

نامه صمیمانه عالمه طباطبایی 
به آیت ا... سیدجواد خامنه ای
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 سایه تورم 60 درصدی 
همچنان بر سفره  مردم 

خراسان رضوی

 واکنش شورا و سکوت شهرداری 
 درباره بودجه میلیاردی 

پاداش ها در شهرداری مشهد 
خراسان رضوی

 معاون حقوقی و امور مجلس 
مرکز ملی فضای مجازی خبر داد:

تدوین سند الزامات حاکمیتی 
فناوری هوش مصنوعی کشور

9
 نشست بی سابقه مجلس و قوه 

قضاییه برای حل مشکالت
 قالیباف: برای حل مشکالت 

نیاز به کارهای شجاعانه داریم
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 صادرات 3 برابر کم ارزش تر 
از واردات

10

 تبلیغ عجیب رامبد 
حاشیه ساز شد

6

   صفحه ۹

   صفحه های ۲ و 1۲

اهمیت » اکو «در شبکه 
اقتصادی منطقه ای ایران

تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس داده های بانک 
جهانی از 460 میلیارد دالر در سال ...

یادداشت روز

امید رحیمی

  صفحه ۲

 خواستگاری 
 در رستوران 

به  جای خانه؟
چرا  مراسم خواستگاری در 

رستوران برای آشنا شدن طرفین 
  زندگی سالمخوب نیست؟

حماسه ملبورن به روایت 
ناجی دروازه ایران

ناگفته های »مهدی پاشازاده« 
بهترین بازیکن  بازی ایران  و  استرالیا 

   زندگی سالماز آن بازی
توافق مهم گازی درعشق آباد
با حضور رئیس جمهور و در حاشیه اجالس اکو، توافق سه جانبه سواپ گازی بین ایران، ترکمنستان و جمهوری 

آذربایجان به امضا رسید؛ جزئیات این توافق چیست و این دستاورد دولت سیزدهم چه اهمیتی دارد؟
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20 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم

 + 4صفحه روزنامه استانی
. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد
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اهمیت »اکو« در شبکه اقتصادی 
منطقه ای ایران

تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس داده های 
سال  در  دالر  میلیارد   460 از  جهانی  بانک 
2013 )آغاز به کار دولت یازدهم( به 191.7 
میلیارد دالر در سال 2020 )پایان کار دولت 
ــادرات  ــزان صـ ــی ــت. م ــده اسـ ــی دوازدهـــــم( رس
کشور نیز بر اســاس داده هــای پایگاه OEC از 
92.8 میلیارد دالر در ســال 2013 بــه 25 
یافته  کاهش   2019 ــال  س در  دالر  میلیارد 
اســت. همین دو شاخص اقتصادی و تجاری 
بــرای اولویت بخشی به دیپلماسی  به تنهایی 
اقتصادی در دولت سیزدهم کافی است. این 
ــاس برنامه های اعــانــی از سوی  ــوزه بــر اس ح
دولت با اتکا بر سیاست همسایگی و نیز با عنایت 
ــرق« قابل تحقق  به راهــبــرد کــان »نگاه به ش
اســـت.در چنین رویــکــردی باتوجه به شرایط 
تحریمی، موضوع مقاوم سازی اقتصاد در مقابل 
عاملی  غیرتحریمی  و  تحریمی  آســیــب هــای 
است که می تواند از تکرار سقوط اقتصادی-
تــجــاری ســال هــای اخــیــر جلوگیری کــنــد. در 
این زمینه راهکارها و راهبردهای گوناگونی 
پیش روی دولت سیزدهم وجود دارد. اگرچه 
بخش مهمی از این راهکارها درون گرایانه و 
مبتنی بر اصول و راهکارهای اقتصاد مقاومتی 
است، اما بخشی از آن نیز در سطح منطقه ای و 
بین المللی در چارچوب دیپلماسی اقتصادی 
قابل تحقق است. نخستین و اصلی ترین راهکار 
در مقاوم سازی اقتصاد در سطح بین المللی و 
منطقه ای بر ایجاد شبکه های مویرگی بین ایران 
و محیط پیرامونی استوار است؛ به گونه ای که 

یا گسست این پیوندها از طریق سازوکارهای 
تحریمی و غیرتحریمی غرب غیرممکن شده یا 
هزینه های آن به طور محسوسی هم برای غرب 
و هم کشورهای پیرامونی ایران باال رفته است. 
این شبکه مویرگی را از طریق حضور پررنگ در 
پلتفرم های اقتصادی منطقه ای می توان ایجاد 
کــرد. در چنین ساختارهایی انعقاد توافقات 
گسترده در حوزه هایی نظیر ترانزیت، تجارت، 
بیمه، گمرکات و... می تواند وابستگی متقابل 
اقتصادی و نیز سطح منافع مشترک از مناسبات 
تجاری را افزایش دهــد. همچنین ایــن شبکه 
مویرگی به دلیل آن که بخش مهمی از آن در 
شبکه های غیررسمی و نیز حوزه های خرد و 
متوسط قرار دارد، به سختی آسیب پذیر خواهد 
شد.در این راهکار سازمان همکاری اقتصادی 
)اکو( به دلیل آن که بخشی از ابتکار شکل گیری 
ــران و مبتنی بــر جــایــگــاه منطقه ای  آن در ایـ
ــت، از جایگاه  ایـــران تأسیس و احیا شــده اس
ــت. درعین حال  بسیار ویـــژه ای بــرخــوردار اس
موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا که ممکن است به زودی به 
یک موافقت نامه تجارت آزاد تبدیل شــود، از 
طریق پوشش بخش دیگری از حوزه کشورهای 
ــت.  هــمــســایــه نــقــش مــشــابــهــی خــواهــد داشـ
در این راستا اما باید به حوزه ارتباطات سیاسی 
ایـــران و کــشــورهــای همسایه در سطوح دو و 
چندجانبه توجه ویژه داشت، به ویژه در حوزه 
آسیای مرکزی احیای مناسبات سیاسی و روابط 
حسنه با تاجیکستان و ترکمنستان از اولویت 
بسیار باالیی برخوردار است. انجام نخستین 
سفرهای خارجی آیت ا... رئیسی به این دو کشور 
در پاسخ به توسعه شبکه ارتباطات منطقه ای 
ایران و نیز حل و فصل این چالش ها گامی بسیار 
 مهم و راهبردی در این زمینه ارزیابی می شود.
ــای مــزیــت هــای  ــی ــر اح ــا ب ــن راهـــکـــار امـ ــی دوم
ژئواکونومیکی ایران متمرکز است. ایران به دلیل 
قرار گرفتن در نقطه اتصال چند منطقه گوناگون، 
از موقعیت منحصر به فردی در حوزه ترانزیت 

برخوردار است. در عین حال در بخش مهمی از 
دو طرح بزرگ ترانزیتی منطقه ای و بین المللی 
کنونی، از جمله ابتکار کمربند و جــاده و نیز 
راهگذر شمال – جنوب، ایران قرار گرفته است. 
پیوند دهنده مسیرهای مختلف راهگذرهای 
اقتصادی این طرح ها و نیز ارتباط دهنده دو 
ــران مقدور است.  طــرح به یکدیگر از مسیر ای
ایران همچنین مبتکر تنوع بخشی بسیاری از 
راهگذر  نظیر  افغانستان  محوریت  با  مسیرها 
کتای یا ترانس افغان بوده است که این عامل نیز 
در تنوع بخشی مسیرهای ترانزیت بسیار حائز 
اهمیت است. در همین حال ایران در میان چند 
حوزه بسیار بزرگ تولیدکننده و مصرف کننده 
انرژی نیز قرار دارد که در صورت توسعه شبکه 
خطوط لوله یا قراردادهای سواپ می تواند نقش 
مؤثری را نیز در این زمینه ایفا کند.توافق سه 
جانبه گازی که روز گذشته در حاشیه اجاس 
عشق آباد بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان 
 منعقد شــد، نمونه خوبی از ایــن نقش است.
ساختار اکو با دربرداشتن کشورهایی از چند 
منطقه مختلف اعم از جنوب غرب آسیا، قفقاز، 
آسیای مرکزی و جنوبی، از موقعیتی منحصر 
به فرد در این زمینه برخوردار است. در صورت 
ایجاد همگرایی در چارچوب این سازمان، نقش 
ایــران به عنوان عامل پیوند دهنده حوزه های 
ژئواکونومیکی مختلف می تواند قوام بخش منافع 
ایران در بلندمدت در منطقه شود. تجربه معافیت 
مسیر چابهار به افغانستان از تحریم ها در دوره 
دونالد ترامپ به خوبی نقش و اثرگذاری این 
مؤلفه ژئواکونومیکی را به اثبات رسانده است. 
با این حال باید توجه داشت که صرف مشارکت 
در چنین پلتفرم های منطقه ای و حتی انعقاد 
توافقات گوناگون بدون وجود سطح مشخصی از 
عمل گرایی، به ویژه در ایران، قابل تحقق نخواهد 
بود. همگرایی سیاسی، اعتماد متقابل و صرف 
هزینه های الزم به ویژه در حوزه زیرساخت های 
راهبردی از نشانه های این عمل گرایی محسوب 

می شود.
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  امید رحیمی 
کارشناس مسائل آسیای مرکزی

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

تلگرام :9۰33337۰۱۰                  پیامك: 2۰۰۰999               تلفن: 37۰۰9۱۱۱ ۰5۱                 

بعضی افراد این قدر بی وجدان هستند که  •
کیسه هوای خودرو را باز می کنند و سپس 
خودرو را می فروشند و به خریدار بیچاره هم 
نمی گویند که خودرو کیسه هوا ندارد! این 
افــراد فکر نمی کنند که با جان مردم بازی 

می کنند؟!
محل کار من روبه روی یک مدرسه است.  •

امروز بچه ها رو بعد از حدود دو سال دیدم که 
با چه عشقی تو حیاط مدرسه بازی می کردن. 
چطور معلم ها و مسئوالن دلشان می آید موج 
منفی بدن به خانواده ها که نفرستید بچه 

هاتون رو مدرسه؟!
جوان عزیز! فرق هست بین کسی که تو رو  •

انتخاب می کنه چون کسی رو نداره با کسی 
که تو رو انتخاب می کنه چون نمی خواد کس 

دیگه ای رو داشته باشه!
خواستم به واسطه سنگ تمام گذاشتن  •

برای دولت مستقر تشکر کنم. البته ای کاش 
همین رویه را هم برای دولت قبل قائل بودید. 
به هر حال روزنامه به بیت المال تعلق دارد. 
فارغ از مباحث سیاسی، باید به این مهم توجه 

بیش از پیش داشت.
ما این همه زمین بدون استفاده داریم که  •

چند ساله رها شده بعد باید جوانی را به خاطر 
اجاره با خفت و خواری بیرون کنند که جلوی 
همسرش خجالت بکشد یا خانمی سن باال به 

خاطر بیماری همسرش خانه به دوش شود.
 دولت های محترم که 40 سال است به فکر  •

مشکات افغانستان و... بودید به فکر جوانان 
بدبخت ایرانی هم باشید!

 شک نــدارم سردبیرتون پسرخاله رامبد  •
جوان است. متاسفم!

چرا هر مشکلی مثل آب و برق و گاز پیش  •
می آید مردم باید تاوانش را پس دهند؟! شرم 
نمی کنید؟! بروید از آن هایی که حقوق چند 
صد میلیونی و خانه های آن چنانی دارند پول 

گاز را بگیرید!
مردم به خوبی آگاه اند که چگونه اعتراضات  •

مردمی در ایران تبدیل به اغتشاش می شود.
مهم ترین آرزو و خواسته مردم کشیدن ترمز  •

گرانی مواد غذایی خوراکی و کاهش اجاره 
خانه مستاجران است.

 لطفا مطالبی که ترس و ناامیدی را منتقل  •
می کند، چاپ نکنید. مقداری روحیه نشاط 
و شادابی را ترویج کنید. در خصوص اون 
مطلب مرگ در زندگی سام من خودم تنها 
سرگرمی ام روزنامه خراسانه ولی تا صبح 

چشم روی هم نگذاشتم.
ــا دربـــاره  • ــن روزهـ مــن کــه نــدیــدم کسی ای

خندوانه صحبت کنه ولــی شما چــرا الکی 
براش تبلیغ می کنید، معلوم نیست!

خواستم تشکر کنم از نقد خوب شما در  •
قسمت بارش پول که عده ای با ترویج خرافات 
باعث تخریب زندگی ومعنی ومفهوم تاش و 

کار می شوند. 
 انتظار داریــد مــردم هیچ چیزی نگویند و  •

فقط گندکاری های مسئوالن را ببینند که 
آب، اقتصاد، سیاست، تمدن و همه کشور را 

به فنا می دهند و ساکت باشند!
قابل توجه مسئوالن محترم! آن قــدر این  •

مرزهای شرقی برای ورود وخروج اتباع بیگانه 
سخت می گیرند که کسی دیگر در آن طرف مرز 
نیست. همه آن ها درحاشیه شهر ساکن شدند.

ــان ایـــن قـــدر دروغ  • ــراس چـــرا روزنـــامـــه خ
می نویسد؟ در قضیه اصفهان ماجرا این طور 
نبود که نوشتید. مطالبه تنها کشاورزان نبود، 
کل مردم شهر معترض اند ...همین کارها را 
می کنید که مردم اخبارشان را از ماهواره و 

رسانه های بیگانه دنبال می کنند.
 چرا غرامت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران  •

بعد ازچند سال گرفته نمی شود؟ این حق 
مردم است. لطفا مسئوالن پیگیری کنند.

 هفته کتاب خوانی هر قدر صبر کردم هیچ  •
مطلب مناسبی در این خصوص چاپ نکردید!

 شاید 99 درصد مردم ندانند که تا 40 سال  •
قبل ما در مشهد رودخانه ای داشتیم پر آب تر 
از زاینده رود! آن قدر سر راهش سد بستند که 
رودخانه دایمی را ابتدا به رودخانه فصلی و 

امروز به مسیل تبدیل کردند!
داشتم برنامه تلویزیون نگاه می کردم. واقعا  •

بعضی برنامه ها مثل اعجوبه ها به هیچ دردی 
نمی خورن. بهتر نیست به جای این برنامه ها 
فرهنگ سازی کنیم مثا مقابل پل مردم پارک  
نکنند، کارمندان اداره ها برخورد بهتری با 
مردم داشته باشن و کارشون رو راه بندازن. این 

توجه به حق الناس خیلی باارزش تره به خدا.
چــرا مسئوالن ســازمــان ترافیک شب ها  •

به هاشمیه بــدون وسیله گذر نمی کنند تا 
مشکات را از نزدیک ببینند؟ کمبود چراغ 
های دوزمانه حتی در فرعی ها که خودروها با 
سرعت عبور می کنند برای عابران خطرناکه!

درباره کاهبرداری جذب پول با دارچین  •
صحبت کردین و اشــاره کوچکی به فنگ 
شویی برای جذب ثروت کردین. اگه می شه 
درباره این موضوع جذب ثروت از طریق فنگ 

شویی هم توضیح بدین.
تا چند سال پیش زمین های زیادی در جاده  •

کات جزو مراتع بود ولی نمی دانم چطور این 
زمین ها در این چند سال اخیر شخم خورده و 

تبدیل به زمین کشاورزی شده اند؟
جوابیه سازمان اتوبوسرانی مشهد

با توجه به درج پیامی در ستون حرف مردم 
15 آبان با عنوان »در حالی که خط 2 مترو به 
خوبی در حال خدمات دهی است شهرداری 
نیمی از عرض خیابان دانشگاه حدفاصل 
ــارراه دکــتــرا را خط  ــه مــیــدان ســعــدی تــا چ
ــژه کــرده و...« به استحضار می رساند:  وی
با هدف کاهش آلودگی، سوق دهی سفرهای 
ــژه در معابر دارای ازدحـــام به  روزانـــه به وی
استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی از 
اولــویــت هــاســت. از سویی ایــجــاد و توسعه 
مسیرهای ویــژه از جمله اقــدامــات موثر در 
بهبود کارایی سیستم حمل و نقل بوده و با 
افزایش سرعت سرویس دهی ناوگان عمومی 
می تواند به تدریج باعث تغییر در شیوه سفر 
شهروندان شود. شایان ذکر است عاوه بر 
ناوگان اتوبوسرانی، تاکسی هــای شهری 
ــدادی، آتش نشانی،  و سایر خــودروهــای ام
اورژانـــس و... نیز می توانند از مسیرهای 

مذکور تردد کنند.

توافق مهم گازی در عشق آباد 
واردات گاز از ترکمنستان برای مصرف داخلی و سواپ به آذربایجان 

ــر واردات گـــاز از  ــر س ــران ب ــ اصفهانی - ای
ترکمنستان برای مصرف داخلی پنج استان 
دچار کمبود گاز و سواپ بخشی از گاز وارداتی 
به آذربایجان قرارداد سه جانبه ای را در حاشیه 
نشست اکو در عشق آباد امضا کرد. قراردادی 
که جدای از منافع و دستاوردهای اقتصادی آن، 

پیام های مهم سیاسی نیز در بطن خود دارد.
ــو و  ــا، در حاشیه اجـــاس اک ــرن ــزارش ای بــه گـ
ــران،  ــای جمهور سه کشور ای در حضور روس
ترکمنستان و آذربایجان، قــرارداد سه جانبه 
ســواپ )انــتــقــال( ســاالنــه 1.5 تــا 2 میلیارد 
مترمکعب گاز امضا شد.بر اساس این توافق 
سه جانبه که در حاشیه اجاس سران اکو در 
ترکمنستان به امضا رسید، ترکمنستان روزانه 
6 میلیون مترمکعب گــاز بــه جمهوری  5 تــا 
آذربایجان می فروشد. این گاز از مسیر ایران به 
جمهوری آذربایجان ترانزیت )سواپ( خواهد 
شد. ایران گاز مصرفی مورد نیاز خود در پنج 
استان کشور را از حق انتقال این گاز برداشت 
ــن مسئله مــی تــوانــد موجب  خــواهــد کـــرد. ای
پــایــداری گــاز در فصل سرما در استان های 
شمالی کشور شود.این قرارداد که پس از پایان 
دیدار دوجانبه سید ابراهیم رئیسی و »الهام 
علی اف«، توسط وزیران نفت دو کشور به امضا 
رسید، از اول دی امسال بدون سقف زمانی اجرا 
می شود. در همین حال وزیر نفت گفت: طبق 
قــرارداد سه جانبه سواپ گازی، ایران ساالنه 
نزدیک به 1.5 تا 2 میلیارد مترمکعب گاز را از 
ترکمنستان در منطقه سرخس دریافت می کند 
و از منطقه آستارا به آذربایجان تحویل می دهد.

ــزارش فــارس، جــواد اوجــی وزیــر نفت در  به گ
حاشیه پانزدهمین اجاس سازمان همکاری 
اقتصادی )اکو( بعد از امضای قرارداد سه جانبه 
سواپ گاز بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان 
دربـــاره  آن اظهار کــرد: طی یک مــاه گذشته 
مذاکرات فشرده ای با دو کشور ترکمنستان 
و آذربایجان داشتیم تا سواپ گازی با این دو 
ــه داد: طی  کشور را اجــرایــی کنیم.وی ادام
این قــرارداد مناسبات انــرژی خیلی خوبی با 
و  برقرار  آذربایجان  و  ترکمنستان  کشور  دو 
گام مهمی رو به جلو برداشته شد.وزیر نفت 
ــازی ایـــران به  ــاره تسویه بدهی گ گفت: دربـ
ترکمنستان، وزارت نفت راهکارهای خوبی را 
پیشنهاد داده است و پرداخت بدهی آغاز شده 
و به زودی اولین قسط پرداخت بابت بدهی 
گاز انجام خواهد شــد.در همین حال برخی 
ــرارداد را از جنبه سیاسی  کارشناسان این ق

هم مهم ارزیابی می کنند، جــدای از این که 
این قرارداد می تواند روابط ایران و جمهوری 
آذربایجان را که به تازگی دستخوش التهاب 
هایی شده بود، به روال عادی برگرداند، نشانه 
ثبات و غیرقابل چشم پوشی بودن مسیرهای 
مهم ترانزیتی ایران است در شرایطی که آمریکا و 
غرب سعی در به انزوا کشاندن کشورمان دارند. 
در همین حال بهادری جهرمی سخنگوی دولت 
با بیان این که دیپلماسی در دولت مردمی در 
خدمت منافع ملی است افزود: با قرارداد گازی 
سه جانبه بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان 
که نتیجه نگاه متوازن به همه ظرفیت ها در 
سیاست خارجی است، معادل گاز پنج استان 
ــران تامین خواهد شــد. وی تاکید کــرد: با  ای
نگاه ویژه به همسایگان، میدان روابط خارجی 
دیگر محدود به چند کشور خاص نیست.مجید 
شاکری کارشناس اقتصاد و تحلیل گر کالی 
نیز در رشته توئیتی دراین باره نوشت: »انصافا 
منطق قـــرارداد ســواپ گاز از ترکمنستان به 
است.  شــده  تنظیم  دقیق  خیلی  آذربایجان 
موضوع صرفا تامین یا عدم تامین گاز پنج استان 
شمالی نیست. ایران دریچه ای ایجابی برای 
همکاری با محور الجورد پیدا کرده. چیزی که 
تا همین دو ماه قبل خیلی بعید به نظر می رسید. 
این که چگونه می تــوان رقابت و همکاری را 
کنار هم تعریف کرد یک مرحله مهم است که 
ــرارداد یک گام بسیار بلند به سوی این  این ق
درک است. شاید این اولین بار است که ایران 
وارد یک همکاری کریدوری به معنای جدید 
آن می شود. آینده چه خواهد شد؟ نمی دانم. 
اما این خبر واقعا امیدوار کننده اســت. خدا 
قوت«.»محور الجورد« به اصطاح به توافق یا 
پروژه مهم ترانزیت از شرق به قلب اروپا گفته می 
شود که بر اساس آن موافقت نامه، افغانستان، 

ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و گرجستان 
کشورهای شامل راه الجورد، روابط بازرگانی 
و ترانزیتی شان را گسترش خواهند داد. راه 
الجورد از تورغندی و آقینه آغاز و با گذشتن از 
بندر ترکمن باشی و بحیره خزر به آذربایجان 
و گرجستان می رسد و از آن جــا با گذشتن از 
بندرهای پوتی و باتومی بحیره سیاه به شهر 
قــارص و بندر استانبول و در نهایت به اروپــا 

می رسد.
ادامه  این مطلب را در صفحه ۱2 بخوانید.

نشست بی سابقه مجلس و قوه قضاییه برای حل مشکالت مردم
قالیباف:برای حل مشکات نیاز به کارهای شجاعانه داریم

نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه  برای حل 
مسائل و مشکات مــردم در بهارستان برگزار 
شد .سردبیر خبرگزاری خانه ملت  در توئیتی با 
اشار ه به حضور شورای عالی قضایی در مجلس  
این نشست را بی سابقه خواند و نوشت :» هدف 
ایــن جلسه که بــرای اولین بــار در 4 دهــه اخیر 
برگزار شده ایجاد هماهنگی میان دو قوه برای 
حل مسائل و مشکات مردم است .چهارشنبه 
ــرای اولین بــار چنین جلسه ای با حضور  نیز ب
هیئت دولت در صحن علنی برگزار می شود«. 
در همین حال  حجت االســام محسنی اژه ای 
در جلسه مشترک اعضای شورای عالی قضایی 
با نمایندگان مجلس که به مناسبت روز مجلس 
برگزار شد با بیان این که مجلس با ریل گذاری 
ــور باشد، از  ــاح ام صحیح می تواند منشأ اص
نهاد قانون گذاری کشور به عنوان مرکز ثقل 
کشور یاد کرد.وی با اشاره به وظایف و اختیارات 
مجلس در وضع قانون و نظارت بر اجرای قوانین 
و سوال واستیضاح دولتمردان تصریح کرد که 
مجلس می تواند منشأ قــدرت در نظام باشد و 
هم خودش جلوی بیگانگان بایستد و هم دیگر 
قوا را در ایستادگی مقابل فشار های دشمنان و 
انحرافات یاری دهد. به گزارش میزان، اژه ای 
در خصوص مطالبات مردم و نمایندگان ملت 
دربــاره رسیدگی به ترک فعل برخی مسئوالن 
در انجام وظایف قانونی شان، گفت: طبق قانون 
هر ترک فعلی جرم نیست و در این زمینه نیاز به 
قانون وجود دارد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به 
همگرایی سه قوه اظهار کرد: امروز فرصت خوبی 
برای خدمت به مردم فراهم شده که اگر از این 
فرصت استفاده نکنیم و از دست برود در پیشگاه 
خدا، مردم و وجدان خود جوابگو نخواهیم بود. 
وی افزود: امروز تاش قوه قضاییه این است که 
تاجایی که می شود هزینه کمتر برای مردم ایجاد 
کند و یکی از چیز هایی که هزینه ها را کاهش 
الکترونیکی  رسیدگی های  توسعه  می دهد، 
اســت. اژه ای در عین حــال گفت: ایــن کــار نیز 
نیازمند تخصیص بودجه مناسب است که تا کنون 
با وجود تصویب ارقامی برای آن در قانون بودجه 
پرداخت نشده است. وی ادامه داد: در تاشیم 
برای مردم به خصوص کسانی که نه پای آمدن، 
نه زبان گفتن و نه قلم نوشتن دارند و نه پول وکیل 
و هزینه دادرسی و کارشناسی دارند، کاری کنیم 

که به حق خود برسند. 

حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای تأکید 
کرد: تحقق این مسئله نیازمند نیرو، امکانات و 
بودجه مناسب است که از مجلس می خواهیم 
به این مسئله توجه داشته باشد چرا که اکنون با 
این بودجه ای که برای قوه قضاییه در نظر گرفته 
شده، انجام تکالیفی که قانون بر دوش همکاران 

ما قرار داده امکان پذیر نیست.

قالیباف: برای حل مشکالت نیاز به تصمیمات 
شجاعانه داریم

به گزارش خانه ملت، قالیباف نیز که در نشست 
عالی  مسئوالن  و  مجلس  نمایندگان  مشترک 
قضایی کشور سخن می گفت، اظهار کرد: ما امروز 
با مشکات مختلفی مواجه هستیم که اصلی ترین 
مشکات حول محور مسائل اقتصادی، مسائل 
مرتبط با آب و جمعیت و اختاف طبقاتی است که 
این مشکات حاصل یک ناترازی و به هم ریختگی 
در ساختار کشور است. وی افزود: نکته مهم این 
است که امروز ما در هر سه قوه با هم هماهنگ و 
همدل هستیم ولی این کافی نیست و باید این 
همدلی و هم افزایی به کارآمدی به نفع ذی نفعان 
یعنی مردم منجر شود و آثار ملموسی برای مردم 
داشته باشد و اگر غیر از این باشد باید در روش 
خود تجدیدنظر کنیم و امروز فرصت بسیار تنگ 
است و مردم بیش از هر زمان دیگر به کارآمدی 
یکایک ما نیاز دارند، من به عنوان نماینده مردم 
از ریاست قوه قضاییه که شناخت خوبی با توجه 
به سبقه و کسوت خــود در ایــن قــوه دارد، تشکر 
می کنم که در این مدت رسیدگی و ورود خوبی به 
مسائل داشته و از نظر میدانی و جهادی در صحنه 
حاضر بوده و پیگیری های مثبتی انجام داده اند. 
قالیباف با بیان این که در سه قوه باید به یک فهم 
مشترک در سطوح عالی برسیم، اظهار کرد: باید 
از مسائل، اولویت ها و مشکات و روش حل آن ها 

امروز به یک فهم مشترک برسیم تا بتوانیم از همه 
ظرفیت ها استفاده کنیم . به اعتقاد من امروز سه 
مشکل اساسی داریم که باید به آن ها توجه کنیم؛ 
ابتدا مشکات اقتصادی کشور، دوم مشکل آب در 
کشور که باید توجه کنیم در بعضی از بخش های 
کشور و بخش قابل توجهی از روستاها امــروز با 
تانکر آب رسانی می شود و مشکات جــدی در 
این بخش دارد و مشکل سوم بحث جمعیت است 
و وقتی بحث از جمعیت می شود شامل موالید، 
مهاجرت و اختاف طبقاتی می شود که امروز در 
جامعه وجود دارد و هر روز افزایش پیدا می کند. 
وی تأکید کرد: ریشه این سه مشکل در ناترازی 
است که وجود دارد و این ناترازی زاییده تصمیمات 
همه ماست. در حوزه مسائل اقتصادی وقتی حرف 
از ناترازی می زنیم باید توجه کنیم که چگونه باید 
برای آن راهکار بیندیشیم. رئیس مجلس تصریح 
کرد: به عنوان مثال ما در حوزه بخش خصوصی، 
باید تکلیف خود را با این بخش روشن کنیم و به 
آن احترام بگذاریم، باید مالکیت خصوصی را 
محترم بشماریم و امنیت سرمایه را حفظ کنیم و 
به سرمایه گذار فرصت دهیم تا در عرصه اقتصاد 
نقش آفرینی کند، وقتی از خصوصی سازی سخن 
می گوییم در پس گرفتن آن نیز باید مطمئن باشیم 
فساد و خطایی رخ نداده باشد و باید بدانیم وقتی 
از حل مشکات اقتصادی صحبت می کنیم در 
کشور تولید ثروت باید رخ دهد و اگر با تصمیمات ما 
ثروت آفرینی نشود مشکل اقتصادی حل نخواهد 
شد و باید با تصمیمات ما نقدینگی لجام گسیخته 
بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومانی به سمت 
تولید هدایت شود. وی تأکید کرد: حل مشکات 
نیازمند تصمیمات شجاعانه در کشور است و حتی 
نیاز به تصمیماتی است که در جلسه سران و در 
کمیسیون های تخصصی به آن توجه کنیم و به 

سمت آن پیش برویم.

روزنامه خراسان رتبه  سوم جشنواره رسانه و عدالت را کسب کرد

کرمانی-روزنامه خراسان رتبه  سوم سومین جشنواره 
رسانه و عدالت استان کرمان  را  کسب کرد.به گزارش 
خراسان، سومین جشنواره رسانه و عدالت روز گذشته 
با پیام رئیس قوه قضاییه و تجلیل از رسانه های فعال 
و برتر در حوزه قضایی برگزار شد. موحد رئیس کل 
دادگستری استان کرمان در این مراسم که در جوار 

ــردار شهید حــاج قاسم  گلزار شهدای کرمان و س
سلیمانی با حضور امــام جمعه و استاندار کرمان  
برگزارشد،  از افزایش 70 درصدی آثار ارسالی به 
جشنواره سوم رسانه و عدالت خبر داد . در  این مراسم 
ضمن قرائت قطع نامه نهایی هیئت داوران از رسانه 
های برتر در حوزه های خبر، گزارش، تیتر، خبرنگاران 

ویــژه صداوسیما، پایگاه خبری و مطبوعات برتر 
تجلیل شد.براساس این گزارش، روزنامه خراسان 
در بخش خبر در بین روزنامه های سراسری و استان 
کرمان برای دومین بار حائز رتبه سوم این جشنواره 
شد.همچنین  توکلی خبرنگار خراسان در کرمان 

مقام سوم در رشته خبر را کسب کرد.
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تحلیل روز

نفت ،جهان پسا کرونا و وین! 

دستور بایدن برای عرضه 50 میلیون بشکه از 
ذخایر راهبردی نفت آمریکا به بــازار و همراهی 
برخی دیگر از مصرف کنندگان هر چند به طور 
موقت قیمت نفت را ثابت نگه داشته است اما به 
باور کارشناسان روند قیمت می تواند صعودی 
باشد.دست کم دو عامل را می توان در این زمینه 
تاثیرگذار دانست: نخست رسیدن فصل سرما و 
دوم خروج نسبی اقتصادهای جهان از بحران و 
رکود ناشی از همه گیری کرونا که هر دو تقاضا را 
افزایش می دهد. در چنین وضعیتی تنها عرضه 
بیشتر است که می تواند پاسخگوی نیازهای جدید 
باشد. این عرضه می تواند یا از افزایش سقف تولید 
در چارچوب اوپــک پالس تامین شود یا از ورود 
ظرفیت های بالاستفاده . به نظر می رسد درباره 
افزایش سقف تولید در چارچوب اوپک پالس موانع 
و اال مصرف کنندگان به  و مشکالتی وجود دارد 
این راحتی به استفاده از ذخایر راهبردی روی 
نمی آوردند که برای شرایط بحرانی خاص همچون 
جنگ پیش بینی شده است. در گذشته استفاده از 
این ذخایر همواره به عنوان آخرین راه تلقی می شد 
اما اکنون به عنوان اولین راه انتخاب شده  که خود 
باعث  ایجاد شک و شبهه بیشتر در بازار شده است. 
در چنین وضعیتی شاید استفاده از گزینه دوم یعنی 
هموار کردن ورود ظرفیت های استفاده نشده به 
بازار است که می تواند آثار ثبات بخش و اطمینان 
بخش بیشتری به همراه داشته باشد. در بین 
ظرفیت های استفاده نشده شاید هیچ گزینه ای به 
پای نفت ایران نرسد که طی سال های گذشته به 
دلیل اعمال تحریم های غیرقانونی آمریکا با مشکل 
عرضه طبیعی به بازارهای جهانی مواجه بوده 
است. از این منظر چنان چه در دور جدید مذاکرات 
هسته ای گشایشی صورت گیرد آثار و تبعات آن 
می تواند بر بازار جهانی نفت هم منعکس شود و 
مصرف کنندگان نفت در جهان هم می توانند به 
طور غیرمستقیم از آثار ثبات بخش آن بر بازارهای 

جهانی برخوردار شوند.

ــس  ــ ــل ــ ــج ــ ــس آن ــ ل
ــز :حـــراجـــی  ــم ــای ت
بلک فرایدی امسال 
در آمریکا مثل هیچ 
سال دیگری نبوده 
ــق چــنــدانــی  ــ و رون
ــــت.  ــه اس ــتـ نـــداشـ
هیچ  دیگر  امسال 
خبری از صف های 

طوالنی مقابل فروشگاه ها نبود. تغییر شیوه 
خرید مردم از خرید حضوری به خرید آنالین، 
ناتوانی زنجیره تامین کاال در فراهم کردن تمامی 
اجناس مورد نیاز مردم، کرونا  و همچنین باال 

رفتن قیمت ها دالیل اصلی  این کم رونقی بود.

مال محمد حسن آخوند، 
حکومت  نــخــســت وزیــر 
طالبان برای نخستین بار 
پس از به قــدرت رسیدن 
این گروه در افغانستان، 
صوتی  بیانیه   یــک  طــی 
صحبت کرده است. او در این بیانیه که در تلویزیون 
ملی افغانستان نشر شد، گفت:زمان امتحان 
فرارسیده و از حکومت باید حفاظت کنید.طالبان 
روزی مــردم را وعــده نــداده بلکه روزی از طرف 
خداوند است.اگر نظام الهی را حفاظت نکنید و 
مردم و مجاهدین را خدمت نکنید، پس چه ارزشی 

نزد پروردگار دارید! ناشکری نکنید!/انتخاب

پیشخوان بین الملل

قاب بین الملل 

چهره روز 

نبرد دیپلماتیک مسکو و واشنگتن با اخراج 27 
دیپلمات روس از آمریکا ادامه دارد. »آناتولی 
آنتونوف« سفیر روسیه در ایاالت متحده  گفت: 
»دیپلمات های ما در حال اخراج از آمریکا هستند 
گروه بزرگی از رفقای من، 27 نفر با خانواده، ما 
را در ۳0 ژانویه ترک خواهند کرد. ما با کمبود 
شدید کارکنان مواجه هستیم.« روسیه پیشتر 
گفته بود ، از سال 20۱۶ که روابط بین دو کشور 
وخیم تر شده ، بیش از ۱00 دیپلمات این کشور 
با خانواده هایشان مجبور به ترک ایاالت متحده 
شده انــد. به گفته »ماریا زاخـــاروا« سخنگوی 
ــور خارجه تا 2۹ اکتبر، نزدیک به  وزارت ام
200 دیپلمات روس از جمله کارکنان هیئت 
روسیه در سازمان ملل هنوز در مشاغل خود 
در ایــاالت متحده هستند. دولت »جو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا هم ماه گذشته اعالم کرده 

بود که کارکنان ایاالت متحده در روسیه پس از 
یک سری اخراج ها و محدودیت ها از ۱200 
نفر در اوایل سال 20۱7 به ۱20 نفر کاهش 
یافته اســت. سفارت ایــاالت متحده در مسکو  
امسال رسیدگی به روادیــد غیر دیپلماتیک را 
نیزمتوقف کرد. این در حالی است که  آمریکا 
در حال بررسی تحریم های جدید علیه روسیه 
به دلیل اوضاع پیرامون اوکراین است. به نوشته 
رویترز،مقامات آمریکایی و انگلیسی در حال کار 
بر تحریم تجار سرشناس نزدیک به »والدیمیر 

این  هستند.  روسیه  جمهور  رئیس  پوتین«، 
اقــدامــات ممکن اســت شامل محدود کردن 
دسترسی این تجار قدرتمند روس به روادید 
و مستر کــارت و همچنین محدودیت سفر به 
انگلیس و اروپــا برای آن ها و خانواده هایشان 
باشد. دولت آمریکا به بهانه افزایش فعالیت های 
نظامی روسیه و تقویت قدرت تدافعی و رزمی 
اوکراین نیز، اعالم کرده که کمک ۶0 میلیون 
دالری به این کشور ارائــه می دهد.  یک مقام 
ارشد دولت آمریکا به خبرنگاران گفت که این 

کمک ها شامل سامانه های ضد خودروی زرهی 
»جاولین« و دیگر سامانه های تدافعی و رزمی 
خواهد بود. از طرفی دیگر مسکو به واشنگتن 
هشدار داده که تحویل تسلیحات مرگبار به 
اوکراین، امید برای رسیدن به صلح در دونباس 
را کمرنگ می کند. »سرگئی الوروف« وزیر 
امور خارجه روسیه به تازگی در این باره گفت: 
»تشدید تنش کاماًل مشهود است. تالش هایی 
برای ایجاد شرایط تحریک آمیز صورت می گیرد 
تا به نحوی شبه نظامیان و احتمااًل روسیه را به 
نوعی از استفاده از نیروی نظامی درگیر کنند.« 
ایاالت متحده بعد از الحاق شبه جزیره کریمه 
به روسیه در سال 20۱۴ و وقوع درگیری ها در 
منطقه خودمختار دونباس در شرق اوکراین، به 
بزرگ ترین تأمین کننده تسلیحات و تجهیزات 

نظامی برای کی یف تبدیل شده است.

تداوم نبرد دیپلماتیک مسکو - واشنگتن 
سفیر روسیه در آمریکا: 2۷ دیپلمات دیگر روس به همراه خانواده هایشان از 

آمریکا اخراج شدند و 30 ژانویه این کشور را ترک خواهند کرد  

اردوغان در جست وجوی اخاللگران ارزی! 
در پی سقوط بی سابقه ارزش لیر ، رئیس جمهور ترکیه دستور شناسایی اخاللگران 

احتمالی در بازار ارزی و پولی این کشور را صادر کرد

التهاب در آنکارا همچنان ادامه دارد تا جایی 
که اردوغان به شورای نظارت دولتی دستور 
داده است تا مؤسساتی را که مقادیر زیادی ارز 
خریداری کرده اند شناسایی و مشخص کند 
که آیا سقوط ارزش لیر عامدانه بوده یا خیر. این 
دستور بعد از سقوط بی سابقه ارزش لیر ترکیه 
در برابر دالر آمریکا در هفته گذشته صادر شد. 
لیر ترکیه امسال ۴5 درصد از ارزش خود را از 
دست داده که حدود نیمی از این افت ارزش در 
دو هفته گذشته بوده است. در اعتراض به این 
وضعیت، شهرهای استانبول و آنکارا و ازمیر 
ترکیه به تازگی شاهد تجمع های اعتراض 
آمیز بوده است. گزارش ها حاکی است که هر 
۱2.۴۳ لیر ترکیه برابر با یک دالر آمریکا شده 
است. نباید فراموش کرد، حزب حاکم عدالت 
و توسعه و رئیس جمهور رجب طیب اردوغان 

پشت  را  وحشتناک  چندماه  ترکیه  در 
رجب طیب  وضعیت  گذاشته اند.  سر 
ــان و حــزب عدالت و توسعه در  اردوغـ
نظرسنجی ها نیزخوب به نظر نمی رسد. 

برای بسیاری از ناظران و مخالفان 
ترکیه، سرکوب حزب عدالت و 

توسعه در راه است.هرچند 
حدود ۱5سال »اقتصاد« 

برگ برنده اردوغان و حزب عدالت و توسعه 
در قدرت بود اما در چند سال اخیر این برگ 
برنده به بزرگ ترین دغدغه  رئیس جمهور 
ترکیه تبدیل شده است. این موضوع موجب 
شده که واکنش ها و حساسیت هایی راجع 
به این موضوع وجود داشته باشد. در چند 
سال اخیر، حتی اردوغان به صورت دیوانه وار 
به مــوضــوع تغییر رؤســـای بانک مرکزی 
داده  نشان  رغبت  دومینووار  به گونه ای 
است. این روند به گونه ای بوده که او طی دو 
سال گذشته چهار رئیس بانک مرکزی را 
تغییر داده است که می توان از آن به عنوان 
رویکردی برای فرار از پذیرش مسئولیت 
سقوط اقتصادی یاد کرد تا از این طریق او 
همچنان شانس خود را برای پیروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری سال202۳ 
حفظ کند.با این اوصاف، متعاقب 
اظهارات اخیر اردوغــان، بانک 
مرکزی ترکیه مجدد نرخ بهره را 
یک درصد کاهش داد که 
همین امر بار دیگر 
رونـــــد نــزولــی 
را  لــیــر  ارزش 

تشدید کرد.

عربستان در اندیشه برکناری »هادی«!
 همزمان با تداوم تهدیدهای شبه نظامیان تحت حمایت امارات علیه دولت مستعفی

  رسانه ها از فرار احتمالی»منصور هادی« از عربستان به اروپا خبردادند

اگر چه عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
تنش و درگیری پنهان بین خود در یمن را علنی 
نمی کنند، ولی این تنش و اختالفات بیشتر در 
مواضع نیروهای نیابتی هر دو طرف نمود پیدا 
می کند.بیش از دو سال از امضای توافق ریاض 
بین سعودی  ها و اماراتی ها و نیروهای نیابتی 
ــاض و دولت  دو طــرف مــی گــذرد؛ توافقی که ری
مستعفی تحت حمایت سعودی با فشار شورای 
انتقالی جنوب که طرفدار امارات است، مجبور به 
پذیرش آن شدند و قدرت را با دولت فراری )نصف 
به نصف( تقسیم کردند ولی این توافق مانع از تنش 
و درگیری نیروهای نیابتی نشد و شبه نظامیان 
هم سو با امــارات که تمایل جدایی طلبانه دارند، 
همچنان دست باالتر را در عدن )پایتخت دولت 
مستعفی( و استان های جنوبی دارند. این تنش به 
تازگی به سمت مناطق شرقی یمن در حال انتقال 
است. دو هفته پیش برخی از مناطق تحت کنترل 

شورای انتقالی شاهد تظاهرات علیه حزب 
االصــالح شد که بارزترین این تظاهرات در 
استان شبوه بود. »عوض ابن الوزیر«، یکی از 

فرماندهان با نفوذ در جنوب و شرق 
یمن که هم  هدف با امارات 

است، در اقدامی که از 
آن به عنوان چالشی 

برای دولت مستعفی تعبیر می شود، از نیروهای 
تحت امر خود در استان شبوه )جنوب مأرب( طی 
ــالح حزب  رژه ای ســان دیــده اســت. حــزب االص
اخوانی  های یمن بوده و در جنگ عربستان سعودی 
علیه این کشور، متحد ریاض و دولت مستعفی 
است. نظامیان جدا شده از این حزب به تازگی با 
انتقاد از عملکرد »بن عدیو«، استاندار اخوانی، 
خواستار برکناری وی شدند. همزمان با تشدید 
این اختالفات نیز منابع مسئول در دولت مستعفی 
مدعی شدند که »منصور هادی« تالش دارد قبل از 
این که ائتالف عربستان سعودی پایان او را اعالم 
کند، از ریاض فرار کند. وب سایت متابعات یمن 
به نقل از این منابع گزارش داد که همزمان با اقدام 
سعودی  ها در مراقبت شدید از مقر منصور هادی در 
ریاض، وی به پسرش و مدیر سرمایه گذاری هایش 
در خارج از یمن گفته که در یکی از پایتخت های 
اروپایی خانه ای برای او بخرند. هادی همچنین 
از پسرش خواسته با مقامات بین المللی 
در  نیست،  مشخص  هویتشان  که 
تماس باشد تا قبل از این که ریاض 
او را از قدرت برکنار کند، در ازای 
دسترسی آن ها به پرونده های 
یمن، بتواند از عربستان فرار 

کند.

  احمدکاظم زاده
international@khorasannews.com

 رئیس جمهوری چک که مبتال به کرونا شده 
است از داخل قفس شیشه ای در مراسم تحلیف 

نخست وزیر شرکت کرد.

نمای روز 

لنا روسوفا هنرمند ۴۴ ساله که از روسیه به آمریکا 
مهاجرت کــرده، با مجموعه نقاشی های خود 
از دونالد ترامپ، سر و صدای زیادی به پا کرد.
مجموعه نقاشی های روسوفا با عنوان »ترامپ: 
جهان مــوازی« شامل ۳0 نقاشی می شود که 
ترامپ را مانند نپتون، راهب بودایی، تارزان، 
جهان  بنام  شخصیت های  دیگر  و  ابوالهول 
ــت. برخی از ایــن نقاشی ها  ــرده اس تصویر ک

مفاهیمی سیاسی 
را دنبال می کنند.
هرچند این هنرمند 
که  دارد  اصـــــرار 

نقاشی هایش سیاسی نیست، اما به فکر خرید 
پوشش بیمه تروریستی افتاده و از این که چگونه 
دموکرات ها در سال های اخیر اقدام به محدود 

کردن بیان آزادانه شده اند، ناراحت است.

آنه گنتر، نماینده پارلمان 
نیوزیلند با احساس درد و 
نزدیک شدن زمان زایمان، 
سوار بر دوچرخه خود را برای 
وضع حمل به بیمارستان 
رساند؛ او یک ساعت پس از 
رسیدن به بیمارستان، فرزند خود را به دنیا آورد.این 
نماینده ٤۱ ساله پارلمان نیوزیلند  یکی از حامیان 

استفاده از دوچرخه است./بی بی سی

خبر متفاوت 
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فوالد چقدر آب می خورد؟	 
مقدار آب مصرفی برای تولید فوالد با توجه به فرسوده یا به روز 
بودن دستگاه ها و زیرساخت ها متفاوت است، برخی از مجتمع 
های فوالدی مدعی صرفه جویی۴۰درصدی در مصرف آب 
نسبت به پنج سال گذشته هستند و برخی دیگر نه تنها میزان 
مصرف آب را کم نکرده اند بلکه به دلیل فرسودگی زیرساخت 
هایشان این میزان را افزایش داده اند. یک کارخانه فوالد 
عمال بدون داشتن آب نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد. به 
همین دلیل است که کارخانه های فوالد به طور معمول باید در 
نزدیکی منابع فراوان آب شیرین ساخته شوند تا هم به آب مورد 
نیازشان دسترسی کافی داشته باشند و هم کیفیت آب مورد 
نیازشان تضمین شده باشد.آمارهای وزارت نیرو در سال ۹۹ 
نشان می دهد برای تولید هر تن فوالد حدود »۲۳۰هزار لیتر« 
آب مصرف می شود، به عبارتی برای تولید هر کیلو فوالد ما نیاز 
به ۲۳۰لیتر آب داریم. البته برخی گزارش ها هم اعالم کرده 

اند که برای تولید هر کیلو فوالد به ۲8۰ لیتر آب نیاز است.
از آن جا که سال گذشته حدود ۳۰ میلیون تن فوالد در 
کشور تولید شده یعنی حدود 7۰۰ میلیون متر مکعب آب 

در این بخش مصرف شده است.
هر تن فوالد هم در بازارهای جهانی بین 6۰۰ تا 65۰ دالر 
خرید و فروش می شود. اگر 6۰۰ دالر را مالک قرار دهیم 
هر تن فوالد در بازار جهانی 16 میلیون و 8۰۰ هزار تومان 
می شود یعنی هر کیلو فوالد 16 هزار و 8۰۰ تومان. با توجه 
به میزان آب مصرفی فوالد هر ۲8۰ لیتر آب به 16 هزار و 

8۰۰ تومان تبدیل شده است.

مس چقدر آب می خورد؟	 
آب یکی از مهم ترین مواد اولیه ای است که در تولید مس به کار 
می رود و اگر تامین نشود امکان فراوری مس وجود ندارد. چون 
فراوری مس طی عملیات فلوتاسیون انجام می شود و فلوتاسیون 
به این معناست که تمام خاکی که از معدن برداشت می شود 
باید به صورت دوغاب در بیاید و با آن فلوتاسیون انجام شود تا 
مس فراوری و کنسانتره تولید شود. مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اسالمی سال 1۳۹8 در گزارشی اعالم کرده است 
که میزان مصرف آب برای تهیه هر تن فوالد در ۳ واحد تغلیظ، 
لیچینگ و پاالیشگاه در مس سرچشمه ۲8/۲ متر مکعب بوده 

که این یعنی هر کیلو مس ۲8۲ لیتر آب مصرف می کند.
در سال 1۳۹۹ در کشور ما ۲8۰ هزار تن مس تولید شده 
است که یعنی در سال گذشته حدود 8 میلیون لیتر آب هم 

در این صنعت مصرف شده است.

1۳00 لیتر آب برای هر کیلو گندم	 
گندم جزو سه غذای اصلی انسان هاست. ساالنه 65۰ میلیون 
تن گندم تولید می شود که بخش اعظم آن توسط انسان به مصرف 
می رسد. برای تولید این میزان گندم 7۹۰ میلیارد متر مکعب 
آب مصرف می شود. مصرف این آب در مناطق مختلف یکسان 
نیست. مثال در اسلواکی به خاطر نوع آب و هوا و همچنین مکانیزه 
کردن آبیاری برای هر کیلو گندم ۴65 لیتر آب نیاز است. اما در 
کشور ما به دلیل آبیاری سنتی و غرقابی بودن آبیاری ها معموال به 

ازای هر کیلو گندم 1۳۰۰ لیتر آب مصرف می شود.
سال گذشته آمارها از تولید 1۴ میلیون تن گندم در کشور خبر 
می  دادند که یعنی برای تولید گندم در سال گذشته حدود یک 

میلیارد و 8۲۰ میلیون لیتر آب مورد استفاده قرار گرفته است.
ــازار جهانی به ازای هر تن ۲75 دالر  قیمت گندم در ب
است. اگر قیمت دالر را ۲8 هزار تومان در نظر بگیریم، هر 
کیلوگندم 7 هزارو 7۰۰ تومان  می شود یعنی به ازای هر 

1۳۰۰ لیتر آب 7 هزار و 7۰۰ تومان به دست آورده ایم.

2۵00 لیتر آب برای یک کیلو برنج	 
برنج غذای اصلی بیش از نیمی از ساکنان کره زمین است. 
ساالنه بیش از 67۲ میلیون تن برنج کشت می شود. هرچند 
برای هر کیلو برنج در کشورمان تا هنگام برداشت 167۰ 
لیتر آب مصرف می شود اما با جدا شدن پوست برنج )شالی( 
یک سوم وزن آن کاهش پیدا می کند که میزان آب مصرفی 

برای تولید هرکیلو برنج را به ۲5۰۰ لیتر می رساند.
به گزارش ایرنا در سال 1۳۹۹، ۲ میلیون و 6۰۰ هزارتن برنج 
سفید در کشور تولید شده است که به معنی مصرف 65۰ میلیون 
متر مکعب آب برای تولید این محصول است. نکته قابل تامل این 
جاست که طبق گزارش خبرگزاری موج به نقل از مدیر زراعت 
سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان ، این استان در سال 
1۳۹۹ بیش از 5۳۰۰ هکتار را زیر کشت برنج داشته است. از 
آن جایی که هر هکتار حدود ۴۳5۰ کیلو برنج می دهد، سال 
گذشته اصفهان ۲۳ هزار تن برنج تولید کرده است که یعنی 5 
میلیون و 7۰۰ متر مکعب آب مصرف کرده است.قیمت برنج 

ایرانی این روز ها به کیلویی 6۰ هزار تومان رسیده است.

حرف آخر	 
قطعا اگر میزان مصرف آب برای تولید سیب، هندوانه، خیار، 
سیب زمینی و ... را که ساالنه مقدار زیادی از آن ها به دلیل 
مازاد تولید دور ریخته یا خوراک دام می شوند، محاسبه کنیم 
می بینید که مصرف آب این محصوالت به شدت بیشتر از 
صنایع است. البته از این نکته نباید غافل شد که متاسفانه در 
برهه ای از تاریخ به دالیلی از جمله جنگ تحمیلی بسیاری 
از صنایع آب بر در مناطق مرکزی و دور از مرزها ساخته شده 
اند. اما پیش از هر کاری باید جلوی تکرار این کار گرفته شود 
و از این به بعد از احداث کارخانه های آب بر در مناطق دچار 
تنش آبی جلوگیری شود. البته بهینه سازی مصرف آب  را هم 
چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی باید با جدیت 
دنبال کرد.  در پایان مجدد باید به این نکته اشاره کرد که 
مقایسه مقدار مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت به 
معنی حذف یا کاهش کشاورزی نیست چون محصوالت 
کشاورزی از جمله گندم و برنج بخش بزرگی از موضوع 
امنیت غذایی ما را شامل می شود  و مالحظات امنیتی دارد که 
شایدنتوان آن را با عدد و رقم های مالی سنجید. اما می توان 
با مکانیزه کردن آبیاری در بخش کشاورزی بخش بزرگی از 
آب مصرفی کشور را کاهش داد. همچنین باید صنایع خود 
را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند تا میزان مصرف آب 
در آن بخش هم کاهش پیدا کند. ما در حالی به ازای تولید هر 
تن فوالد ۲۳مترمکعب آب مصرف می کنیم 
که در دنیا به ازای تولید هر تن فوالد خام فقط 
8مترمکعب آب مصرف می شود که این مقدار 

تقریبا ۳برابر استاندارد جهانی است.

 آیا خشک شدن رودخانه ها به مصرف باالی آب در صنایع مربوط می شود؟ 
تولید هر تن فوالد ، مس،گندم و برنج چقدر آب مصرف می کند و چقدر می ارزند؟

ده ها تن سنگ طال در خانه روستاییان!
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نرخ استخدام شاهد از 200 هزار تومان به باال!

این روزها در نزدیک دادگاه ها عده ای را می بینی که 
همان اطراف می چرخند و به دنبال  افراد مستاصل، 
عصبانی و خسته ای هستند که باید برای دادگاه شاهد 
ببرند.  همه جور شهادتی می دهند در پرونده های 
ضرب و جرح، دیه، طالق و حتی پرونده اقتصادی. اصال 
هر جا که قاضی حضور شاهد یا شاهدانی را تشخیص 
دهد آن ها هم پای کارند. اما شرط و شروط شان زیاد 
است. بسته به نوع پرونده و عجله فرد قیمت تغییر 
می کند. طبق گزارش همشهری قیمت این شاهدان 
از 200 هزار تومان در دادگاه های مهریه و نفقه شروع 
می شود و تا یک میلیون تومان و بیشتر در پرونده های 
خاص می رسد. کاربران به این موضوع واکنش نشان 
دادند. کاربری نوشت: »به نظرم مجازات شهادت دروغ 

کمه و به همین دلیل به یک شغل کاذب تبدیل شده.«
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تلگرام و آپدیت های رویایی

حدود هشت سال از زمان آغاز به کار تلگرام می گذرد و 
حاال به یکی از پیام رسان های مطرح جهان تبدیل شده که 
هر بار با آپدیت های جدید خود کاربرانش را هیجان زده 
می کند. به تازگی هم اعالم شده تلگرام قصد دارد در 
نسخه آزمایشی که برای سیستم های مک در نظر گرفته، 
قابلیت »تبدیل عکس به متن« را در اختیار کاربران قرار 
دهد. تا پیش از این کاربران برای تبدیل نوشته های داخل 
عکس به متن باید از نرم افزار یا بات ها کمک می گرفتند 
اما ظاهرا در آپدیت های بعدی چنین امکانی با یک کلیک 
برای کاربران این پیام رسان فراهم خواهد شد. کاربری 
نوشت: »این طور که داره تلگرام پیش می ره واقعا شاهد 
این خواهیم بود که تلگرام بره برامون نون هم بگیره.« 
کاربری هم نوشت: »کاش مسئوالن به جای فیلتر کردنش 

سعی کنن از تجربه این پیام رسان استفاده کنن.«
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جریمه فوتبالی به سبک اصحاب کهف

ویدئویی از میزان جریمه تیم های فوتبال در سال 1385 
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که بخشی از 
برنامه نود آن سال هاست. در این فیلم گزارشگر می 
گوید: »تیم پرسپولیس برای 90 ثانیه تاخیر در زمین و 
داشتن 4 بازیکن اخطاری در دیدار با سپاهان 350 هزار 
تومان و تیم سپاهان به خاطر تاخیر 2 دقیقه ای در همین 
بازی 60 هزار تومان جریمه شدند.« کاربران به میزان 
جریمه ها در آن سال واکنش نشان دادنــد. کاربری 
نوشت: »باورم نمی شه چطوری این همه تورم توی 15 
سال اتفاق افتاده.« کاربر دیگری نوشت: »واقعا توی 
این مدت شاهد گرونی هایی بودیم که اصحاب کهف بعد 
از 309 سال خواب شاهدش نبودن.« کاربری هم نوشت: 
»سال 1385 حداقل حقوق 216 هزار تومان بوده و به 

نظر اون سال قیمت جریمه های فوتبالی کم بوده.«
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وقوع اولین جرم در فضا

شاید باورتان نشود ولی اولین جرم در فضا چند سال 
پیش توسط یک خانم فضانورد اتفاق افتاده است. ماجرا 
از این قرار است که شوهر سابق این خانم با پیامی روی 
تلفن همراهش مواجه می شود که به او اخطار داده شده 
یک نفر قصد دارد وارد حساب شما شود. او خودش را به 
بانک می رساند که موضوع را بررسی کند. به او می گویند 
فردی خارج از جو کره زمین حساب شما را چک کرده است 
و این مرد از همسر سابقش شکایت می کند و با این که 
پولی از حساب این مرد خارج نشده، خانم فضانورد در 
روزهای گذشته در دادگاه مجرم شناخته شد و اولین 
جرم در فضا به نام او به ثبت رسید. کاربری نوشت: »من 
موندم چطوری اون توی فضا اینترنت داشته ولی توی 

خونه ما فقط در نقاط خاصی اینترنت داریم.«

ده ها تن سنگ طال در خانه روستاییان!

صحبت های امام جمعه ورزقان درباره قاچاق طال و انبار 
کردن ده ها تن طال در خانه روستاییان در شبکه های 
اجتماعی بازتاب زیادی پیدا کرد. البته باید یادآوری کنیم 
که هفته گذشته در باره توقیف 20 تن سنگ طال که به 
طور قاچاق از معدن خارج شده و به شهر ورزقان رسیده 
بود نوشتیم. با این حال به گزارش فارس حجت االسالم 
مهدی پورمحمد درباره مشکالت معدن طالی ورزقان، 
گفت: »در استحصال از این معدن از سیانور استفاده 
می کنند که برای مردم و حتی حیوانات مشکالتی به وجود 
آورده است. انتظار نداریم این مشکالت به صفر برسد 
اما می توانند این مشکل زیست محیطی را به حداقل 

برسانند.« پورمحمد، دومین مشکل به وجود آمده به 
واسطه این معدن را ناشی از استخراج برشمرد و توضیح 
داد: »این معدن طال به نام مردم منطقه است اما  مردم 
این منطقه هیچ سودی از وجود این معدن و استخراج 
آن نمی برند واکنون بسیاری از جاده های منطقه خاکی 
هستند و رسیدگی چندانی به آن ها نمی شود.« او در 
بخش دیگری از صحبت هایش نابسامانی در خارج کردن 
سنگ های طال از منطقه را مورد انتقاد جدی قرار داد و 
ابراز کرد: »درخانه هر روستایی اندریان حدود ده ها تن 
سنگ طال وجود دارد اما متاسفانه منبع ملی و بیت المالی 
که برای همه مردم کشور است رها شده  و مردم بومی و 
محلی هم از آن استفاده نمی کنند و در اختیار قاچاقچیان 

قرار گرفته است.«

رعیت نواز- این روزها بحث آب هنوز داغ است و برخی افراد صنایع را یکی از متهمان کم آبی می دانند این در حالی است که طبق 
آمار وزارت نیرو در سال 1۳99 تنها 2/4 میلیارد لیتر آب از حدود 9۳ میلیارد لیتر آب شیرین مصرفی در بخش صنعت مصرف و 
82 میلیارد لیتر هم در بخش کشاورزی استفاده شده است. طبق این آمار 8/۳ میلیارد لیتر هم به عنوان آب آشامیدنی در شهرها 
و روستاهای کشور مصرف شده است. اما برای این که از میزان آب مصرفی در اقالم کشاورزی و صنعتی بیشتر آگاه شویم، میزان 
آب مصرفی برای فلزهای مختلف از جمله مس و فوالد را در هر تن با میزان مصرفی برای محصوالت کشاورزی مثل گندم و برنج 
مقایسه کرده ایم که در ادامه می خوانید. البته ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که منظور از تهیه این گزارش فقط اطالع از 
میزان آب مصرفی در صنعت و کشاورزی است که باید با مکانیزه کردن آبیاری در کشاورزی از هدررفت آب جلوگیری کرد و گندم 

یکی از کاالهای اساسی و استراتژیک است که باید در آن به خودکفایی برسیم.

 هشر شناور
 10 هزار نفری!

دلیل ساخت شهرهای شناور در کناره اقیانوس ها چیست؟

ایــن روزهـــا شگفتی هــای کمی در جهان دور و اطــراف 
نمی بینیم، شگفتی هایی که انسان ها خالق آن هستند. 
به زودی قرار است در کره جنوبی، شهر شناوری ساخته 
شود تا از انسان ها در برابر باال آمدن آب دریاها مراقبت 
کند. این پروژه قرار است با هزینه 1۵0 میلیون پوند برای 
اسکان 10 هزار نفر تا سال 202۵ به پایان برسد. این شهر 
شناور در ساحل کالن شهر بوسان ساخته می شود و در برابر 
سیل مقاوم است و از چندین جزیره تشکیل شده است که 
همزمان با  آب دریا باال می آیند. طراحان این پروژه امیدوارند 
بتوانند شهر های شناوری را ایجاد کنند که از طریق انرژی 
خورشیدی، غذا و آب شیرین خود را تأمین می کنند. این 
توافق نامه در چارچوب برنامه اسکان بشر سازمان ملل 
متحد امضا شده است که در بیش از 90 کشور جهان در پی 

بهبود روش های پایدار زندگی در شهر هاست.

ویژگی های منحصربه فرد شهر های دریایی	 
طراحان این پروژه، سعی دارند تمام انرژی های الزم در این 
شهر را از طریق انرژی خورشیدی، باد و برق آبی تامین کنند 
و این شهر را بسیار پاکیزه و عاری از هرگونه عامل آلوده 
کننده محیط زیست نگه دارند. محققان و طراحان، ایده 
ساخت قایق های تفریحی را نیز مدنظر دارند تا با شناور 
شدن روی سطح آب اقیانوس ها و دریاها، عالقه مندان به 
حضور در چنین خانه هایی را به نزدیکی آن ها منتقل کنند. 
نکته جالب این است که حتی چنین سیستم های حرکتی 
روآبی نیز غیرآالینده است و انرژی حرکتی مورد نیاز خود 
را از خورشید تامین می کند. در کل به نظر می رسد در 
دهه های آینده، راهکار های پیش پای بشر برای ادامه حیات 

در قلب گرمایش زمین در نوع خود خیره کننده باشد.

4 دلیل دانشمندان برای ساخت شهر های شناور	 
حل مشکالت جمعیتی 1

رشد جمعیت و غیر قابل سکونت شدن زمین در آینده 
به همراه مشکالتی که ذکر شد، عرصه را برای زندگی آیندگان 
تنگ خواهد کرد، اما در پروژه شهر های دریایی جمعیت قابل 
توجهی در این شهر ها اسکان خواهند یافت که در مجاورت 
چشم انداز های بی نظیر و دست ساز بشری از فضای طبیعی 

نظیر پارک های ترکیبی  گذران عمر خواهند داشت.
گرمای زمین 2

یکی از دالیل ساخت شهر های شناور جدا از جاذبه 
گردشگری آن، دوری از گرمای زمین است. واضح است که 
کره زمین در حال گرم شدن است و این فرایند نگران کننده 
بشر را مجبور کرده برای مقابله با پیامد های احتمالی و گاه 

قابل تصور آن، دور اندیشی های الزم را انجام دهد.
3 باال آمدن سطح آب دریا ها و اقیانوس ها

ــه حیات  ایــن پدیده نیز جایگاه چندانی بــرای ادام
بی دغدغه بشری باقی نگذاشته است و احتمال آن می رود 
که در آینده با آب شدن یخچال های قطبی آب سطح دریا 
و اقیانوس ها باال بیاید و زمین را برای ساکنان آن غیرقابل 

سکونت کند.
آلودگی اتمسفر 4

آلودگی اتمسفر مشکل جدی این روز های کره زمین 
است که از دالیل بسیاری سرچشمه می گیرد.محققان با این 
پروژه به دنبال کاهش آلودگی زمین و کمک به ثبات جوی و 
آب و هوایی هستند. در این پروژه، راهکار هایی برای آینده 

و ارائه جایگزین های مناسب در این باره مطرح می شود.

یک تن گندم یا فوالد؟
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آفساید

عابدزاده رای نیاورد

با اعــام رسمی فدراسیون بین المللی تاریخ و 
ــان ایتالیایی  آمــار، جانلوئیجی دوناروما دروازه ب
تیم پاری سن ژرمن به عنوان بهترین دروازه بان 
جهان در سال ۲۰۲۱ انتخاب شد.این دروازه 
بان توانست امسال در یورو ۲۰۲۰ همراه ایتالیا 
شود.  قهرمان  و  باشد  داشته  خوبی  درخشش 
همچنین امیر عابدزاده، دروازه بان تیم ملی ایران 
که در باشگاه پونفرادینا عضویت دارد، در بین 
ــای جهان قرار  ــان ه نامزد های بهترین دروازه ب
ــت کــه رای نــیــاورد و شانس حضور در بین  داش

برترین ها را از دست داد.

 شکایت پرسپولیس 
از یک استقاللی

باشگاه پرسپولیس از یک خبرنگار صدا و سیما 
کــرد.  شکایت  استقال  پیشین  بازیکن  یــک  و 
پرسپولیس به تازگی از همین ناحیه آسیب هایی 
ــد کــه اوج آن در برنامه ۲۰:3۰ بــود. سید  دی
ــاره نامه اعتراضی و  ــدری در همین ب مجید ص
گایه آمیزی را برای پیمان جبلی، رئیس سازمان 
صدا و سیما، ارسال کرد. در این نامه با اشاره به 
موارد مستندی که وجود داشت، به رویکرد منفی 
بعضی برنامه سازان به پرسپولیس و هواداران آن 
انتقاد شد. همچنین باشگاه پرسپولیس به دلیل 
اظــهــارات خــاف واقــع علیه پرسپولیس و عضو 
کادرفنی تیم، از سوی امیر حسین صادقی که 
مسبوق به سابقه است، از این بازیکن پیشین 

فوتبال شکایت کرد.

بازی های هفته هفتم لیگ برتر
امروز       

پیکان – گل گهرسیرجان ساعت ۱5
نفت آبادان – استقال؛ساعت ۱6
سپاهان – نساجی مازندران ؛ساعت ۱6
مس رفسنجان – هوادار تهران؛ ساعت ۱6
پرسپولیس – نفت مسجد سلیمان؛ساعت ۱8

فردا       
پدیده مشهد-فجر سپاسی؛ساعت ۱5
آلومینیوم اراک-ذوب آهن؛ساعت۱5
فوالد-تراکتور؛ساعت ۱6

اعتراض استقالل به انتخاب اکبریان
در پی انتخاب این داور برای دیدار نفت آبادان - استقال، این 
باشگاه نامه ای به سازمان لیگ ارسال کرد. استقالی ها در 
این نامه با مروری بر اشتباهات اکبریان در سه فصل گذشته 
علیه تیم استقال، به انتخاب اکبریان اعتراض کرده اند. 
نکاتی که استقال آن ها را هایایت کرده به این شرح است: 
پنالتی اعام نشده روی قائدی در دربی فصل گذشته، مردود 
اعام شدن گل روح ا... باقری در آبادان و محرومیت بی دلیل 
فرشید اسماعیلی در بازی سلیمان با استقال که منجر به 
دربی دور رفت فصل ۹8-۹۹ شد. اکبریان در همین بازی 
جنجالی ترین قضاوت خود را انجام داده و جالب این که آن 
بازی هم در آبادان برگزار می شد. با این حال کمیته داوران 

تصمیم گرفته وقعی بر اعتراضات نگذارد.

برگزاری جلسه کمیسیون ورزشکاران در غیاب ۳ چهره

 کنایه های سنگین ساعی، حدادی و گنج زاده 
در جلسه ای پرحاشیه

گروه ورزش/ نخستین جلسه کمیسیون پرحاشیه ورزشکاران کمیته ملی المپیک 
دیروز درحالی برگزار شد که حسن یزدانی و محمدرضا گرایی به دلیل فراموشی 
صالحی امیری در درج نام حمید سوریان نابغه اسبق کشتی فرنگی ایران، در فهرست 
چهار ورزشکار انتصابی از سوی رئیس کمیته ملی المپیک، این نشست را تحریم کردند. 
البته یزدانی و گرایی تنها غایبان نخستین جلسه نبودند و عاوه بر آن ها ندا شهسواری 
ملی پوش تنیس روی میز نیز در این نشست حضور نداشت. در جلسه دیروز انتخابات 
رئیس و نایب رئیس کمیسیون ورزشکاران برگزار شد که طی آن سجاد گنج زاده به عنوان 
رئیس کمیسیون و نجمه خدمتی نیز در کسوت نایب رئیس کمیسیون  ورزشکاران 
کمیته ملی المپیک انتخاب شدند. این انتخاب اما خالی از حاشیه نبود و احسان حدادی 
که در رقابت برای کسب کرسی ریاست با گنج زاده کم آورد و تنها 5 رای در مقابل ۱۱ 
رای سجاد کسب کرد، در تبریکی عجیب و غریب خطاب به گنج زاده گفت: »دفاع از 
حقوق ورزشکاران این را نمی طلبد که فردی خجالتی از حق شان دفاع کند.« گنج زاده 
نیز حرف های حدادی را بی پاسخ نگذاشت و گفت: »حتمًا چیزی در خودم دیده ام که 
برای ریاست کمیسیون ورزشکاران کاندیدا شده ام.« البته حدادی، بهداد سلیمی 
را نیز از نیش و کنایه هایش در امان نگذاشت و پیشاپیش، عضویت سلیمی در هیئت 
اجرایی کمیته ملی المپیک را به او تبریک گفت! کنایه هادی ساعی به بهداد سلیمی 
و درخواست او برای تعویق انتخابات ریاست هم از دیگر حاشیه های نشست دیروز بود. 
ساعی در واکنش به صحبت سلیمی که پیشتر گفته بود کمیسیون ورزشکاران کارایی 
نداشته است، خطاب به سلیمی گفت: »شما عضو کمیسیون بودی و فقط در یک جلسه 
از چهار جلسه شرکت داشتی. اگر تشریف داشتی کارایی بیشتر می شد.« او پاسخ 
انتقاد زهرا نعمتی به عملکرد کمیسیون و هیئت اجرایی را هم این طور داد: »جواب 
این ها را نمی دهم.« ضمن این که قهرمان اسبق تکواندوی ایران معتقد بود به دلیل 
غیبت یزدانی و گرایی در جلسه امروز )دیروز( بهتر است برای برگزاری انتخاباتی بدون 
تنش، انتخابات رئیس و نایب رئیس کمیسیون در زمان دیگری برگزار شود که البته این 
اتفاق رخ نداد. گفتنی است سیدرضا صالحی امیری نیز در واکنش به تحریم نشست از 
سوی کشتی گیران گفت: »راه ورود سوریان به کمیسیون ورزشکاران جنجال نیست.«

ویژه

یزدانی: بغض سنگینی در سینه ام بود

حسن یزدانی نابغه کشتی آزاد ایران در گفت وگو با سایت فدراسیون جهانی 
نکات جالبی را مطرح کرد. ستاره کشتی ایران در بخش عمده ای از این گفت 
و گو با فروتنی پذیرفت که در شکست های قبلی مقابل دیوید تیلور، حریف از 
او بهتر بوده است. یزدانی در مقایسه شب فینال المپیک و فینال مسابقات 
جهانی اسلو گفت: »دو شب متفاوت بود. آن شب با ناراحتی و سختی و این 
شب هم با خوشحالی گذشت. در فینال اسلو بغضی در سینه ام بود که ربطی 

به حریف مقابل نداشت و فقط برای خالی کردن خودم بود.«

کاروان ایران با ۱۶5 ورزشکار عازم بحرین شد
کاروان ایران برای شرکت در چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان، 
دیروز با ۱65 ورزشکار در رشته های پاراتنیس روی میز، پارابدمینتون، 
پاراتکواندو، گلبال، پارادوومیدانی، پارا شنا، پاراوزنه برداری، بوچیا و 
بسکتبال با ویلچر، راهی بحرین شد. ورزشکاران پس از حضور در بحرین 
ابتدا به مدت سه روز کاس بندی خواهند شد. مراسم افتتاحیه چهارمین 
دوره بازی های پاراآسیایی جوانان یازدهم آذر برگزار می شود و رقابت ها 
تا پانزدهم آذر ادامه خواهد داشت. چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی 

جوانان با حضور 8۰۰ ورزشکار در ۹ رشته ورزشی برگزار می شود.

سومی بانوان تکواندوکار در رقابت های آزاد جهان
اولین دوره مسابقات آزاد قهرمانی جهان تکواندوی زنانG4( ۲۰۲۱( با 
حضور ۱۷۰ تکواندوکار از 3۱ کشور طی روزهای چهارم تا ششم آذر در 
ریاض برگزار شد. در پایان این رقابت ها، فدراسیون جهانی تکواندو جدول 
رده بندی رقابت ها را منتشر کرد که بر اساس این جدول، تکواندوکاران 
ایران با کسب یک مدال طا )زهرا شیدایی( و دو برنز )کوثر اساسه و ملیکا 
میرحسینی( توانستند جایگاه سومی جهان را به خود اختصاص دهند. 
تکواندوکاران روسیه با دو مدال طا، چهار نقره و دو برنز در رده اول 
قرار گرفتند؛ انگلیس با یک مدال طا و سه برنز در جایگاه دوم ایستاد. 
کره جنوبی، برزیل، ترکیه و ساحل عاج نیز که هر کدام یک مدال طا 

گرفتند در رده چهارم هستند.

اخبار

سوژه

پرونده خارجی ها، همچنان خربساز!

 گل گهر - استقالل
۳ بر صفر یم شود؟

گروه ورزش/ با این که امروز هفته هفتم مسابقات لیگ برتر آغاز می 
شود اما پرونده دیدار تیم های گل گهر سیرجان و استقال در هفته 
ششم به خاطر حاشیه های فراوانی که داشت، همچنان باز است! 
جلوگیری از بازی بازیکنان خارجی استقال از یک سو و استفاده 
گل گهر از یک بازیکن آفریقایی که به خاطر نداشتن سابقه ملی با 
قوانین لیگ و جذب بازیکن خارجی منافات دارد، از سوی دیگر 
باعث شده که این بازی تمام شده همچنان سوژه رسانه ها باشد. 
استقالی ها پس از بازی طی شکایتی رسمی خواستار رسیدگی 
به تخلف گل گهر و بازیکن گابنی اش شدند و حاال یک عضو ارشد 
در باشگاه استقال از احتمال 3بر صفر شدن دیدار استقال - گل 
گهر در آینده نزدیک توسط ارکان قضایی فدراسیون فوتبال خبر 
داده است. به گفته این مقام مسئول، اسناد و مدارکی به دست 
باشگاه استقال رسیده که نشان می دهد بازیکن گابنی گل گهر 
شاخصه های الزم و اباغ شده از سوی سازمان لیگ برای حضور در 
این بازی را نداشته اما خاف مقررات برگزاری لیگ برتر، این بازیکن 
مقابل تیم فوتبال استقال به میدان رفته است البته مسئوالن گل 
گهر هم به این مسئله واکنش نشان داده و مدعی شدند با استناد به 
نامه فدراسیون گابن این بازیکن کلیه شروط حضور در لیگ ایران را 
دارد به همین دلیل مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ کارت 
بازی این بازیکن را صادر کردند؛ اما گفته می شود مسئوالن سازمان 
کلیه مسئولیت حقوقی این اتفاق را به عهده باشگاه های لیگ برتری 
گذاشته اند و تاکید دارند چنان چه مشکلی پیش بیاید سازمان لیگ 
هیچ مسئولیتی در قبال اعتراض های احتمالی نخواهد داشت. 
با توجه به اتمام حجت سازمان لیگ با باشگاه های لیگ برتری، 
برخی معتقدند استقالی ها می توانند با استناد به مدارک ناقص 
بازیکن آفریقایی گل گهر نتیجه را 3بر صفر به سود خود برگردانند. 
خراسان در این باره نظر یک کارشناس حقوقی ورزش را جویا 
شد که این فرد مطلع در پاسخی کوتاه گفت: »پرونده باید از 
جهات مختلف بررسی شود و نمی توان بر اساس ادعای دو طرف 
ماجرا قضاوت کرد. احتمال 3بر صفر شدن بازی وجود دارد اما 
احتمال آن کم است.« اگر استقالی ها بتوانند حرف شان را به 

کرسی بنشانند و قوانین و مقررات انضباطی هم همراهی شان 
کند و بازی 3بر صفر به سودشان اعام شود، در آستانه بازی 
با پرسپولیس حسابی شارژ روحی خواهند شد. البته این 

احتمال هم هست که پرونده به این زودی بسته نشود و رای با 
تاخیر صادر شود یا هیچ تغییری در نتیجه ایجاد نشود.

گروه ورزش/ امروز عصر همه نگاه ها به سالن تئاتر دوشاتله در قلب 
پاریس خواهد بود؛ جایی که در آن قرار است مراسم توپ طا برگزار 
شود و مهم ترین جایزه انفرادی سال فوتبال جهان به یکی از ستارگان 
دنیای توپ گرد اهدا شود. توپ طا از سوی مجله فرانس فوتبال هر 
سال به بهترین بازی فوتبال اروپا اعطا می شود. از این جایزه برای اولین 
بار در سال ۱۹56 رونمایی شد و اولین برنده آن استنلی ماتیوس بود.
ــراردادی بین  در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱5 میادی طی ق
فرانس فوتبال و فیفا، این جایزه به طور موقت با بازیکن سال فوتبال 

جهان ادغام شد و توپ طای فیفا نام گرفت. با این حال، 
این همکاری در سال ۲۰۱6 میادی پایان یافت و 

جایزه با نام توپ طا به کار خود ادامه داد و نام 
جایزه »ساالنه فیفا« نیز به بهترین بازیکن 

مرد فیفا تغییر یافت. با پیشنهاد گابریل 
آنو، نویسنده مطرح و پرآوازه ورزشی، 

توپ طا براساس رأی گیری میان 
روزنامه نگاران ورزشــی هر سال به 
یک بازیکن فوتبال مرد که در طول 
سال بهترین عملکرد را داشته، اعطا 
می شد و از سال ۲۰۰۷ میادی، 

سرمربی ها و کاپیتان های تیم های 
ملی نیز حق رأی پیدا کردند. در اصل، 

تــوپ طا جــایــزه ای مختص بازیکنان 
اروپــایــی بــود امــا از ســال ۱۹۹5 میادی 

به بعد، تــوپ طا به بازیکنانی با ملیت های 
غیراروپایی که در فوتبال اروپا شاغل بودند نیز تعلق 

می گرفت. ژرژ وه آ بازیکن باشگاه فوتبال آ.ث. میان 
تنها برنده آفریقایی این جایزه، نخستین برنده 

غیراروپایی است که در سالی که قوانین 

تغییر یافت، موفق به کسب این جایزه شد. رونالدو بازیکن باشگاه فوتبال 
اینتر میان نیز نخستین برنده اهل آمریکای جنوبی بود. لیونل مسی 
رکورد بیشترین تعداد جایزه را دارد و شش بار برنده توپ طا شده است. 
کریستیانو رونالدو نیز پنج بار برنده توپ طا شده است. هر چند که مدتی 
پیش فهرستی بلند باال از کاندیداهای دریافت این جایزه منتشر شد اما 
به نظر می رسد فقط دو بازیکن شانس رسیدن به توپ طای ۲۰۲۱ را 
خواهند داشت. مسی یکی از شانس های اصلی رسیدن به این جایزه 
است. او فصل قبل با بارسلونا تنها قهرمانی در جام حذفی را به دست 
آورد با این حال در بسیاری از بازی ها یک تنه تیمش را نجات داد 
و مهم تر این که با تیم ملی فوتبال آرژانتین، قهرمانی 
در کوپا آمریکا را کسب کرد. لواندوفسکی نیز 
دیگر بازیکنی است که می تواند برای 
اولین بار توپ طا را لمس کند. اگر 
بحران کرونا نبود و توپ طا در سال 
۲۰۲۰ به بازیکنی داده می شد، 
قطعا او کسی جز لواندوفسکی 
نبود؛ بازیکنی که در سال ۲۰۲۰ 
توانست 48 گل با بایرن به ثمر 
گانه  سه  در  قهرمانی  و  برساند 
به  لواندوفسکی  کند.  کسب  را 
درخشش در سال جاری ادامه داده 
و خیلی ها توپ طای امسال را حق او 
می دانند.در این چند ماه گمانه زنی ها در 
خصوص برنده توپ طای ۲۰۲۱  با محوریت 
نام مسی و لوا نقل محافل بوده و حاال فقط چند ساعت 
باقی مانده تا فقط یک نام از پاکت طایی خارج شود؛ 
پاکتی که از آن یا نام مسی خارج خواهد شد یا 

لواندوفسکی!

همه نگاه ها به دوشاتله پاریس

مسی یا لوا؟ فقط چند ساعت صبر کنید!

گروه ورزش/ هفته هفتم رقابت های لیگ برتر از امروز با برگزاری پنج بازی آغاز 
می شود؛ هفته ای که برای استقال و پرسپولیس در آستانه دربی تهران بسیار حائز 
اهمیت است و هیچ کدام از دو تیم دوست ندارند با ناکامی به استقبال حساس ترین 
بازی فصل خود بروند. امروز استقال در آبادان به مصاف صنعت نفت می رود و 
قطعا تقابل مجیدی و استقال با منصوریان و زردهای آبادان یکی از جذابیت های 
این هفته لیگ برتر است. استقال با 3 تساوی متوالی به این بازی رسیده و فرهاد 
مجیدی بهتر از هر کس دیگری می داند که هر نتیجه ای غیر از برد در آبادان یعنی 
زنگ خطر؛ زنگ خطری که در آستانه دربی به صدا درآمدنش می تواند کار را برای 
آبی های پایتخت بسیار سخت کند. مجیدی هفته گذشته در سیرجان مقابل گل گهر 
۲ امتیاز حساس را در حالی از دست داد که یک ساعت قبل از بازی با اعام سازمان 
لیگ مجبور شد ژستد و یامگا را از ترکیب تیمش خارج کند. از سوی دیگر مرادمند 
و چشمی هم به دلیل سرماخوردگی در آن بازی 
حضور نداشتند اما در بازی امروز مجیدی هم 
نفرات خود را در اختیار دارد و هم به خوبی 
می داند که تکرار یک نمایش ضعیف دیگر 
و از دست دادن امتیاز یعنی برنده تر شدن 
تیغ انتقادات. استقال در حالی به مصاف 
زردهای آبادان می رود که در سه هفته اخیر 
تنها یک گل به ثمر رسانده است اما در مقابل 
اگر پای سیدحسین حسینی در شیراز 
لیز نمی خورد، می توانست تنها 
ــورده لیگ تا  تیم بــدون گل خ
پایان هفته ششم هم باشد. 
ــار خوب  اســتــقــال ایــن آمـ
ــاع را بیشتر مدیون  در دف
مالکانه بازی کردنش است 
اما در حالی که این تیم در 
بازی های مقابل حریفان 
خود برتری محسوسی از 
نظر مالکیت توپ داشته 
با این حال نتوانسته از این 
موقعیت  خلق  در  مــزیــت 
بهره بــبــرد. مسلما در این 
بازی فرهاد و گابریله پین به 
دنبال حل این معضل هستند 
و امیدوارند با هماهنگ تر شدن 
ژستد و یامگا، تیم در آستانه دربی 
بتواند در فــاز تهاجمی هم مثل فاز 
تدافعی راه بیفتد؛ البته صنعت نفت در 

بازی هفته گذشته مقابل پرسپولیس نشان داد که خیلی به حریف موقعیت نمی دهد 
و احتماال مجیدی و تیمش کار آسانی مقابل منصوریان و شاگردانش نخواهند داشت.

در سوی مقابل البته منصوریان هم برای توقف استقال چندان دستش باز نیست 
و حسن بیت سعید، فرزاد جعفری، محمود مطلق زاده، حسین ساکی و رضا جبیره 

بازیکنان مصدوم صنعت نفت هستند که به بازی امروز نمی رسند.
***

در دیگر بازی مهم امروز، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان نفت مسجدسلیمان است.
پرسپولیسی ها بعد از سه هفته ناکامی باالخره هفته گذشته توانستند با یک برد شیرین 
مقابل نفت آبادان به جمع مدعیان برگردند اما در بازی هفته گذشته چیزی که مهم تر 
از کسب 3 امتیاز بود، نمایش قابل قبول و فوتبال مالکانه ای بود که سرخ ها به نمایش 
گذاشتند. در بازی مقابل صنعت نفت با تصمیم یحیی گل محمدی پرسپولیس دوباره 

ــش ۲-4-4 همیشگی خود بازگشت؛ یحیی  به آرای
بــرای بهبود ساخت بــازی تیمش در این مسابقه، 

امید عالیشاه، مهدی ترابی و وحید امیری را به 
صورت همزمان در ترکیب قرار داد تا بتواند با 
اتکا به جابه جایی های پرشمار این سه، فشار 
مرکز زمین نفت را بشکند که در این عمل هم 
موفق بود. نمایش سرخ ها مقابل آبادانی ها، 

شباهت زیادی به نمایش های درخشان آن ها در 
دور گروهی فصل گذشته  لیگ قهرمانان 

آسیا داشت و بعد از چند هفته  سخت، 
ــه  فصل  هـــواداران ایــن تیم را به ادام
ــرد. با نمایش خوبی که  امــیــدوار ک
پرسپولیس در مقابل نفت به خصوص 
در بحث ساخت بازی از عقب زمین 
به نظر می رسد کادرفنی  داشـــت، 

ــاره به استفاده از آرایــش چهار  دوب
دفاعه بازگردد، احتمااًل عاوه بر 
دفاع چهار نفره امروز هم شاهد 

حضور همزمان عالیشاه، ترابی و 
امیری در ترکیب یحیی خواهیم 
بود. حریف امروز پرسپولیس تیمی 
است که احتماال با یک بازی بسته به 
دنبال کسب حداقل امتیاز خواهد 
بود و فراز کمالوند هم بارها ثابت 

کرده که راه امتیاز گرفتن از رقبای 
قدرتمند را به خوبی بلد است البته در بازی 

امروز، کمالوند به دلیل محرومیت نمی 
تواند از کنار خط تیمش را هدایت کند.

تهدید رکورد دایی از سوی سردار
پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ایران برابر سوریه، یک نکته نسبتا مهم داشت که کمتر به آن پرداخته شد 
اما سردار آزمون، مهاجم ۲6 ساله تیم ملی با گلزنی در این دیدار، به رکورد گل های ملی جواد نکونام 
رسید و به علت بازی ملی کمتر، در رتبه سوم بهترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران قرار گرفت. این 
مهاجم برای رسیدن به صدرجدول این فهرست راه طوالنی و درازی در پیش دارد اما 
می تواند در سال ۲۰۲۲ میادی حداقل کریم باقری، مربی خود در تیم ملی را پشت 
سر بگذارد. کریم باقری که به عنوان یک هافبک در تیم ملی نقش آفرینی می کرد، 
بهترین هافبک گلزن فوتبال ایران به شمار می رود. او با 5۰ گل زده باالتر از 
آزمون در رتبه دوم این فهرست قرار دارد و به نظر چندان دور از دسترس آزمون 
نیست. در صورتی که آزمون روند گلزنی خود در تیم ملی را به همین منوال 
ادامه دهد، مطمئنا از باقری عبور خواهد کرد ولی برای رسیدن به علی دایی، 
از این لحظه نیازمند ۷۰ گل ملی دیگر است! سردار با 3۹ گل در 6۰ بازی 

ملی، بعد از علی دایی، بهترین آمار گلزنی را به ازای تعداد بازی داشته است.

حل مشکل یامگا و ژستد با تایید ضمانت نامه
سازمان لیگ فوتبال پس از این که باشگاه استقال ضمانت نامه معتبر بانکی برای صدور کارت بازی 

یامگا و ژستد، ارائه نکرد، اقدام به لغو مجوز موقت بازی این دو بازیکن کرد. جنجال 
این اتفاق جایی بود که نامه سازمان لیگ فوتبال ساعت ۱3:۲۹)کمتر از دو 

ساعت مانده به بازی مقابل گل گهر سیرجان( به دست استقالی ها رسید. 
پس از این اتفاق، باشگاه استقال اعام کرد این باشگاه به این دلیل که به 
عنوان شرکتی دولتی نمی تواند ضمانت نامه بانکی ارائه کند، اقدام به 
تحویل یک وثیقه ملکی به ارزش 5۰۰ میلیارد تومان و ارائه سفته به ارزش 

مبلغ قرارداد به این دو بازیکن کرده است و در ادامه سازمان لیگ در دو مرحله 
به ادعای باشگاه استقال پاسخ داد.یک منبع آگاه در باشگاه استقال در گفت وگو با ایسنا با 

تایید این مطلب اظهار کرد: موسسات مالی و اعتباری، نظر باشگاه استقال را به صورت کتبی 
مبنی بر این که موسسات مالی و اعتباری هم مانند بانک ها بدون افتتاح حساب، قادر به صدور 
ضمانت نامه نیستند، تایید کردند. بنابراین ژستد و یامگا مشکلی در بازی با نفت آبادان ندارند.

آغاز هفته هفتم لیگ برتر با تقابل های جذاب

رقبای نفتی سرخابی در آستانه دربی
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 مائده کاشیان  

هوتن شکیبا در برنامه رادیویی 
»پرانتز باز« درباره ایفای نقش 
»عبدالحمید ریگی« گفته است 
بازیگر نباید نقشی را که بازی 
ــاوت کــنــد، باید  ــض مــی کــنــد ق
شخصیت خود را بشناسد و درک کند تا بازی اش 

واقعی شود.

ــران  اک تعویق  از  توکلی  مجید 
ــردم« خبر داد.  فیلم »عروسی م
ایــن کــارگــردان نوشته اســت که 
خصوصی  بخش  هزینه  با  فیلم 
ساخته شده و اول دی ماه پیش از 
جشنواره فجر، زمان مناسبی برای نمایش آن نیست.

ــواد هاشمی در واکــنــش به  ج
اعتراضات راجع به صحنه های 
رقــص و آواز در تیزر تبلیغاتی 
فیلم »شهر گربه ها«، به فارس 
گفته است که به احترام آن ها 

فیلم را اصالح می کند. او همچنین در گفت وگو با 
ایسنا توضیح داده که این حساسیت ها تنها نسبت 

به شخص او و آثارش ایجاد شده است.

لیال حاتمی این روزهــا مشغول 
ــر اکتای  بـــازی در »پیر پسر« اث
براهنی اســت. او در این فیلم با 
حامد بهداد، حسن پورشیرازی 
و محمدرضا داوودنــژاد همبازی 

است. حاتمی »قاتل و وحشی« را آماده اکران دارد.

چهره ها و خبر ها

نرگس آبــیــار بــا فیلم »شبی که 
مـــاه کــامــل شـــد« در جــشــنــواره 
حضور  استکهلم  »سماع«  فیلم 
خواهد داشت. این جشنواره به 
موضوعاتی مانند آزادی بیان و 

ارزش های مثبت زندگی تمرکز دارد.

مجوز  مهدویان  محمدحسین 
ساخت فیلم جدیدش به نام »مرد 
بازنده« را دریافت کــرد. آخرین 
ساخته سینمایی او »شیشلیک« 
ــا عــطــاران و پژمان  بــا بـــازی رض

جمشیدی بود که هنوز به نمایش درنیامده است.
فصل جدید مسابقه »زوجی نو« پس از مدتی 
وقفه، از هفته گذشته دوبـــاره به تلویزیون 
بازگشته و سه شنبه و چهارشنبه روی آنتن 
می رود. در فصل دوم این مسابقه، تغییرات 
مثبتی در دکور و آیتم ها ایجاد شده است که 
جذابیت آن را باال برده و باعث شده »زوجی نو« 
در فصل جدید تکراری نباشد. باربد بابایی 
در فصل دوم نیز این مسابقه را اجرا می کند. 
او با شوخی های بامزه خود، سهم مهمی در 

جذابیت و سرگرم کنندگی »زوجی نو« دارد.

تشکر و قدردانی با کلمات عجیب	 
یکی از تغییرات مثبت و خالقانه  »زوجی نو« 
مربوط به آیتمی است که زوج هــا باید پشت 
میزی بایستند و به نوبت از یکدیگر تشکر و 
قدردانی کنند. معموال بیشتر زوج ها به بهانه 
احترام، مسئولیت پذیری، توجه، صداقت و 
چنین ویژگی هایی از یکدیگر تشکر می کردند 
و جمله هایشان به تکرار افتاده بود، به همین 
دلیل در فصل دوم تغییری در این آیتم ایجاد 
شده و زوج ها باید با استفاده از کلمه و اصطالح 
از  می کند،  تعیین  بابایی  باربد  که  خاصی 
بــرای این  یکدیگر تشکر کنند. کلماتی که 
آیتم انتخاب شده، کلمات عجیب و غریب و 
بی ربطی هستند، بنابراین زوج هــا ناچارند 
که با جمالت بامزه و متفاوتی از یکدیگر تشکر 
کنند، این تغییر خالقانه باعث جذابیت آیتم 

شده است.

امتیازهای متفاوت آیتم لب خوانی	 
ــو« آیتم  ــی ن جــذاب تــریــن بخش مسابقه »زوج
»لب خوانی« اســت که شرکت کنندگان باید 
در حالی که هدفونی روی گــوش هــای شان 
گذاشته اند و چیزی نمی شنوند، جمله ای را 
که باربد بابایی می گوید تشخیص بدهند. این 
بخش همچنان در فصل دوم جزو مسابقه است، 
اما در این آیتم نیز تغییر جزئی و جالبی ایجاد 
شده است. برخالف فصل قبلی که جمله هایی 
با امتیاز مشخص و یکسان آمــاده شده بود، در 
این فصل شرکت کنندگان باید از بین پاکت های 
10 امتیازی با جمالت کوتاه، 20 امتیازی با 
جمله های طوالنی و 30 امتیازی با جمالت بسیار 
طوالنی، یکی را انتخاب کنند. این تحول تازه، 
باعث سخت تر شدن لب خوانی، ایجاد تنوع در آن 
و رقابت بیشتر بین زوج های شرکت کننده شده، 

در نتیجه به نفع بخش »لب خوانی« بوده است.

اضافه شدن بخش جدید »نقاله«	 
از بخش های جدید مسابقه »زوجی نو«، بخش 
»نقاله« است. در این آیتم، زوج هــا باید تالش 
کنند با همکاری یکدیگر توپ ها را داخل تور 
بیندازند، منتها در شرایطی که نقاله ای با سرعت 
زیر پای آقا در حال حرکت است، او باید تعادلش 
را حفظ کند، همزمان تــوپ را از همسرش 
بگیرد و داخل تور بیندازد. این بخش جدید، 
آیتم بامزه ای است که تنوع خوبی در مسابقه 
ایجاد کرده است. ُسر خوردن و افتادن از روی 
نقاله باعث خنده تماشاچیان حاضر در برنامه 
و مخاطبان می شود. عالوه بر محتوا و آیتم ها، 
دکور مسابقه نیز تغییراتی داشته است، اما این 

تغییرات چندان اساسی و چشمگیر نیست.

رامبد جوان بازیگر و کارگردان سینما و مجری 
»خــنــدوانــه«، جمعه شب یک آگهی تبلیغاتی 
ویدئویی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که با 

واکنش های زیادی مواجه شد. او در 
این تبلیغ دو دقیقه ای، به مخاطبان 
پیشنهاد می کند رژیم بگیرند تا در 
عین سالمتی، هزینه های کمتری 
نیز داشته باشند. این آگهی تبلیغاتی 
آن قدر واکنش های منفی زیادی 
برانگیخت کــه او پــس از گذشت 
ساعتی، آن را برداشت، اما انتقادات 
مخاطبان عصبانی، همچنان ادامه 

دارد.

ماجرا چه بود؟	 
ــوان در ایــن ویــدئــوی یک  رامبد ج
تنهاست  ثــانــیــه ای،   50 دقیقه و 
ــه روی آینه، صحبت می کند؛  و روب
ــودش. قصه ایــن ویدئو  گویی با خ
به ایــن ترتیب اســت که او از خرید 
مایحتاج عمومی به خانه بازمی گردد 
و می گوید که چقدر هزینه ها باال 
رفته، مثال یک آدامـــس به قیمت 
ــت.  ــده اس ــری ــان خ ــوم ــزار ت 20 هـ
وقتی می فهمد که هنوز بخشی از 
فهرست اقالم خریدش باقی مانده، 
ناگهان فکری به سرش می زند. از 
هزینه های بــاالی خــورد و خوراک 
می گوید و این که: »بهتر نیست اگر 

مشکلی در حــوزه بــدن و سالمتی مان داریــم، 
یک سری از آن را با همین خورد و خوراک مان 
رفع و رجوع کنیم؟ این طوری در این شرایط از 
هزینه های اضافی هم جلوگیری می کنیم.« او 
سپس از ویژگی های مثبت یک سایت برای ارائه 
آنالین رژیم الغری و سالمتی می گوید و آگهی، با 

لوگوی این سایت، پایان می یابد.

واکنش های منفی فراوان	 
میزان واکنش ها به این ویدئو، به اندازه ای است 

که رامبد عالوه بر حذف تبلیغ از صفحه اش، 
کامنت های کل پست های صفحه را نیز بسته 
و ظاهرا حتی فالوئرهایش نمی توانند برایش 
نظر جــدیــدی بنویسند. آن چــه کــه بیش از 
هرچیز خشم کاربران شبکه های اجتماعی 
را برانگیخته، ایــن اســت که رامبد جــوان در 
شرایطی این آگهی را ساخته که حداقل در 

ظاهر به نظر می رسد خــودش شرایط مالی 
کامال مناسبی دارد، اما حاال به مردم پیشنهاد 
الغری به علت گرانی مواد غذایی را می دهد! 
چند واکنش را مرور کنیم. المیرا نوشته: »این 
هم یه بهاره رهنماییه برای خــودش.«   سعید 
نوشته: »تو چرا ناراحتی؟ از هزینه های کانادا 
هم گرون تره؟«  مصطفی نیز نوشته: »طوری 
صحبت می كنه که انگار واقعا گرونی بهش 
فشار آورده. یه تبلیغ اینستاش، انــدازه چند 

برابر درآمد كل عمر یه معلم یا كارگره.«

رامبد نمی دانست؟	 
از  مخاطبان  ذهــنــی  پیش زمینه  در  تأملی 
وضعیت گرانی و توصیه های این چنینی به 
مردم، نشان می دهد که واکنش های شدیدًا 
منفی مخاطبان به این تبلیغ تجاری، اتفاق دور 
از ذهنی نیست. آن هم برای رامبد جوان که 
شخص باهوشی است و کارنامه اش خصوصًا 
ــه«، نــشــان داده که  ــدوان ــن در »خ
واکنش های عمومی را درمی یابد. 
حال باید پرسید، آیا او از تبعات 
ایـــن آگــهــی تبلیغاتی  بـــازی در 
بی اطالع بوده است؟ یا این کار را 
با علم به واکنش های منفی انجام 
داده و به نوعی خودش و برندی که 
تبلیغ کرده، می خواستند از خشم 
مخاطبان درآمدزایی کنند؟ به نظر 
شخصی  صفحه  اگرچه  می رسد 
یک هنرمند، متعلق به خود اوست، 
ــوارد این چنینی،  امــا در برخی م
ــوی شخصی  ــدئ مــاجــرا از یــک وی
فراتر مــی رود. آگهی تبلیغاتی که 
رامبد گذاشت، به علت این که او 
در رسانه ملی فعالیت می کند و 
به عنوان یک »شخصیت منتقد« 
شناخته نمی شود، برای سازمان 
ــت. به  ــه زاس ــن ــزی صــداوســیــمــا ه
عبارت دیگر، او در افکار عمومی 
نه به عنوان سلبریتی و کارگردان 
و  مجری  عنوان  به  بلکه  سینما، 
طــراح پربیننده ترین برنامه روی 
آنتن تلویزیون مطرح است و جالب 
این که آن را در جایی ضبط کرده 
که با توجه به دکور، به نظر می رسد 
استودیوی »خندوانه« است!  روز گذشته برای 
دریافت واکنشی راجع به انتقادات، با رامبد 
جوان تماس گرفتیم، اما او مایل به اظهارنظر 
در این باره نبود. روزنامه خراسان همچنان 
آماده دریافت و انتشار پاسخ این مجری و بازیگر 

سینما و تلویزیون است.

 مصطفی قاسمیان  
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ــزاری  ــرگ ــان ب ــری ــروه انــدیــشــه - در ج گـ
نشست پیش همایش بزرگداشت آیــت ا... 
حــاج ســیــدجــواد حسینی خــامــنــه ای که 
به همت مؤسسه  پنج شنبه گذشته،  صبح 
پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی در محل 
تاالر موزه قرآن حرم مطهر رضوی برگزار 
شد، از سند »نامه دوستانه عالمه طباطبایی 
ــت ا... سیدجواد خامنه ای« رونمایی  به آی
شد. به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر انقالب، متن نامه مذکور به این شرح 

است:
»بعرض مقدس می رساند / امــیــدوارم که 
وجود مقدس عالی قرین عافیت و موفقیت 
بیاد  گاهگاهی  و  نداشته  ماللی  و  بــوده 
ارادتمندان و اخالص کیشان بیفتید. مرقوم 
مبارک که بیک لحاظ سرافرازی و بلحاظ 
دیگر تنبیه ارادتمند بود زیارت گردید. مسئلۀ 
تأخیر حواله چهارصدوپنجاه تومان باندازۀ 
ارادتمند را غرق خجلت کرده بود که خدا 
شاهد است اگر مرقومه شریفه زیارت نمیشد 
تا مدتی عریضه نگار نمیشدم. خدا بحاج شیخ 
اسماعیل کتابفروش انصاف بدهد که پول 
ما را بعد از وصول یکماه و نیم تمام معطل 
کرد. باالخره توسط آقای حاجی سید علی 
اصغر آقا خوئی زورکی وصول کرده حواله 
خدمت کردیم. بهرحال الخیر فیماوقع الزمه 
بزرگی وآقائی تان تحمل مشاق و زحمات 
زیردستان اســت. راجــع بسلسله نسب که 
مــذاکــره فرمودید هم باقای نجفی عرض 
شده و هم ببعض رفقا که مسافرت طهران 
کرده سپرده ایم. امیدواریم چند روز دیگر 
عریضه  بـــا  ــا  ــّف ل
دیگر ]داخل یا 
همراه با نامه 
دیگر[ ارسال 
مبارک  محضر 

نمائیم. خدمت مبارک حضرت آقای آقامیرزا 
غالمحسین آقا سالم و ارادتمندی و تبریکات 
صمیمانه دارم. متمنی است گاهگاهی در 
آستان قدس یادآوری بنمائید. چندی است 
و  که کسالت دارم تب میکردم و سینه درد 
زکام و غیره فعال اگرچه چند روز است تب قطع 
شده لکن هنوز برء ]بهبودی از بیماری[ کامل 
حاصل نشده. خدمت حضرات حجج آقایان 
ملکی و خوئی و تبریزی و نخجوانی سالم 
دارم و بالخصوص حضرت آقای نجف آبادی 
سالم دارم خانواده خدمت محترم علیه عالیه 
اهل بیت و متعلقین سالم داشته و تقاضای 
دعای زیــارت جدید دارنــد .خدمت محترم 
آقای عبائی هم سالم داشته و عذر زحمات 
میخواهم. / والــســالم علیکم و رحــمــةا... 

 / ــه  ــ ــاتـ ــ ــرکـ ــ بـ و 
حسین  محمد

طباطبایی«

 دلشدگان »ایران قوی«
 روایتی تاریخی درباره زندگی و میراث جاودانه شهیدان سرلشکر منصور ستاری، سردار سرلشکر حسن طهرانی مقدم و دکتر سعید کاظمی آشتیانی 

که پیشرفت های چشمگیر کشور در عرصه های پدافند هوایی، صنایع موشکی و فناوری سلول های بنیادی، مرهون جانفشانی های کم نظیر آن هاست 

ِ
 در جریان برگزاری پیش همایش بزرگداشت 

آیت ا... سید جواد خامنه ای رونمایی شد 

نامه دوستانه عالمه طباطبایی به آیت ا... سیدجواد خامنه ای

جواد نوائیان رودسری – پیروزی انقالب اسالمی، ورود به یک عصر تازه در تاریخ ایران است؛ عصری که در 
آن ایرانیان با تکیه بر همت و توانمندی خویش، از قید وابستگی ها رها شدند؛ عصر خودکفایی و درنوردیدن 
مرزهای دانش و رسیدن به یک تراز جهانی در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی و به وجود آمدن همان 
چیزی که به تعبیر رهبر انقالب، باید از آن به عنوان »ایراِن قوی« یاد کرد. بدیهی است که رسیدن به مطلوب، 
هم سخت است و هم نیازمند فداکاری و جانبازی. آنان که دشمن عزت مندی و استقالل مردم ایران 
هستند و منافع خود را در وابسته نگه داشتن ملت ها می بینند، حتمًا در مسیر میل به پیشرفت و تکاپوهای 
استقالل طلبانه مردم آزاده جهان در این زمینه، مانند سایر زمینه ها، سنگ اندازی خواهند کرد و با هر 

اسبابی به دشمنی با این تالش ها خواهند پرداخت؛ شهدای هسته ای ما، بزرگانی مانند شهیدان احمدی 
روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد، مجید شهریاری و محسن فخری زاده، عزیزانی بودند که 
در این مسیر مقدس، از جان مایه گذاشتند و با شهادتشان، روشنای راهی شدند که باید توسط فرزندان این 
مرز و بوم طی شود. در گزارش پیش رو، می خواهیم از سه شهید بزرگواری یاد کنیم که مفهوم »ایران قوی« 
در ذهن و جان آن ها نهادینه شده بود، قهرمانانی که یک عمر برای اعتال و عظمت ایران اسالمی کوشیدند 
و شهادت آن ها، ثمره و پاداش این مجاهدت های تاریخی بود؛ شهیدان سرلشکر منصور ستاری، سردار 

سرلشکر حسن طهرانی مقدم و دکتر سعید کاظمی آشتیانی که یاد همه آن ها گرامی باد.

پدر صنایع موشکی کشور

شهید طهرانی مقدم که از وی با عنوان پدر صنعت موشکی ایران 
یاد می شود، در سال 1338ش در محله سرچشمه تهران و در 
خانواده ای پیشه ور و مذهبی متولد شد. او توسط برادرش، شهید 
علی طهرانی مقدم، با جریان نهضت اسالمی امام خمینی)ره( 
آشنایی پیدا کرد و از همان سنین نوجوانی به نهضت پیوست. شهید 
طهرانی مقدم در سال 1356ش، در رشته صنایع، گرایش »برش 
قطعات صنعتی« در مدرسه عالی »تکنیکیوم نفیسی« پذیرفته 
شد و پس از پیروزی انقالب اسالمی توانست تحصیالت خود را تا 
مقطع لیسانس در این رشته ادامه دهد. او همزمان به عضویت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی درآمد و تا پیش از آغاز جنگ تحمیلی، 
در مناطق مختلف غرب کشور به مقابله با ضدانقالب پرداخت. 
درست از همین زمان بود که ضعف تجهیزات نظامی سپاه، وی 
را به فکر تولید و مجهزکردن آن با سالح های سنگین انداخت. 
شهید طهرانی مقدم، با دانش فنی خود و البته، تعهدی که به 
انقالب اسالمی داشت، نخستین گام ها را در مسیر خودکفایی 
برداشت. او   در بحبوحه جنگ، در سال 1361، مرکز تحقیقات 
فنی توپخانه را در اهواز راه اندازی کرد . او و دوستانش توانستند  در 
بهمن 1362، اولین توپ های تولید داخل را برای حمله به دشمن 
در محور عملیاتی بصره به کار بگیرند؛ طولی نکشید که در اسفند 
1363، با تالش های شهید طهرانی مقدم، صدای غرش شلیک 
نخستین موشک ساخت ایران در فضای جبهه پیچید و نوید آغاز 
یک عصر طالیی را داد. در شهریور 1364، او به عنوان فرمانده 
موشکی نیروی هوایی سپاه برگزیده شد و تا سال 1366، نخستین 
خط تولید موشک داخلی نازعات را راه اندازی کرد.  وی در سال 
1377، از موشک شهاب 3 به عنوان یکی از اصلی ترین سالح های 
سامانه دفاعی کشور رونمایی کرد و 
ــت. شهید  جهان را به حیرت واداش
طهرانی مقدم در سال 1385 به 
ــس ســـازمـــان جهاد  ــی ــوان رئ ــن ع
خودکفایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی برگزیده شد. او در حادثه 
21 آبان سال 1390 و انفجار 
ــان  ــادگ ــه مــهــمــات در پ ــ زاغ
امیرالمؤمنین)ع( مالرد، به 

شهادت رسید.

معمار پدافند هوایی ایران

شهید ستاری در سال 1337، در روستای ولی آباد ورامین به 
دنیا آمد و بعدها، پس از طی دوره دانشکده افسری، به دلیل نبوغ 
و هوش ذاتی خود، به عنوان افسر منتخب، برای طی دوره کنترل 
رادار به خارج از کشور اعزام شد. وی با پیروزی انقالب اسالمی 
و در پی آن، آغاز جنگ تحمیلی، تمام توان و دانش خود را برای 
بهینه سازی رادارهای کشور به کار گرفت و با نوآوری هایی که در 
تنظیم و بازراه اندازی سیستم ها داشت، به عنوان معمار سیستم 
پدافند هوایی کشور شهرت یافت. شهید ستاری به دلیل همین 
فعالیت ها، در سال 1365، با درجه سرهنگی به فرماندهی 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب شد.  شهید 
ستاری در عملیات های مختلفی مانند خیبر حضور فعال داشت و 
در همین عملیات بود که به دلیل دادن ماسک ضدگاز خود به یک 
بسیجی، در معرض آلودگی گازهای شیمیایی قرار گرفت و حس 
بویایی خود را تا پایان عمر از دست داد؛ موضوعی که همواره 
از دیگران مخفی می کرد. شهید ستاری، بعد از پایان جنگ 
تحمیلی، فعالیت های گسترده ای را برای خودکفایی نیروی 
هوایی سازمان دهی کرد؛ تأسیس دانشکده هوا فضا، دانشکده 
پرواز و ایجاد شبکه گسترده دیده بانی با هدف تقویت پدافند 
هوایی کشور، از اقدامات شهید ستاری محسوب می شود. 
بــرای تقویت نهضت خودکفایی در نیروی هوایی، مرکز  او 
پژوهش، تحقیقات و آموزش)پتا( را تأسیس کرد که باعث ارتقای 
فوق العاده دانش بومی در زمینه پدافند هوایی و صنایع مربوط به 
آن شد؛ آن ها حتی به ساخت هواپیماهای شکاری و بمب افکن 
نیز ورود کردند و با استفاده از توانایی مهندسان متعهد داخلی 
و مهندسی معکوس، گام های مؤثری در 

این مسیر برداشتند. 
پــروژه تولید هواپیمای شکاری 
آذرخش که در سال 1376 و سه 
سال بعد از شهادت شهید ستاری 
به ثمر رسید، با همت و کوشش 
ــورد. شهید سرلشکر  او کلید خ
منصور ستاری، در سانحه 
هــوایــی دی مــــاه ســال 
ــه شــهــادت  1373 ب

رسید.

بانی رویش »رویان«

شهید دکتر سعید کاظمی آشتیانی  در سال 1340 در تهران به 
دنیا آمد و در سال 1358، وارد دانشگاه علوم پزشکی ایران شد 
و همزمان به تدریس درس دینی در دبیرستان های زادگاهش 
پرداخت. شهید کاظمی آشتیانی، از نخستین افرادی بود که 
به اهمیت خودکفایی در عرصه پزشکی توجه ویژه کرد و سنگ 
بنای جهاد دانشگاهی را در دانشگاه علوم پزشکی گذاشت. او 
از همان ابتدا، به موضوع ارج نهادن به توانمندی های داخلی، 
اهمیت فراوانی می داد و تا سال 1370 که مسئولیت طرح ها 
و تحقیقات جهاد گروه پزشکی را برعهده داشت، طرح های 
مختلف پژوهشی را با مدیریت خود پیش برد. شهید کاظمی 
آشتیانی در دوران تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس، موفق 
به تأسیس مرکز رویــان شد؛ مرکزی که به طور ویــژه، مقوله 
سلول های بنیادی را موردتوجه قرار می داد. وی پس از اخذ 
مدرک دکتری در رشته علوم تشریح، با گرایش جنین شناسی، 
تالش های خود را برای تقویت و توسعه این دانش در ایران، با 
محوریت مؤسسه پژوهشی رویان افزایش داد. از دستاوردهای 
مهم این پژوهشکده، خودکفایی در درمــان نــابــاروری بود؛ 
موضوعی که در دهه 1360، باعث می شد، گروه زیــادی از 
ایرانیان به خاطر آن راهی کشورهای اروپایی شوند و پس از 
بیماران قلبی، رده دوم را در این سفرهای خارجی داشته باشند. 
این موفقیت های خیره کننده، ایران را به قطب دانش و فناوری 
استفاده از سلول های بنیادی در منطقه تبدیل کرد و همین 
مسئله باعث شد تا شهید کاظمی آشتیانی، به عنوان هدف ترور 
بیولوژیک سازمان اطالعاتی رژیم صهیونیستی تبدیل شود. او 
بر اثر همین ترور، در دی ماه سال 1384، به دنبال یک سکته 

قلبی درگذشت.
ابتدای  در  برخی  هرچند 

کــــار، درگـــذشـــت دکــتــر 
یک  را  آشتیانی  کاظمی 
اتفاق می دانستند، اما 11 

سال بعد از شهادت او، رهبر 
انقالب در سخنان روز اول 

فروردین سال 1395، از دکتر 
کاظمی آشتیانی با عنوان 

شهید یاد کردند.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد
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در امتداد تاریکی
 3 روز بعد از آزادی از زندان رخ داد
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دستگیری یک دزد هنگام خرید سکه های طال!
اختصاصی خراسان

روایت سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از ماجرای یک قتل عجیب
ــور جنایی تهران  ســرپــرســت دادســــرای امـ
ماجرای قتلی را تشریح کرد که در آن مادر 
خــانــواده بــا ادعـــای دروغــیــن فساد اخالقی 
 شوهرش، فرزندان را به قتل تحریک کرده بود.
ــزارش تسنیم، قاضی محمد شهریاری  به گ
در صفحه شخصی خــود ضمن تشریح یک 
پرونده قتل، بر هنر قاضی قتل در پرونده های 
پیچیده و دقت و درایت این قشر قضات شریف و 
زحمتکش تأکید کرد. تشریح این پرونده قتل را 
به روایت قاضی شهریاری در ادامه می خوانید: 
در پرونده ای زن و دو فرزند تصمیم به قتل پدر 
خانواده می گیرند. انگیزه آن ها مبنی بر تحریک 
زن با گفتن مطالبی دروغین درباره پدر خانواده 
در خصوص ارتباط با زنان اجنبی بود. صحنه 
طوری چیده شده بود که خودکشی جلوه داده 
شود اما خیلی ابتدایی و مشخص. درنهایت قتل 
احراز و ابتدا پسر 17 ساله اعتراف به قتل کرد 
که پرونده در این قسمت به دادسرای نوجوانان 
ارسال شد. متعاقبًا دختر 18 ساله مقتول لب 
به اعتراف گشود و ضمن قبول قتل گفت که 
سه نفری نقشه قتل راکشیدند و در نهایت وی 
با سالح شکاری به پــدرش )مقتول( شلیک 
کرده است. پسر 17 ساله از اعتراف عدول و او 

نیز حرف های خواهرش را تأیید کرد. پرونده با 
صدور قرار جلب به دادرسی با عناوین اتهامی 
مباشرت در قتل برای دختر و معاونت در قتل 
عمدی برای پسر و مادر به اتاق این جانب برای 
اظهار نظر و صدور کیفرخواست ارسال شد. 
چون پرونده را از ابتدای وقوع پیگیری می کردم 
همان ابتدا به نتیجه دیگری رسیدم. این سوال 
برایم بی پاسخ ماند که مگر یک دختر می تواند 
پدر خود را با سالح گرم بکشد؟ این بود که دختر 
را از زندان زنان دعوت کردم و از او خواستم نحوه 
قتل را تشریح کند. دختر هم گفت که از عصر 
روز قبل از قتل، نقشه قتل را کشیدیم و برای 
این کار سه نفری داروی خواب تهیه کردیم، 
دارو را با غذا به پدرم دادیم، پدرم با دارو بیهوش 
شد و سپس قصد شلیک با ســالح شکاری 
موجود در خانه را به او داشتیم اما هر کدام ازما 
خواست شلیک کند نتوانست یعنی جرئت این 
کار را نداشت تا فردا ظهر که من شلیک کردم 
در این بین پدرم به هوش هم می آمد اما گیج 
بود و دوباره می خوابید. نقش مادر و برادرم در 
قتل فقط تهیه دارو و خوراندن دارو بود. تصور 
شلیک یک دختر به پدر با سالح شکاری برایم 
سخت بود این بود که ناخودآگاه به ذهنم آمد که 

سالح کمری خود را به دور از چشم دختر و مأمور 
مراقب، خالی از فشنگ کنم و به دختر گفتم 
بیا کنار پنجره، شما که جرئت داری با سالح 
شکاری پدرت را بکشی فقط یک تیر هوایی از 
پنجره به آسمان بزن. دختر سالح را گرفت، 
دستانش می لرزید و نتوانست شلیک کند سالح 
از دستش افتاد و گفت نمی تواند یعنی می ترسد 
و طاقت نیاورد؛ با گریه سالح را پس داد و گفت 
نمی توانم، من جرئت این کار را ندارم، گفتم 
پس پدرت را چگونه کشتی؟ با گریه گفت من 
نکشتم مجبور شدم گردن بگیرم، مادرم گفت 
پدرم فاسد است خیلی سعی کرد ما شلیک 
کنیم اما نتوانستیم به پدر خود شلیک کنیم. 
خودش نهایتًا شلیک کرد و کشت. مادرم گفت 
اگر من قتل را گردن بگیرم خانواده پدرت من را 
قصاص خواهند کرد اما شما را چون نوه هایشان 
هستید قصاص نمی کنند. مادر را از زندان زنان 
احضار و با دختر مواجه کردم، صریح گفتم آن 
ها قصاص می کنند چه شما چه دخترت، بهتر 
است واقعیت را بیان کنی که در نهایت  پس از 
مواجهه با دخترش، اتهام را قبول کرد.گفت 
من شلیک کردم در لحظه شلیک پسرم از فرط 
بی خوابی شب قبل، به خواب رفته بود که با 

صدای شلیک بیدار شد اما دخترم بیدار، در 
پذیرایی بود و صحنه را ندید. بر خالف ادعای 
مــادر خانواده، پدر هیچ گونه فساد اخالقی 
نداشت بلکه برعکس بود و این مادر خانواده 
بود که با مردان اجنبی ارتباط داشت. پرونده با 
طرح ایراداتی چند به بازپرسی برگشت و پس از 
انجام تحقیقات مفصل، قرار جلب به دادرسی 
برای مادر به عنوان مباشر در قتل عمدی و برای 
فرزندان به عنوان معاونت در قتل عمدی صادر 

و به دفتر این جانب ارسال شد.
پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 
ــال شد که مــورد هجمه وکیل متهم  یک ارس
به قتل قرار گرفتیم و گفتند که این اقدامات 
دادستان پرونده در تغییر عناوین اتهامی از 
افراد پرونده ضد حقوق بشر است و این ها ظالم 
هستند. دادگــاه نهایتًا حکم به قصاص داد و 
دیوان عالی هم ابرام. تشریفات استیذان طی 
و حکم قصاص توسط ولی دم که مادر مقتول 
بود در سحرگاهی اجرا شد. مادر مقتول،  وکیل 
هم در پروسه دادرسی قرار نگرفت و گفت اول 
خداست بعد شما. روز اجرا هم گفت من قصاص 
می کنم چون پسرم بی گناه کشته شد، اصرار ما 

نیز بر گذشت فایده نکرد.

جدال با بدبینی

وقتی به رفتارهای همسرم مشکوک شدم که فرزند 
خردسالمان را به زن همسایه می سپرد و پنهانی از  
خانه خارج می شد دیگر نتوانستم با این بدبینی ها 
کنار بیایم برای همین یک روز صبح هنگامی که 
همسرم در خواب بود گوشی تلفنش را برداشتم و...

مرد 32ساله با بیان این که زندگی تلخ من فرجام 
یک عشق خیابانی است درباره سرگذشت خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری امام رضا)ع( 
مشهد گفت: پدرم شغل آزاد داشت و من که آخرین 
فرزند خانواده بودم در رفاه و آسایش به سر می بردم با 
این حال تا مقطع فوق دیپلم تحصیل کردم و بعد ازآن 
هم به خدمت سربازی رفتم . وقتی دوران سربازی ام 
به پایان رسید و به مشهد بازگشتم پیمانکار یکی از 
مناطق شهرداری شدم و درآمد خوبی داشتم تا این 
که حدود 5 سال قبل روزی در خیابان دختر زیبایی 
را دیدم و شماره تلفنم را به او دادم . او هم خیلی 
راحت شماره تلفنش را به من داد و این گونه رابطه 
بین من و "بهارک" آغاز شد اما طولی نکشید که من 
به بهارک دل باختم و او هم از دلبستگی اش به من 
سخن گفت. زمانی به خود آمــدم که عاشق شده 
بودم و بهارک را دختر آرزوهایم می دیدم . در این 
میان او سرنوشت تلخش را برایم بازگو کرد و گفت: 
از کودکی اش چیزی نمی داند چرا که تا 5 سالگی 
در پرورشگاه بزرگ شده است و سپس خانواده ای 
مهربان سرپرستی او را بر عهده گرفته اند . بهارک 
مدام از جای خالی پدر و مادرش سخن می گفت که 
دوست دارد روزی خانواده واقعی اش را مالقات کند . 
خالصه خیلی تحت تاثیر احساسات و عواطف روحی 
قرار گرفته بودم و دوست داشتم بهارک را خوشبخت 
کنم اما وقتی ماجرای عشقی ام را با پدر ومــادرم 
درمیان گذاشتم ، پدرم بسیار برآشفت و با نگرانی 
خاصی به مخالفت با این ازدواج برخاست. خانواده 
ام اعتقاد داشتند عاشقی های خیابانی فرجام تلخی 
دارد ولی من در دلم به این حرف ها می خندیدم چرا 
که من با همه وجودم عاشق بهارک شده بودم و این 
گونه نصیحت ها را برنمی تابیدم باالخره او را از مادر 
و پدر خوانده اش خواستگاری کردم و با وجود همه 
مخالفت ها پای سفره عقد نشستم . با آن که همواره 
سعی می کردم رضایت بهارک را جلب کنم تا در 
زندگی کمبودی را احساس نکند اما او مدام از زمین 
و زمان شاکی بود و به روزگار و سرنوشت سیاهش 
ناسزا می گفت. در مقابل من مدام صبر می کردم و 
این رفتارها را به حساب سختی هایی می گذاشتم که 
بهارک در دوران کودکی متحمل شده است. روزها به 
همین ترتیب سپری می شد تا این که از چندماه قبل 
استرس و نگرانی های خاصی به سراغ همسرم آمد. 
او به طرز مشکوکی به تلفن همراهش چسبیده بود و 
هیچ گاه آن را از خودش جدا نمی کرد. ساعت های 
زیادی را چشم به تلفن همراهش می دوخت و در 
شبکه های اجتماعی سیر می کرد . رفتارش به کلی 
تغییر کرده بود و من دلیل این همه نگرانی هایش را 
نمی دانستم . کار به جایی رسید که بهارک پسر سه 
ساله ام را به زن همسایه می سپرد و خودش به طور 
پنهانی بیرون می رفت، بدبینی عجیبی در وجودم 
ریشه دوانده بود و نمی توانستم این رفتارهای غیر 
متعارف را تحمل کنم برای همین یک روز صبح زمانی 
که همسرم در خواب بود گوشی اش را برداشتم و 
ازخانه بیرون زدم. آن روز گوشی را به یک تعمیرگاه 
بردم تا رمزش را برایم باز کند. وقتی محتویات گوشی 
همسرم را دیدم چیزی نمانده بود که قلبم از حرکت 
بایستد . باورم نمی شد که بهارک با جوان غریبه ای 
در ارتباط باشد اما آن چه می دیدم انکار ناپذیر بود 
به همین دلیل سراسیمه خودم را به منزل رساندم و 
از بهارک توضیح خواستم. او با گریه و التماس از من 
تقاضای بخشش کرد چرا که مدعی بود آن تصاویر 
و پیام ها مربوط به دوران مجردی اش بوده و بعد از 

ازدواج دیگر با کسی ارتباط ندارد و...
با آن که همسرم را بخشیدم اما همچنان این حس 
بدبینی آزارم می دهد و نمی توانم گذشته را فراموش 
ــزارش خراسان حاکی است با صدور  کنم و... گ
دستوری از سوی سرهنگ شریفی )رئیس کالنتری 
امــام رضـــا)ع( ( بررسی هــای کارشناسی و روان 
شناختی این ماجرا به مشاوران زبده دایره مددکاری 

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

سجادپور/ در عملیات گسترده و ضربتی پلیس 
مشهد برای مبارزه با سرقت و زورگیری، جوان 
سارقی نیز به دام افتاد که فقط سه روز بعد از 
آزادی از زندان و با کارت بانکی مسروقه در حال 

خرید سکه طال بود.
ــزارش اختصاصی خــراســان در پی طرح  به گ
های موفق مبارزه با سرقت و زورگیری که در 
مناطق مختلف شهری با نظارت و دستورات ویژه 
سرهنگ حسین دهقان پور )فرمانده انتظامی 
مشهد( انجام شد، این بار نیروهای کالنتری 
سپاد عملیات گسترده ای را در شمال شهر آغاز 
کردند. در اولین مرحله از این عملیات که چند 
روز طول کشید ابتدا چندین گروه تخصصی از 
دوایــر مختلف کالنتری با فرماندهی مستقیم 
سرگرد جعفر عامری )رئیس کالنتری سپاد( 
وارد عمل شدند و با به کارگیری منابع و مخبران 
محلی و همچنین استفاده از بانک های اطالعاتی 
مجرمان به شناسایی و رد زنی سارقان و زورگیران 
در حوزه استحفاظی پرداختند. آنان پس از چند 
روز فعالیت های اطالعاتی غیر محسوس و با 
کسب مجوزهای قضایی ، عملیات ضربتی را 

برای دستگیری مجرمان ادامه دادند.

دالتون های گوشی قاپ 	 
گـــزارش اختصاصی خــراســان حاکی اســت؛ 
در اثنای بررسی های غیرمحسوس ماموران 
کالنتری سپاد به اطالعاتی از مخفیگاه چند 
گوشی قاپ دست یافتند که طبق تحقیقات 
پلیس در مناطق کشف، کشاورز، نوید و الماس 
شرق گوشی قاپی می کردند. بنابراین ماموران 
انتظامی با سرگروهی افــســران تجسس و با 
هماهنگی قاضی غرآبادیان )جانشین معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی( مخفیگاه مذکور 
را در خیابان شقایق به محاصره در آوردنــد اما 
متهم در مخفیگاه حضور نداشت به همین دلیل 
ماموران انتظامی بی درنگ عازم مخفیگاه دیگر 
اعضای این باند در شهرک حجت شدند و آنان را 
در حال استعمال مواد مخدر غافلگیر کردند . با 
دستگیری دو برادر و همدست دیگرشان که به 
"دالتون ها" معروف بودند چهار دستگاه گوشی 
سرقتی و همچنین موتورسیکلتی در زیر راه پله ها 
کشف شد که با زنجیر و به طور خاص روی پالک 
آن را پوشانده بودند . با دستگیری متهم تحت 
تعقیب در این پاتوق ماموران دوباره به مخفیگاه 
اول در خیابان شقایق رفتند و از داخل ساک ها 
تعداد زیادی هندزفری و انواع باتری گوشی های 
مختلف را به دست آوردند . بنابراین گزارش با 
انتقال متهمان به کالنتری، بازجویی آنان آغاز 
شد "ه.ب" به ماموران گفت: من این منزل را اجاره 
کرده ام و به همراه دوستم "ع.ح" مواد مخدر می 
فروشیم و گوشی ها را نیز در قبال فروش مواد 
مخدر از معتادان خریده ایم اما تبر و خنجرها را 
برای دفاع از خودم تهیه کرده ام. یکی دیگر از 
متهمان هم گفت: من از یزد به منزل برادرم آمده 
ام و فقط مواد مخدر استعمال می کنم و... این در 
حالی بود که در همین هنگام زن جوانی با مراجعه 

به کالنتری ، دزدان گوشی قاپ را شناسایی کرد 
و بدین ترتیب تحقیقات درباره جرایم احتمالی 

دیگر آنان ادامه یافت.

خرید سکه با کارت بانکی سرقتی	 
به گــزارش خراسان، گــروه عملیاتی ماموران 
کالنتری سپاد همچنین در ادامه این عملیات 

ضربتی ، سارقی را شناسایی کردند که سوار 
بر یک دستگاه پراید به خودروهای پژو دستبرد 
مــی زد. بنابراین نیروهای عملیاتی با ردزنی 
شماره پالک پراید به منطقه قاسم آباد رسیدند 
اما زنی که مالک خــودرو بود به صراحت گفت 

فرزندش سه روز قبل از زندان آزاد شده و خودروی 
پراید نیز دست او بود. به دنبال اظهارات این زن، 
بی درنگ ماموران انتظامی با هماهنگی قاضی 
»فرهمندنیا« به ردیابی متهم به سرقت پرداختند 
که به اموال داخل یک دستگاه پژو 206 دستبرد 
زده و سیستم صوتی آن را به سرقت برده بود. پس 
از ساعتی جست وجو، باالخره این جوان سارق 
درون یک طالفروشی در بولوار امامت مشهد 
و در حال خرید سکه های طال شناسایی شد. 
وقتی ماموران حلقه های قانون را بر دستان وی 
گره زدند، مشخص شد که او یک عدد سکه نیم 
بهار با کارت بانکی سرقتی خریده است و مبلغ 
20 میلیون تومان نیز در کارت خوان کشیده 
است تا سکه بخرد. با انتقال این متهم به کالنتری 
و توقیف پراید 111، بررسی ها در این باره نیز 

ادامه یافت.

دستگیری باند 4 نفره سرقت 	 
همچنین مــامــوران کالنتری سپاد در ادامــه 
عملیات ضربتی مبارزه با سرقت اعضای یک 
باند چهار نفره را به دام انداختند که متهم به 
سرقت از یک سوله بودند. ماجرا از آن جا آغاز 
شد که نگهبان یک سوله در تماس با پلیس 
110، اعالم کرد چهار سارق که هویت یکی از 
آن ها را شناسایی کردم به سوله دستبرد زدند و 
دو دستگاه جوش به همراه سنگ فرز را به سرقت 
بردند. در همین حال فرد دیگری نیز ادعا کرد 
که متهمان تحت تعقیب چهار دستگاه ماینر 
و دستگاه جوش وی را نیز به سرقت برده اند. 
بنابراین عملیات دستگیری سارقان آغاز شد و 
نیروهای انتظامی در چند عملیات جداگانه موفق 
شدند متهمان را  دستگیر و به کالنتری هدایت 
کنند، اما آن ها در بازجویی ها مدعی شدند که 

فقط قصد داشتند شبانه از لــوازم داخــل انبار 
عکس تهیه کنند و سرقتی انجام نداده اند، اما با 
توجه به شواهد و مدارک موجود، تحقیقات بیشتر 

برای کشف جرم ادامه دارد.

دستگیری موتورسوار گوشی قاپ	 
گزارش خراسان همچنین حاکی است: نیروهای 
کالنتری سپاد مشهد پس از اطالع از یک فقره 
گوشی قاپی در مقابل مجتمع تجاری الماس 
شــرق، بالفاصله شناسایی ســارق موتورسوار 
ــد کــه گوشی زن  ــار قــرار دادنـ را در دســتــور ک
25 ساله ای را هنگام مکالمه تلفنی ربــوده و 
متواری شده بود ماموران انتظامی در کمتر 
از 10 دقیقه و با ردیابی های اطالعاتی موفق 
شدند مخفیگاه سارق را در بولوار بهمن منطقه 
خواجه ربیع شناسایی کنند. بنابراین گروهی از 
نیروهای تجسس به سرپرستی سرگرد »قنبری« 
)جانشین کالنتری( عازم بهمن 26 شدند اما 
سارق گوشی قاپ با مشاهده نیروهای پلیس 
بالفاصله موتورسیکلت را رها کرد و از پشت بام 
منازل گریخت. با این حال ماموران موفق شدند 
گوشی اپل 20 میلیون تومانی شاکی را هنگام 
تعقیب و گریز از چنگ وی خارج کنند و به مال 
باخته تحویل بدهند. از سوی دیگر با انتقال 
موتورسیکلت به کالنتری، بررسی های تخصصی 
درباره سوابق متهم فراری آغاز و مشخص شد که 
وی از مجرمان سابقه دار است که هم اکنون در 
»زندان باز« دوران محکومیت خود را می گذارند. 
به همین دلیل عملیات بــرای دستگیری وی 
ادامه یافت. بنابر گزارش خراسان همچنین در 
شاخه ای از این عملیات چند روزه، مقادیر زیادی 
مشروبات الکلی، مــواد مخدر و آالت و ادوات 

توزین و استعمال مواد کشف و ضبط شد.

کالهربدار ۲۰ میلیاردی در قم دستگیر شد 
فرمانده انتظامی قم از دستگیری فردی خبر 
داد که با معرفی خود به عنوان انبوه ساز، 
از 10 َتن از شهروندان 200 میلیارد ریال 
کالهبرداری کرده بود. به گــزارش نیروی 
انتظامی قم، سید محمود میرفیضی افزود: 
در پی شکایت 10 َتن از شهروندان مبنی 
بر ایــن که فــردی خــود را انبوه ساز معرفی 
و با مانور متقلبانه و تبلیغات در خصوص 
سرمایه گذاری و مشارکت مالی در طرح های 

انبوه سازی و نشان دادن طرح های نیمه کاره 
و در حال ساخت در نقاط گران قیمت شهر 
قم مبلغ 200 میلیارد ریال کالهبرداری 
کرده است، موضوع در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: 
مال باختگان اعــالم کردند بعد از گذشت 
ــول بــه علت پیشرفت  ــز پ ــال از واریـ یــک س
و  ساختمانی  طــرح هــای  فیزیکی  نکردن 
تعداد سرمایه گذاران  متوجه کالهبرداری 

شده اند. فرمانده انتظامی قم گفت: در ادامه، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از 
کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی استان قرار 
گرفت و متهم 32 ساله دارای 2 فقره سابقه 
کیفری شناسایی شد و در عملیات غافلگیرانه 
در منزلش به دام افتاد. وی اضافه کرد: متهم 
طی تحقیق ها به بزِه انتسابی اعتراف کرد 
و در نهایت به همراه پرونده تشکیل شده 
بــرای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع 

قضایی استان شد. میرفیضی ضمن تاکید 
بر اطالع شهروندان از قوانین و مقررات در 
خصوص سرمایه گذاری و مشارکت مالی 
پیش از تنظیم قرارداد خواست، افراد ابتدا 
در خصوص تخصص و رزومه کاری فرد مد 
نظر از اداره ها و سازمان های مربوط استعالم 
و ضمن مشاوره با افراد حقوق دان مبادرت به 
تنظیم سند رسمی الزم االجرا و تعهدآور در 

دفاتر اسناد رسمی کنند.

 آتش سوزی انبار فرش در   زرند کرمان
۳ کشته به جا گذاشت 

توکلی- فرماندار زرند از ایجاد حریق در یک انبار فرش، موکت 
و پنبه این شهرستان طی عصر روز یک شنبه خبر داد و گفت: 
در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش 
خراسان، علی صادق زاده دیشب  افزود: حریق در انبار فرش 
شهرستان زرند ساعت 16 و 30 دقیقه عصر یک شنبه اتفاق 
افتاد و با توجه به گستردگی حریق اطالعات دقیق و کاملی از 
مصدومان و افراد فوت شده   در این حادثه در دست نیست. وی 
با تاکید بر این که دلیل حادثه آتش سوزی در انبار فرش زرند 
در دست بررسی قرار دارد، افزود: این انبار فرش در یکی از 
خیابان های اصلی این شهر واقع شده است. در این حادثه دو 

نفر نیز  دچار سوختگی شدند.

دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۳ ساعت 

جانشین فرمانده انتظامی قرچک از دستگیری قاتل فراری در 
کمتر از سه ساعت در این شهرستان خبر داد. به گزارش ایرنا 
به نقل از پلیس، سرهنگ مرتضی ملکی افزود: در پی اعالم 
وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی در یکی از مناطق قرچک که 
به قتل یک نفر منجر شد، رسیدگی به این پرونده در دستور 
عوامل انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. وی 
افزود: پلیس با بررسی صحنه جرم دریافت که در یک نزاع و 
درگیری بین اعضای یک خانواده، مردی حدود 60 ساله به 
دلیل اصابت مکرر ضربات چوب به شدت مصدوم شده و پس از 
انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است. جانشین 
فرمانده انتظامی قرچک  گفت: با هوشیاری و سرعت عمل 
پلیس، چهار تن از عوامل این درگیری شناسایی و بی درنگ 
دستگیر شدند. همچنین با اقدامات اطالعاتی و فنی پلیس و 
دنبال کردن سرنخ های به دست آمده، قاتل فراری شناسایی 
و در عملیاتی غافلگیرانه در کمتر از سه ساعت دستگیر شد. 
وی با بیان این که متهم پس از دستگیری در تحقیقات پلیسی، 
به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را اختالفات خانوادگی 
اعالم کرد، افزود: متهم به قتل، به همراه دیگر عوامل درگیری 
پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به منظور سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضایی تحویل داده شد.

 تصویر دزدی که طال می خرید
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

۹اجتماعی

گزیده یک توئيت

دیلی میل دیروز در گزارشی به آزمایش 
های مسافران خروجی از آفریقای جنوبی 
تشکیک کرد و نوشت: چگونه از هر 10 
مسافری که از این کشور وارد هلند شدند 
با کووید1۹ وارد شدند در حالی که همه 

آن ها برگه آزمایش منفی داشته اند.

رسانه های جهان 

ــر  دیــلــی مــیــل: وزی
انگليس  بهداشت 
ــت  ــ ــه دول ــ گـــفـــت ک
اقدامات احتياطی 
ــب و  ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ »مـ
متعادل« را برای مقابله با ُاميکرون 
پيش بينی کــرده اســت. طبق گفته 
وی، استفاده از ماسک در مغازه ها 
و وسایل حمل و نقل عمومی از روز 
ــاری خواهد  ــب سه شنبه دوبـــاره اج
شد. وی پس از این که در یک برنامه 
تلویزیونی به او گفته شد که گزارش ها 
در جنوب آفریقا حاکی از آن است که 
مبتالیان به اميکرون حس بویایی یا 
چشایی خود را از دست نمی دهند 
متحمل  را  بيشتری  خستگی  ــا  ام
بهداشت  سيستم  گفت:  می شوند، 
ــان ما با توجه به عالیم جدید  و درم
بيماری، خود را به روزرسانی خواهد 
 کرد.وزیر بهداشت انگليس  افزود : 
تصور من این است که مردم نسبت به 
اميکرون مراقبت بيشتری خواهند 

داشت .

مصطفی عبدالهی – طبق تازه ترین گزارش 
وزارت بهداشت، هنوز 16 درصد از جمعيت 
باالی 12 سال کشور، دوز اول واکسن کرونا را 
تزریق نکرده اند و این یعنی حدود 10 ميليون 
نفر، جزو واکسن نزن هایی هستند که عالوه 
بر سالمت خود، امنيت جانی 75 ميليون نفر 

دیگر را هم تهدید می کنند.

84 درصد باالی 12 ساله ها دوز اول را        
زده اند

گزارش تفکيکی آمار واکسيناسيون تا تاریخ 5 
آذرماه، که توسط مرکز آمار و فناوری اطالعات 
وزارت بهداشت منتشر شــده اســت، نشان 
می دهد که از مجموع 67 ميليون و 790 
هزار و 848 نفر جمعيت باالی 12 سال، که 
امکان واکسيناسيون آن ها در کشور فراهم 
شده، 84 درصد معادل 57 ميليون نفر دوز 
اول را دریافت کرده اند. همچنين 69 درصد 
افراد باالی 12 سال واکسينه کامل شده اند 
که معادل 55 درصد کل جمعيت کشور است.

10 میلیون نفر فراری از واکسن؟       
اما این خبر خوش، با این خبر نگران کننده 
ــت کــه 16 درصــد جمعيت  نيز هــمــراه اس
باالی 12 سال ما، یعنی حدود 10 ميليون 
گرفتن  سرعت  از  چندماه  گذشت  با  نفر، 
برای  حتی  هنوز  عمومی،  واکسيناسيون 
تزریق دوز اول هم اقدام نکرده اند. هرچند 
ممکن است بين این جمعيت 10 ميليونی، 
افرادی هم باشند که به هر دليل، از جمله 
بيماری یــا شــرایــط خــاص، امــکــان تزریق 
واکسن را نداشته اند، اما قطعا تعداد آن ها 
بسيار کم است و اکثر این گــروه جمعيت، 
ــرادی هستند که به دليل بی مباالتی و  اف

بــاورهــای غلط ضــد واکــســن، از تــزریــق آن 
خودداری کرده اند.

ــان ها         ــدام اســت واکــســن نـــزن هــا در کـ
بیشترند؟

بررسی آمار استانی هم نشان می دهد که در 
استان قم، هنوز حدود 342 هزار نفر )31 
ــاالی 12 ســال(، واکسن  ــد جمعيت ب درص
نزده اند و قمی ها، واکسن نزن ترین استان 
کشور هستند. رتبه های بعدی واکسن نزن ها 
هم به ترتيب مربوط به کردستان)27 درصد 
و بلوچستان )24  واکسن نزده(، سيستان 
ــد(، بوشهر)23  ــرز)24 درصـ ــب ــد(، ال درصـ
درصد(، خوزستان)22 درصد( و کرمان )21 

درصد( است.

استان هایی با باالترین درصد        
واکسیناسیون 

اما باید به بهترین عملکردها در تزریق دوز اول 
واکسن هم اشاره کنيم: گيالن با 92 درصد 

صدرنشين این حــوزه است و بعد از آن هم، 
خراسان شمالی)91 درصــد( و استان های 
ــان،  ــج ــایـــجـــان شـــرقـــی، اردبـــيـــل، زن آذربـ
مازندران، مرکزی و هرمزگان با 89 درصد 

واکسيناسيون دوز اول قــرار می گيرند. در 
بررسی آمار تزریق دوز دوم هم طبيعتا همين 
استان ها صدرنشين اند و همان استان ها، 

قعرنشين.

مطالبه 75 میلیون نفر: تشدید مجازات        
واکسن نزن ها

از راه رسيدن سویه جدید ُاميکرون دوباره زنگ 
خطر را برای جهان به صدا درآورده و ما هم که 
بعد از ماه های سخت و دلهره آور، توانسته ایم 
با واکسيناسيون گسترده، به روزهای نسبتا 
آرامــی برسيم، هرگز دوســت نداریم دوبــاره 
نقشه کشورمان قرمز شود. پس بدون شک 
مطالبه 75 ميليون نفر حامی واکسيناسيون 
عمومی، این است که سخت گيری ها برای 10 
ميليون نفری که تاکنون دوز اول را نزده اند، 
بيشتر شود تا اجــازه نداشته باشند سالمت 

دیگران را به خطر بيندازند.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز 
ملی فضای مجازی خبر داد:

تدوین سند الزامات حاکمیتی 
فناوری هوش مصنوعی کشور

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی 
کشور، از برگزاری نشست های تخصصی با هدف 
تدوین پيش نویس سند هوش مصنوعی کشور در 
این مرکز و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی 
ــزارش روابط  بــرای تصویب و ابــالغ خبر داد. به گ
عمومی مرکز ملی فضای مجازی، امير خوراکيان 
افزود: مرکز ملی فضای مجازی در راستای رسالت 
و مأموریت خود همواره درحال رصد فناوری های 
روز دنيا بوده و پس از مراحل مطالعاتی و جلسات 
کارشناسی با فرهيختگان، نهادها و سازمان های 
مربوطه، فعاالن بخش خصوصی و همه ذی ربطان 
نسبت به تدوین اسناد مدنظر و تبيين نحوه مواجهه 
 هوشمندانه ارکان کشور در آن حوزه اقدام می کند.
وی افــزود: بر همين اســاس طی سال های اخير 
مطالعات مبسوطی درخــصــوص موضوع هوش 
ــت، اما  ــورت گرفته اس مصنوعی در ایــن مرکز ص
تاکيدات اخير مقام معظم رهبری موجب شد روند 
انجام این مطالعات تسریع شود و همچنين برگزاری 
سلسله نشست های تخصصی در این زمينه در دستور 
کار قــرار گرفته تا با بهره مندی از همه دیدگاه ها 
تدوین  زمينه  مختلف،  بخش های  در  ونــظــرات 
سياست ها و خط مشی کلی کشور در این رابطه فراهم 
شود. خوراکيان با اشاره به این که در این نشست ها 
هوش مصنوعی در شش موضوع بررسی می شود، 
تصریح کرد : در سلسله نشست هایی که پيش بينی 
شده است مطالعه اسناد راهبردی هوش مصنوعی 
باالدستی  اسناد  کشور،   11 با  مرتبط  اسناد  و 
داخلی مرتبط با هوش مصنوعی، اسناد الزامات 
فناوری های دیجيتال مختلف داخلی مشابه، رویکرد 
آینده پژوهی و روندها و پيشران های آینده، توجه به 
سياست ها و انتظارات ملی و توجه به نيازهای بخش 
ــرورش، سالمت و  ملی همچون تحول آمــوزش و پ
 کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت .
وی با بيان این که سند هوش مصنوعی کشور برای 
ــورای عالی فضای  بررسی و تصویب نهایی به ش
مجازی ارائــه خواهد شد، افــزود: در محتوای این 
سند، ابعاد و آثار توسعه هوش مصنوعی در عرصه های 
مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنيتی 
و کارکردهای آن و همچنين نحوه بهره مندی از 
ظرفيت هوش مصنوعی در عرصه های مختلف و 
حتی تغيير و تحوالت احتمالی در ساختار و وظایف 
ــرار خواهد گرفت تا در  ــورد توجه ق دستگاه ها م
برنامه ریزی های ملی و فعاليت سایر حوزه ها و 
کسب و کارها راهگشا و موثر واقع شود و بخش های 
مربوط ضمن آشنایی با تحوالت جهانی در این حوزه 
بتوانند حداکثر بهره برداری از ظرفيت های آن را 
 در برنامه ریزی ها و فعاليت ها در نظر داشته باشند.
وی تاکيد کرد: این سند اصول سياست های کشور 
در این حوزه را تبيين کرده تا براساس آن، برنامه 
اقدام در بخش های مختلف کشور اعم از حاکميتی و 
خصوصی صورت پذیرد و در عين حال در صورت لزوم 
نيازهای قانونی احتمالی از طریق مجلس شورای 

اسالمی مرتفع شود.
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اگرچه تاکنون گفته می شد با واکسينه شدن حدود 80 درصد جمعيت 
می توان به ایمنی جمعی رسيد، اما سرپرست مرکز آمار و فناوری اطالعات 
وزارت بهداشت معتقد است باید 100درصد جمعيت مان را واکسينه کنيم 
تا آرامش خاطر بيشتری داشته باشيم. »علی شریفی زارچی« در گفت وگو 
با خراسان اظهار می کند: »تجربه کشوری مانند آلمان نشان داد که حتی با 
آمار باالی واکسيناسيون هم ممکن است دچار موج های جدید کرونا شویم 

و تاثير سویه های جدید ویروس قابل پيش بينی نيست؛ بنابراین نظر شخصی من این است که 
برای کاهش آمار مبتالیان، بستری و فوتی، باید 100درصد جمعيت مان را واکسينه کنيم«. 
او درباره مراجعه نکردن 16 درصد مردم برای تزریق دوز اول واکسن هم می گوید: »احتماال 
بسياری از این افراد واکسن نزن هستند، هرچند که ممکن است بخشی از آن ها هم هنوز فرصت 

نکرده باشند برای تزریق مراجعه کنند که اميدواریم هرچه زودتر این کار را انجام دهند«.

سرپرست مرکز آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت در گفت وگو با خراسان:
   

احتماال بسیاری از مراجعه نکرده ها، واکسن نزن قطعی هستند 

 بازی 10 میلیون واکسن نزن
 با سالمت 75 میلیون

هنوز 16 درصد جمعیت باالی 12 سال کشور برای تزریق دوز اول واکسن 
کرونا مراجعه نکرده اند؛ واکسن نزن ترین استان ها کدام  اند؟



ــازه ترین داده هــای بانک مــرکــزی از  ت
بـــازار مسکن تــهــران، نشان دهــنــده از 
ــد صــعــودی قیمت هــا در  سرگیری رون
آبان ماه و رسیدن متوسط قیمت مسکن 
همزمان  ــت.  اس تومان  میلیون   32 به 
ایــن آمــارهــا از جهش معامالت با رشد 
33.5 درصــدی نسبت به مهرماه و نیز 
رشد 63.5 درصدی نسبت به آبان 99 

حکایت دارد. در حوزه اجاره بها نیز گزارش 
مذکور از افزایش بیش از 51 درصدی قیمت 
ها در تهران و حدود 55 درصدی در کل کشور 

نسبت به آبان سال گذشته خبر داده است.
به گزارش خراسان، تازه ترین گزارش بانک 
مرکزی از بــازار مسکن تهران حاکی از این 
ــان امــســال، تــعــداد معامالت  اســت کــه در آب
آپارتمان های مسکونی در این شهر به حدود 
7.3 هزار واحد مسکونی رسیده، در حالی 
که رقم مذکور در مهر امسال پنج هزار و 471 

ــان  ــره و در آب ــق ف
ــه  ــت ــذش ســـــال گ
چهار هزار و 466 
فقره بــوده است. 
به این ترتیب می 
ــت که  ــف ــوان گ ــ تـ
مسکن  معامالت 
تهران در آبان ماه 
نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال 
ترتیب  بـــه  ــل  ــب ق
و   33.5 رشــــد 
ــدی  63.5 درص

داشته است.
گزارش مذکور در 

ادامه بیانگر این است که روند قیمت مسکن 
پس از افت در مهرماه به مدار صعودی بازگشته 
است. بر این اساس متوسط قیمت یک متر 
مربع زیربنای واحــد مسکونی معامله شده 
در تهران در آبــان ماه مرز 32 میلیون را رد 

کــرد و در ارتــفــاع 32 میلیون و 10 هزار 
تومان ایستاد. مقایسه این نرخ با ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل حاکی از این است 
که قیمت مسکن در تهران از منظر ماهانه 
1.2 درصد و از منظر ساالنه 17.7 درصد 
افزایش یافته اســت. نکته قابل تامل در 
آمارهای آبان ماه مسکن تهران، رسیدن 
سقف متوسط قیمت مسکن به 72 میلیون 
و 750 هــزار تومان اســت. در سوی دیگر 
کمترین متوسط قیمت مسکن تهران 14 

میلیون و 520 هزارتومان محاسبه شده و 
این ارقام به ترتیب 32.2 و 20.6 درصد 
افزایش را نسبت به آبان 99 شاهد بوده اند.
در شرایطی که قیمت مسکن به سطوح غیر 
قابل دسترسی برای قشرهای کم درآمد 
رسیده است، داده های مربوط به اجاره 
بها نشان می دهد که این قشرها از منظر 
اجاره بها نیز به شدت تحت فشار تورم قرار 
گرفته اند به طوری که در آبان ماه شاخص 
کرایه مسکن اجاری در تهران و نیز کل 
مناطق شهری کشور نسبت به ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب 51.6 و 54.9 درصد 

رشد داشته است.
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نبض بازار

بازار خبر

قاچاق 910 میلیارد لوازم خانگی  
کره ای از عراق به ایران

فارس- سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کــاال و ارز دربــاره جزئیات انهدام باند قاچاق 
واردات لــوازم خانگی کره ای به کشور که خبر 
آن به تازگی منتشر شده اســت، گفت: عوامل 
قاچاق واردات لوازم خانگی از دو رویه کوله بری 
و ته لنجی برای واردات کاالهای لوازم خانگی به 
کشور سوء استفاده کرده اند. مغز متفکر این باند 
در کردستان و بازوان اجرایی آن در خوزستان 
بوده  است. این باند در دو سال گذشته حدود 94 
هزار قطعه کاالی لوازم خانگی قاچاق به کشور 
وارد کرده و 910 میلیارد تومان کاال فروخته اند. 

»فروش خودرو زیر قیمت«، شگرد 
جدید کالهبرداران

تسنیم- در شرایطی که بــازار در رکود مطلق 
قرار دارد و کمتر کسی اقدام به معامله می کند 
برخی از سوء استفاده کنندگان با شگردهای 
خاص درصدد کسب سود بیشتر از بازار بالتکلیف 
خودرو هستند به نحوی که با وجود آن که تحویل 
خودرو به صورت فوری و آن هم کارتکسی وجود 
ندارد با شگردهایی از جمله فروش خودرو زیر 

قیمت بازار خریدار را مجاب به خرید می کنند. 

هجوم برای مجوز آموزشگاه آزاد 
فنی و حرفه ای

ایسنا- در راستای تسهیل صــدور مجوزهای 
کسب و کار، وزارت کار نیز کاهش زمان صدور 
مجوز آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای به سه 
روز را در دستور کار قرار داده است تا ضمن قانون 
مند شدن صدور مجوزها، جلوی بازار سیاه خرید 
و فروش غیرقانونی مجوز تاسیس آموزشگاه ها 
گرفته شود. در این  خصوص حسینی نیا، معاون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با ابالغ 
صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد ظرف سه 
روز، در بازه زمانی 10 مهر تا 6  آذر  امسال )یعنی 
ــاه(، تعداد 1839 موافقت نامه  کمتر از دو م
اصولی برای متقاضیان صادر شده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد 600 درصدی 

داشته است.

بازگشت بازار مسکن تهران به مدار صعودی 
همزمان با افزایش معامالت در آبان ماه، متوسط قیمت مسکن 

در تهران 32 میلیون تومان و تورم اجاره بها 51 درصد شد

 شاخص

تفاوت تا 12 درصدی تورم 
استان های کشور 

ــازه ترین داده هــای تورمی کشور نشان  ت
می دهد که نرخ تورم استانی در آبان ماه از 40 
درصد برای استان قم تا 52.2 درصد برای 
استان ایالم متغیر بوده است. از سوی دیگر 
تنها شش استان نرخ تورم کمتر از میانگین 

کل کشور )44.4 درصد( داشته اند. 
)منبع: مرکز آمار ایران(

رصد قیمت غذای رستوران 

بردبار: با گرانی قیمت برخی از مواد غذایی نظیر 
برنج و روغن در ماه های اخیر طبیعی است که 
قیمت تمام شده غذا به ویژه از نوع رستورانی آن 
افزایش می یابد، این موضوع رصد قیمت غذای 
رستورانی و انــواع دیگر غذا را بیش از گذشته 
گوشزد می کند، از این رو سری زدیم به قیمت 
غذای رستوران های پایتخت که البته متناسب 
با کیفیت و نقطه استقرار رستوران در شمال یا 
جنوب شهر با طیف متنوعی از قیمت ها مواجه 
شدیم با این حال آن چه در ذیل می خوانید قیمت 
هــای موجود در منوی یکی از رســتــوران های 
متوسط در مرکز و جنوب پایتخت بدون درنظر 
گرفتن هر گونه مخلفات و خدمات اضافی است:

چلوجوجه معمولی: 30 هزار تومان
چلوکوبیده تک سیخ: 30 هزار تومان

چلو خورشت قیمه: 30 هزار تومان
چلو خورشت قرمه سبزی: 30 هزار تومان

چلو قیمه بادمجان: 30 هزار تومان
زرشک پلو با مرغ سرخ شده: 40 هزار تومان

چلو جوجه مخصوص: 40 هزار تومان
چلو میکس)جوجه و کوبیده(: 45 هزار تومان

چلوکوبیده دوسیخ: 45 هزار تومان
چلو لقمه نگین دار: 40 هزار تومان

چلو کره: 15 هزار تومان
دوغ، دلستر و نوشابه خانواده: 15 هزار تومان

صادرات 3 برابر کم ارزش تر از واردات 
آمار 8 ماهه تجارت خارجی کشور نشان می دهد که هر تن محصول 

صادراتی 3 برابر کم ارزش تر از هر تن محصول وارداتی است، این 
آمار چه واقعیتی از تجارت خارجی کشور را نشان می دهد؟ 

نگاهی بــه آمـــار تــجــارت خــارجــی کشور در 
هشت ماه نخست امسال نشان می دهد که 
تا چه انـــدازه صـــادرات کشور متکی به خام 
فروشی است به گونه ای که با وجود این که 
واردات در این مدت 900 میلیون دالر بیش 
از صادرات غیرنفتی است اما حجم صادرات 
غیرنفتی بیش از سه برابر واردات است.به 
ــران، تجارت  گــزارش رئــیــس کــل گمرک ایـ
خارجی کشور در هشت ماه سال 1400 مانند 
ماه های پیش از آن، با رشد قابل توجهی همراه 
بود و در این مدت 110 میلیون و 300 هزار 
تن کاال به ارزش 63 میلیارد و100  میلیون 
دالر بین جمهوری اسالمی ایــران و شرکای 
میراشرفی  شد.مهدی  مبادله  آن  تــجــاری 
افزود: از این میزان، 83 میلیون و 700 هزار 
تن آن را صـــادرات، به ارزش 31 میلیارد و 
100 میلیون دالر تشکیل می دهد که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 10.5 
درصــد و از حیث ارزش 42 درصــد افزایش 
ــت. همچنین 26 میلیون و 500  یافته اس
ــزار تن کــاال به ارزش 32 میلیارد دالر از  ه
کشورهای مختلف وارد شــده اســت که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ 
وزن 21 درصد و از نظر ارزش 38 درصد رشد 
را نشان می دهد.به این ترتیب با این که رقم 
صــادرات و واردات کشور به یکدیگر نزدیک 
است اما به لحاظ وزنی، کاالهای صادر شده 
3.15 برابر بیش از کاالهای وارد شده است 
که نشان می دهد چه مقدار صادرات غیرنفتی 
ما نیز خام فروشی و کاالهای کم ارزش است. 
به این ترتیب هر تن کاالی صادراتی کشورمان 
371 دالر و هر تن کاالی وارداتی 1207 دالر 
ارزش داشته است که نشان می دهد چه مقدار 
صادرات کشور همچنان در بند خام فروشی 
است.توضیحات رئیس کل گمرک نیز نشان 
 39 می دهــد که محصوالت پتروشیمی با 
میلیون و 800 هزار تن به ارزش 13 میلیارد 
اولین قلم صادراتی  300 میلیون دالر،  و 

کشور است و 47 درصد از وزن و 43 درصد از 
ــادرات کشور را در این مدت  ارزش مجموع ص
به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه 
این که عمده محصوالت پتروشیمی صادرات 
محصوالت اولیه و خام مانند اوره، آمونیاک و اتیلن 
است.با این حال مروری بر روابط تجاری ایران با 
سه شریک عمده نشان می دهد که چه مقدار در 
تجارت با این کشورها خام فروشی وجود دارد. به 
ویژه مقایسه تجارت ایران و ترکیه که پس از توافق 
تجارت ترجیحی دو کشور در سال 2015 رشد 
قابل توجهی در تجارت دو کشور ایجاد شده است، 
نشان می دهد که اگرچه ارزش صادرات به ترکیه 
و واردات از این کشور نزدیک است امــا، حجم 
صادرات ایران به ترکیه بیش از چهار برابر واردات 
از این کشور است که نشان می دهد تا چه اندازه 
تجارت ایران و ترکیه متکی به خام فروشی ایران 
به ترکیه و واردات کاالهای با ارزش از این کشور 
است. جدول جزئیات تجارت ایران با سه شریک 
عمده تجاری را نشان می دهد.پیش از این نیز 
در انتهای سال 94، مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشی که به بررسی این توافقنامه پرداخته 
بود، اعالم کرده بود: »دولت ترکیه با برنامه ریزی 
مناسب تر در زمینه انعقاد قرارداد حرکت  کرده 
است. از یک طرف با صدور محصوالت صنعتی 
با فناوری پایین و متوسط به ایران می تواند در 
رقابت با دیگر کشورها، کاالهای تولیدی خود را 
با قیمت پایین تری در بازار ایران به فروش برساند 
و از طرف دیگر با واردات کاالهای خام کشاورزی 
که خود در برخی از آن ها صادرکننده عمده 
به اتحادیه اروپاست، زمینه افزایش صــادرات 
را فراهم آورد.«در هر صورت اگرچه در شرایط 
تحریم و نیاز به ورود ارز به کشور هرگونه توافقی 
که منجر به ارزآوری شود، غنیمت است اما به نظر 
می رسد در برنامه افزایش صــادرات که دولت 
سیزدهم در نظر گرفته است، تقویت صادرات 
محصوالت با ارزش افزوده بیشتر، ضروری به نظر 
می رسد و باید به سمت تجارتی رفت که ارزآوری 

بیشتری برای کشورمان به دنبال داشته باشد.

کشورها
حجم وارداتحجم صادراتارزش وارداتارزش صادرات

میلیون تنمیلیارد دالر

9.12.219.37.2چین
2.910.17.38امارات

3.83.211.32.7ترکیه
31.13283.726.5همه کشورها
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ــرورش معرفی شده از  ــوزش و پ سومین وزیــر آم
سوی رئیس جمهور موفق به کسب رأی اعتماد 
از مجلس شد. نمایندگان مجلس در جلسه دیروز 
)۷ آذر( با ۱۹۴ رأی موافق از مجموع ۲۶۸ رأی 

اخذ شده، به حمید نوری رأی اعتماد دادند.
نوری در جلسه دیروز به این نکات اشاره کرد:

*ما نیازمند یک الگوی تربیتی هستیم و این الگو 
را رهبر انقالب ما نشان دادند؛ آن گاه که فرمودند 
سلیمانی عزیز نمونه یک الگو از تربیت شدگان 

اسالم و مکتب امام خمینی)ره( بوده است.
* اگر توانستیم دانش آموزی والیی تربیت کنیم 
که حق خود را بشناسد به تراز مطلوب انقالب 

اسالمی نزدیک شده ایم.
*اگر به پیشرفت کشور اهمیت می دهید، بدانید 
که سرمایه پیشرفت در آموزش و پرورش فراهم 

می شود.
 * امروز برای تحول در نظام آموزشی و بازسازی 
منزلت و کرامت معلمان بیش از همیشه نیازمند 
همگرایی، همدلی و همزبانی دولت و مجلس است.
*شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان نهاد 
سیاست گذار و ناظر خود نیازمند تحول جدی 

است.
قبل از رای گیری برای وزیر پیشنهادی آموزش 
و پرورش  بسطامی ،نماینده موافق وزیر آموزش 

و پرورش گفت: »نوری« برای عدالت آموزشی 
برنامه دارد . او مشاور امین دولت خواهد بود.

محسن زنگنه ،نماینده تربت حیدریه در موافقت 
با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی گفت: ضروری 
است فردی در آموزش و پرورش در مسند مدیریتی 
قرار گیرد که عالوه بر نگاه های تربیتی و آموزشی، 
نگاه های اقتصادی دقیقی داشته باشد. امروز 
کسی را می خواهیم که اقتصاد آموزش و پرورش 
را بشناسد و با تامین منابع مالی، نظام های برنامه 
و بودجه آشنا باشد.وی با بیان این که صندوق 
ذخیره فرهنگیان مشکل دارد، افزود: نوری عضو 
هیئت امنای این صندوق اســت. مشکل ما در 
اقتصاد آموزش و پرورش آشنایی نداشتن مدیران 
با اقتصاد تعلیم و تربیت است.هاجر چنارانی  
در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
گفت: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش فردی 
فرمایشی نیست و بنده مخالفتی با شخص وی 
ندارم بلکه باید بگویم برنامه های یوسف نوری 
عملیاتی نیست. حجت االسالم نیک بین، نماینده 
کاشمر در مخالفت با »یوسف نوری«  اظهار کرد: 
اولین موضوع این است که وزیر پیشنهادی برای 
مافیای کنکور که سالیانه چند برابر بودجه آموزش 
و پرورش در آن هزینه جابه جا می شود و کشور را 

می بلعد چه برنامه ای دارد؟

باز هم افزایش قیمت خودرو!
روند قیمت ها در بازار خودرو دوباره افزایشی شده است؛ علت چیست؟

قیمت خودرو انگار نمی خواهد آرام بگیرد! روز 
گذشته بود که برخی خبرها حکایت از آن داشت 
که احتماال ستاد تنظیم بــازار مخالف افزایش 
قیمت های قبلی خودرو بوده و به دنبال افزایش 
۱۰ درصدی قیمت است و احتماال چهارشنبه 
هفته جاری، این ستاد نظر نهایی خود را اعالم 
می کند. اما چند ساعت بعد از انتشار این خبر، 
بازار خودرو دوباره ملتهب شد و روز گذشته خبر 
رسید که همزمان با آغــاز هفته جــاری افزایش 
قیمت ها در بازار خودرو شدت گرفته است؛ در 
بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل ۱۳۲ 
آن از ۱۳۹ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته 
امروز به ۱۴۰ میلیون تومان و مدل ۱۵۱  آن نیز 
از ۱۶۳ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته 

امروز به ۱۶۴ میلیون تومان رسیده است.

قیمت خودرو این هفته رسما گران می شود؟	 
۱۸ آبان ماه  امسال دو خودروساز بزرگ کشور 
ــودرو و سایپا_ بنا به تصویب شورای  ــران خ _ای
هماهنگی ســران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم 
وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت گذاری 
خودرو، برای خروج از قیمت گذاری دستوری، 
اقدام به افزایش قیمت برخی از محصوالت خود 
کردند. در همین خصوص قیمت محصوالت ایران 
خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و محصوالت سایپا 
در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش یافت. پس از 
انتقادها و گالیه های بسیار،  رئیس جمهوری به 

موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در 
همین زمینه نیز وزیر صمت به خــودروســازان 
دستور بازگشت به قیمت های قبلی را داد و اعالم 
شد که پس از بررسی های همه جانبه، قیمت های 
جدید خــودرو اعــالم خواهد شد. همین مسئله 
موجب شد تا نه تنها وعده خودروسازان مبنی بر 
فروش فوق العاده هفتگی اجرا نشود بلکه بازار 
خودرو بیش از پیش در اغما فرو برود به گونه ای که 
اگرچه همواره تغییرات نرخ دالر موجب نوسانی 
شدن قیمت ها در بــازار خــودرو می شد اما طی 
دو هفته گذشته بازار خودرو حالت توقف دارد  و 
هیچ واکنشی به اخبار مختلف نداشته است.از 
سویی دیگر به دلیل نبود شفافیت در این حوزه، 
طی دو هفته گذشته اخبار ضد و نقیض بسیاری 
در خصوص سیاست گــذاری در صنعت خودرو 
و نحوه تعیین قیمت ها اعالم شد که در نهایت با 
اعالم وزیر صمت مبنی بر واگذاری تعیین قیمت 
ــازار، مشخص شد این  خــودرو به ستاد تنظیم ب
ستاد که در دولــت جدید به ریاست معاون اول 
رئیس جمهوری تشکیل جلسه می دهد، جایگزین 
شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو شده است.

این بالتکلیفی در حالی است که مجید عشقی، 
رئیس سازمان بــورس و اوراق بهادار ۲۳ آبان 
اعالم کرد که با پیگیری های سازمان بورس و وزیر 
اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و 
رئیس جمهور برگزار شد، مقرر شد اصالح قیمت 
خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود 

که به زودی نتیجه آن اعالم می شود.     

ادعای افزایش 3۰ درصدی قیمت خودرو؟	 
در همین خصوص اگرچه انتظار می رفت در 
ــاه قیمت های جدید اعــالم و تکلیف  یکم آذرم
صنعت و بازار خودرو تعیین شود اما طی روزهای 
گذشته جلسات ستاد، خروجی خاصی درباره 
ــودرو نــداشــت و فقط وزیــر صــمــت طــی دو  خـ
جلسه گزارشی در زمینه  بازار و تولید خودرو 
ــه داده است.با این حال خبرگزاری مهر  ارائ
زیاد  احتمال  به  شد  که  مدعی  پیش  روز  دو 
ستاد  ــاری  ج هفته  چهارشنبه  روز  جلسه  در 
تنظیم بازار، موضوع قیمت گذاری خودروهای 
داخلی  را بررسی و این ستاد نظر نهایی خود 
را درخصوص اصــالح قیمت ها اعــالم خواهد 
کرد. این خبرگزاری در ادامه نوشت:  اخبار به 
دست آمده بیانگر این است که ستاد تنظیم بازار 
مخالف افزایش قیمت های قبلی بوده و به دنبال 

افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو است.

عجله بازار برای قیمت بیشتر!	 
بعد از انتشار این خبرها اما بازار 
ــود بــه قیمت  ــت خ ــر از وق زودتـ
ها واکنش نشان داد. در بین 
خودروهای پراید موجود در بازار 
مدل ۱۳۲ آن از ۱۳۹ میلیون 
گذشته  چهارشنبه  در  تومان 
ــروز به ۱۴۰ میلیون تومان  ام
ــدل ۱۵۱  آن نیز از ۱۶۳  و م

میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز 
ــت.در بین  به ۱۶۴ میلیون تومان رسیده اس
خودروهای پژوی موجود در بازار نیز این افزایش 
قیمت ها مشهود است به طوری که پژو ۲۰۶ 
تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ از ۲۵۶ میلیون تومان در 
آخرین روز هفته گذشته امروز به ۲۶۰ میلیون 
ــارس ســال نیز از ۲۷۵ میلیون  تومان و پــژو پ
تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۲۷۸ 
میلیون تومان رسیده و مدل ۱۳۹۹ این خودرو 
نیز با افزایش قیمت دو میلیون تومانی  اکنون 
۲۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.در بین 
خودروهای سمند موجود در بازار نیز این افزایش 
 lx قیمت ها مشهود است به طــوری که سمند
مدل ۱۴۰۰ از ۲۴۵ میلیون تومان در آخرین روز 
هفته گذشته امروز به ۲۴۶ میلیون تومان رسیده 
و قیمت مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در این مدت 
دو میلیون تومان افزایش یافته و هم اکنون ۲۳۳ 

میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمتنام خودرو
۱۵۰ میلیونپراید ۱۳۱
۱۶۴ میلیونپراید ۱۵۱

۲۴۵ میلیونپژو ۲۰۶ تیپ ۲
۲۴۶ میلیونسمند ال ایکس

۱۷۹ میلیونساینا
۲۶۵ میلیونرانا پالس

۴۸۰ میلیونپژو ۲۰۷ اتوماتیک

مجلس  به سومین گزینه پیشنهادی 
آموزش و پرورش سرانجام رای داد

در جلسه رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش چه گذشت؟
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تازه های مطبوعات

انعکاس

جمهوری اسالمی – این روزنامه نوشت: این  •
که کارگزاران کنونی نظام جمهوری اسالمی 
که در گذشته همواره علیه مذاکره و علیه برجام 
سخن می گفتند و آن را مــرده ای که قابل احیا 
ــزم بــرای  ــزم ج نیست می دانستند، اکــنــون ع
مذاکره دارنــد، نقطه قوتی است که باید از آن 

استقبال کرد.
این روزنامه نوشت: مذاکرات  • همشهری- 

برجامی این دوره بیش از آن چه تصور می شد 
حساس است و هر رخدادی می تواند بر روند آن 
اثر گذار باشد؛ از اعتراضات مدنی و غیرمدنی در 
ایران تا تجمع احتمالی ضد  انقالب مقابل هتل 

محل مذاکرات.
اعتماد- عباس عبدی درباره بحران آب در این  •

روزنامه نوشت: کارخانه فوالد باید کنار خلیج 
فارس احداث می شد نه اصفهان... بخشی از 
اصولگرایان قبل از این که دولــت را به دست 
گفتند  می  و  کردند  می  بافی  خیال  بگیرند، 
با پول ریختن در بــازار می شود قیمت دالر را 
کنترل کرد؛ بخشی از این اظهارات محصول 

ناآگاهی است.
کیهان- حسین شریعتمداری مدیر مسئول  •

ایــن روزنــامــه نوشت: تیم هسته ای کشورمان 
نباید فراموش کند که با چه گرگ  های درنده ای 
روبه روست.انتقام خون شهدای بزرگوارمان 
اگر چه هرگز نباید به فراموشی سپرده شود ولی 
ادامه تحقیر آمریکا و مخالفت با نشست رو در رو با 
تیم هسته ای آن کشور، کمترین اقدامی است که 

از تیم هسته ای کشورمان انتظار می رود.
جوان – این روزنامه نوشت: به تازگی اسناد  •

ملی نگهداری شده در سازمان اوقاف به دلیل 
ترکیدگی لوله آب از بین رفته اند، اتفاق قابل 
تأسفی که امکان احیای این اسناد را منتفی 
کــرده اســت. سازمان اوقــاف دارای یک آرشیو 
مرکزی در خیابان نوفل لوشاتو است که در طبقه 
منفی 2 یک ساختمان قرار دارد . این طبقه قباًل ، 

محل استخر بوده  است!
از  • بخشی  در  نصری  رضــا  اقتصاد-  دنیای 

یادداشت خود با عنوان " در بدرقه »تیم ملی« 
هسته   ای" نوشت: حقیقت این است که هیچ 
ــزام   آوری در نظام قانون  تضمین »حقوقی« الـ
اساسی آمریکا - مانند اغلب نظام   های قانون 
اساسی در دنیا - برای ماندگاری یک قرارداد 
نــظــام حقوق  نــــدارد. در  ــود  بین   المللی وجـ
تضمین  ایــن   - مواقع  بعضی  در   - بین   الملل 
در برابر کشورهای ضعیف   تر توسط »شــورای 
امنیت سازمان ملل« اجــرا و اعمال می   شود؛ 
اما شورای امنیت در برابر آمریکا قدرت و ُبرش 

چندانی ندارد.

فــردا نیوز  خبر داد: قاضی ناصر ســراج از  •
ــالم اژه ای به عنوان معاون  ســوی حجت االس

سیاسی رئیس قوه قضاییه منصوب شد. 
ــی شـــد: نــهــاد  • ــدع دیــــده بـــان ایـــــران م

ــروه البی  ــت سیزدهم به گ ــالع رسانی دول اط
ایرانیان در آمریکا )نایاک( که در 20 سال اخیر 
به عنوان گروه همراه وزارت امور خارجه ایران در 
روابط ایران و آمریکا نقش آفرینی و واسطه گری 
کرده بود، حمله کرده است! نوع رویکرد عجیب 
دولت در حوزه رسانه نشان می دهد، مذاکرات 
نمایندگان ایران در برجام پیچیدگی عجیبی 
دارد که شاید شباهتی با مــذاکــرات گذشته 

نداشته باشد.
چند ثانیه  مدعی شد: خضریان سخنگوی  •

مجمع نمایندگان استان تهران طی تذکری به 
حجت االسالم سید حسن خمینی گفت:  چند 
روز پیش صحنه تاسف باری دیدم. در حالی که 
مــردم در سرما در چــادر به سر می بردند حرم 
امــام)ره( هنگام نماز صبح تعطیل بود. تولیت 
آستان حرم امام خمینی)ره( در زمانی که کشور 
نیاز به فعالیت فرهنگی دارد باید پاسخ گو باشد 
که چرا وضعیت حرم به این شکل تاسف بار است.

شفقنا نوشت: به گزارش فرانس24؛ نیروی  •
ــش آمریکا می گوید: دو ماهیگیر  دریــایــی ارت
ایرانی را که به مدت هشت روز در دریا گرفتار 
شده بودند، در دریای عمان نجات داده است. 
بنا بر این گزارش، حال این دو نفر خوب  اعالم 

شده است.
میرمحمد  • حسین  نــوشــت:  نیوز  اقتصاد 

صادقی از چهره های نزدیک به الریجانی گفت: 
آقای الریجانی به  رغم میل باطنی به نظر شورای 
نگهبان تمکین کرده است.اگر امروز در موضوع 
پرونده خود با برخی از مقامات نظام صحبت 
می کند، تنها برای مطلع کردن ایشان از ایجاد 
یک رویه خطرناک از سوی شورای نگهبان برای 
کشور است.نکته تأمل برانگیز این است که این 
شورا با یک مهر محرمانه روی نامه دالیل اعالمی 

خود، مانع از پاسخ گویی طرف مقابل می شود.
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هادی محمدی – سرانجام تا ساعاتی دیگر چرخ 
مذاکرات ایران و 1+4 در هتل معروف کوبورگ 
وین که زمانی شاهد امضای برجام بود به حرکت در 
می آید تا حسن نیت طرف های مقابل که طی پنج 
ماه گذشته برای از سرگیری سریع تر گفت وگوها 
ــرار است  ــود. ق ــرار داشــتــنــد، محک زده ش اصـ
نمایندگان ارشد و هیئت های ایران ، روسیه ، چین 

،فرانسه و آلمان با حضور نماینده اتحادیه 
اروپا بر سر بن بست های باقی مانده از 
دور آخر مذاکرات وین گفت وگو کنند . 
مذاکراتی که به ویژه در حوزه رفع تحریم 
های ایران همچنان الینحل باقی مانده و 

زیاده خواهی آمریکایی ها از یک 
طرف و انفعال و دنباله روی 

اروپایی ها از طرف دیگر باعث 
شد تا شروع دوباره مذاکرات 
بــیــش از 5 مـــاه بـــه طــول 
بینجامد .اگر چه مذاکرات 
جدید وین عصر امروز آغاز 
می شود و به گفته غائبی، 

سرپرست نمایندگی دایم 
ایــران در سازمان های 

بین المللی مستقر در 
وین ، تیم مذاکراتی 
جمهوری  پایه  بلند 
ــران به  ــ ــی ای ــالم اس
ریاست علی باقری 
مـــعـــاون ســیــاســی 

خـــارجـــه  وزارت 

روزهای شنبه و یک شنبه مالقات های دو جانبه 
و سه جانبه ای را در سطوح کارشناسی و سطح 
ــای هیئت  هــای چین و روسیه و همچنین  روس
با »انریکه مــورا« هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 
برگزار کــرده اما نباید فراموش کرد که عموما 
اولین دور از هر مذاکراتی بیشتر به آشنایی و 
بیان دیدگاه های کلی طرفین می گذرد و انتظار 
اخبار مثبت یا منفی از دور اول گفت وگوها 
انتظاری درست و منطقی نیست اما در 
حالی که یکی از موضوعات مورد عالقه 
رسانه ها در مذاکرات پیش رو ترکیب 
تیم های مذاکراتی است و خبرهای ضد 
و نقیضی هم از تعداد و کیفیت 
اعضای تیم ایرانی منتشر 
شــده بــود ،  روز گذشته 
خبرگزاری رسمی ایران 
، ایرنا به انتشار اعضای 
ــی  ــران ــیــم ای ــی ت ــل اص
پرداخت و نوشت: تیم 
مذاکره  کننده ایران 
ــرای رفــع تحریم ها  ب
که به سرپرستی علی 
ــی  ــری کــنــی راه ــاق ب
ــن شـــده، متشکل  وی
از جمعی از برجسته 
 تــریــن کــارشــنــاســان 
کـــــشـــــورمـــــان در 
حـــوزه هـــای مختلف 
حــقــوقــی، بــانــکــی و 

انرژی است که در سال های اخیر درگیر پدیده 
تحریم های ظالمانه بــوده انــد. مهدی صفری، 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه یکی 
از اعضای تیم مذاکره کننده ایران در وین است 
که سابقه سفارت در کشورهای اتریش،روسیه 
و چین را دارد و معاون اسبق آسیا و اقیانوسیه و 
معاون اسبق اروپا و آمریکای وزارت بوده است. 
رضا نجفی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت 
خارجه نیز قبال در دولت روحانی، سفیر ایران نزد 
آژانس بین المللی انرژی اتمی  بوده است و دکترای 
حقوق بین الملل دارد. دیگر چهره شناخته شده 
تیم مذاکره کننده ایران در وین ابراهیم شیبانی 
است. وی سفیر اسبق ایران در وین )اتریش( بوده 
است  و ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در دولت اصالحات را در کارنامه دارد.عضو 
دیگر تیم مذاکره کننده کشورمان، علی فکری 
معاون سابق سفارت ایران در پکن نام دارد. این 
چهره دیپلماسی اقتصادی، رئیس اداره مقابله 
با تحریم ها و همچنین رئیس اداره برنامه های 
اقتصادی وزارت امور خارجه بوده است. احمد 
اســدزاده دیگر عضو تیم مذاکره کننده ایران در 
وین با مدرک تحصیلی دکترای مدیریت راهبردی، 
دبیر سابق کمیته انرژی دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی بــوده است.دیگر عضو تیم مذاکره 
کننده ایران در وین غالمرضا پناهی نام دارد، او 
عضو هیئت عامل و معاون امور ارزی و بین الملل 
بانک مرکزی ایران و عضو سابق هیئت مدیره و 
معاون ارزی و بین الملل بانک ملی بوده است. 
عضو اسبق غیر موظف هیئت مدیره بانک پی ال 
سی لندن، عضو اسبق غیر موظف هیئت مدیره 
میربیزنس بانک مسکو در روسیه و عضو اسبق 
کمیته عالی اعتباری بانک ملی در دبی از دیگر 
سوابق وی است.برخالف برخی ادعاهای رسانه 
های غربی مبنی بر بی تجربه بودن یا تندرو بودن 
اعضای تیم مذاکراتی ایران ، نگاهی به ترکیب تیم 
جدید مذاکره کننده  کشورمان نشان می دهد 

راهبرد دولت سیزدهم رسیدن به هدف نهایی 
یعنی رفع تحریم هاست. نکته قابل تامل دیگر 
توجه نکردن به گرایش  های سیاسی برای انتخاب 
اعضای اقتصادی تیم مذاکره کننده است.نگاهی 
به این ترکیب نشان می دهد تقریبا همه اعضای 
متخصص اقتصادی در تیم مذاکره کننده، در دولت 
های مختلف پیشین دارای مسئولیت  های ارشد 

سیاسی، اقتصادی و بین المللی بوده اند.

باقری: غرب برای نقض تعهدات تاوان دهد	 
علی باقری معاون سیاسی وزیــر خارجه ایران 
نیز که ساعاتی دیگر باید در مقابل نمایندگان 

1+4 قرار گیرد در مقاله ای در روزنامه انگلیسی 
»فایننشال تایمز« تصریح کرد که تمامی  طرف 
 های برجام باید به این توافق پایبند باشند و غرب 
ــاوان بدهد.  ــرای هرگونه نقض مفاد برجام ت ب
وی در بخشی از مقاله خود در فایننشال تایمز 
نوشت: »هدف اول مذاکرات باید حذف کامل و 
قابل راستی آزمایی تحریم های ایران و هدف دوم 
باید تسهیل حقوق ملت ایران برای بهره مندی از 
دانش هسته ای باشد. غرب به دنبال اجرای توافق 
نیست و تنها می خواهد از ایران امتیاز بگیرد. از 
نظر ما، اشتباهات گذشته نباید تکرار شود. مردم 

ایران به برجام اعتماد ندارند.

وین، سنگ محک اراده غرب  
دور جدید مذاکرات در حالی تا ساعاتی دیگر در وین برگزار می شود که علی باقری گفت  
هدف اول مذاکرات باید حذف کامل و قابل راستی آزمایی تحریم های ایران باشد. ترکیب 

نهایی تیم ایرانی در مذاکرات چیست؟  

دولت سیزدهم در حوزه     سیاست خارجی، راهبرد 
خود را تقویت روابط با همسایگان و منطقه  گرایی 
معرفی کرده    و در همین راستا، طی ماه   های گذشته 
دیپلماسی دولت در همین جهت سازمان یافته 
   اســت. در نخستین قــدم و با سفر رئیس  جمهور 
به تاجیکستان، ایــران به عضویت دایــم سازمان 
همکاری شانگهای درآمد. دو روز پیش نیز رئیس 
 جمهور در سفری به دیگر کشور آسیای مرکزی 
یعنی ترکمنستان، در نشست سازمان اکو حاضر 
شده اســت. آیت ا... سید ابراهیم رئیسی صبح 
دیـــروز در پانزدهمین اجــالس ســران سازمان 
همکاری  های اقتصادی )اکو( که به میزبانی شهر 
عشق آباد ترکمنستان برگزار شد، گفت: جمهوری 
ــژه ای بــرای همکاری و  اسالمی ایــران اولویت وی

مشارکت اقتصادی با کشورهای آسیایی به خصوص 
همسایگان خود در آسیای جنوبی، آسیای غربی، 
آسیای میانه و قفقاز قائل است.وی حمایت تهران 
از سازمان اکو  را بدون قید و شرط دانست و گفت: 
در  خللی  نتوانسته  آمریکا  ظالمانه  تحریم های 
سیاست تعامل حداکثری ایران با همسایگان خود 
ایجاد کند.همچنین روســای جمهور پاکستان، 
تاجیکستان ،ازبکستان ،آذربایجان و ترکیه در 
حاشیه اجالس همکاری های اقتصادی اکو در 
ترکمنستان  در دیدارهای جداگانه ای با رئیس 
جمهور کشورمان، دیدار و گفت و گو کردند. رئیسی 
در ادامه دیدار و گفت وگو با سران کشورهای شرکت 
کننده در اجالس همکاری های اقتصادی اکو، در 
دیدار رجب طیب اردوغان با اشاره به این که ظرفیت 

های توسعه روابط و تبادالت تجاری و اقتصادی 
تهران - آنکارا فراتر از سطح کنونی است، اظهار 
کرد: ایران و ترکیه می توانند با ارتقای سطح تجارت 
و مبادالت کنونی، روابط اقتصادی و سیاسی دو 
کشور را به سطح راهبردی نزدیک کنند. رئیس 
 جمهور در ادامه، همکاری و ارتباط نزدیک ایران، 
جمهوری آذربایجان و ترکیه را حائز اهمیت دانست و 
گفت: سه کشور از اشتراکات فراوان فرهنگی، دینی 
و اعتقادی برخوردار هستیم و ضمن این که نباید 
اجازه دهیم خللی در این روابط ایجاد شود بلکه با 
نزدیکی هر چه بیشتر روابط، دشمنان مشترک خود 

را ناامید کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه نیز در این دیدار با بیان این که کشورش توسعه 
و تقویت همکاری های دوجانبه و منطقه ای را با 
جمهوری اسالمی ایران ضروری می داند، افزود: 
می توانیم در سطح روابط و مناسبات دو کشور به 

ویژه در بخش  های اقتصادی جهش ایجاد کنیم.

تحریف سخنرانی رئیسی توسط رسانه 	 
سعودی

در این میان به گــزارش ایرنا،برخی رسانه  های 
ضدانقالب تالش کردند با تحریف بخش خاصی از 

سخنرانی رئیس جمهور در اجالس اکو، پازل چند 
هفته گذشته التهاب آفرینی در کشور را تکمیل 
کنند. شبکه ایران اینترنشنال وابسته به عربستان 
سعودی به صورت کامال مغرضانه اقدام به تحریف 
بخشی از سخنان رئیس جمهوری درخصوص 
ــرژی و آب میان کشورهای همکار در  انتقال ان
سازمان اکو کرد. رئیس جمهور در سخنرانی خود 
تاکید کرده بود که »جمهوری اسالمی ایران عالوه 
بر جدیت در همکاری در این حوزه ها، آماده است 
برنامه های آموزشی حوزه نفت و گاز برای کشورهای 
عضو اکو را توسعه دهد و همچنین عالقه مند هستیم 
پروژه های انتقال آب به کشورهای متقاضی از جمله 
جمهوری اسالمی ایران در دستور کار سازمان اکو 
قرار گیرد. « اما این شبکه وابسته به دولت سعودی 
در تحریفی آشکار و با هدف تالش برای تاثیرگذاری 
بر التهابات آبی چند روز گذشته در برخی نقاط 
کشور، با تحریف سخنان آیت ا... رئیسی از قول وی 
نوشت که »ایران آماده صادرات آب به کشورهای 
عضو اکــو ســت! « ایــن در حالی اســت که رئیس 
جمهوری به صراحت تاکید کرد که ایران به عنوان 
متقاضی انتقال آب و انرژی درخواست همکاری 

کشورهای عضو را در این زمینه دارد. 

تحکیم سیاست همسایگی در عشق آباد
روسای جمهور پاکستان، تاجیکستان ،ازبکستان، آذربایجان و ترکیه در 

 حاشیه اجالس همکاری های اقتصادی اکو در ترکمنستان با رئیسی، دیدار
 و گفت و گو کردند 

ــاه رسیدگی بــه سانحه  نخستین جلسه دادگـ
ــاه نظامی استان  هواپیمای اوکراینی در دادگ
تهران اول آذرماه برگزار شد. دومین جلسه این 
ــاه نیز صبح دیــروز در حالی برگزار شد که  دادگ
به گفته سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل 
برخی از خانواده های جان باختگان این سانحه، 
اعتراض خانواده ها به کیفرخواست مطروحه 
همچنان باقی اســت.عــلــیــزاده طباطبایی در 
گفت وگو با اعتمادآنالین درباره دومین جلسه این 
دادگاه ، افزود: در کیفرخواست برای چهار متهم 

اول پرونده، عنوان »قتل غیرعمد« طرح شده که 
خانواده ها به این مسئله اعتراض دارند و خواستار 
طرح مسئله قتل عمد هستند. وی ادامه داد: این 
اعتراض از نوبت اول وجود داشت و در جلسه دوم 
نیز از ابتدای جلسه خانواده ها به این موضوع 
اعتراض کردند و چندین ساعت در این  باره بحث 
و تنش وجود داشت و فعاًل تا تعیین جلسه بعدی 
دادگاه تنفس اعالم شد. علیزاده طباطبایی درباره 
استدالل این خانواده ها مبنی بر لزوم تغییر عنوان 
قتل غیرعمد به قتل عمد در کیفرخواست تصریح 

کرد: در پرونده های محیط  زیستی می بینیم که 
محیط  بانان که توسط شکارچیان مورد تهدید 
قرار گرفتند و از نظر قانونی حق تیراندازی هم 

دارند- اما باید از کمر به پایین تیراندازی کنند- در 
صورت درگیری و تیراندازی برایشان قتل عمد در 
نظر گرفته شده و محکوم به قصاص شدند اما در این 
پرونده قانون تصریح دارد که حق شلیک نداشتند. 
وی افزود: کیفرخواست، چهار نفر را قتل غیرعمد 
و بقیه را سهل انگاری در انجام وظیفه خوانده است، 
در حالی که اگر برای چهار نفر اول قتل عمد در 
نظر گرفته شود، بقیه معاونت در قتل عمد حساب 
می شوند. علیزاده طباطبایی با تاکید دوباره بر 
این که کیفرخواست فعلی مورد قبول خانواده ها 
نیست، گفت: کیفرخواست بر اســاس گزارش 
کارشناسی صادر می شود که به ما ابالغ نشده است 
و زمانی که به ما ابالغ شود ما حق اعتراض داریم و 
هیئت کارشناسی بی طرفانه مورد نیاز است. وی 
ادامه داد: اگر هیئت کارشناسی بی طرفانه گزارش 

تهیه کردند معلوم نیست تنها همین افراد متهم 
باشند و ممکن است تعداد متهمان تغییر کند. 
علیزاده طباطبایی همچنین افزود: ماده 2 قانون 
نحوه به کارگیری سالح به صراحت می گوید کسی 
که سالح به کار می گیرد دارای آشنایی کامل در »به 
کارگیری «، »صالحیت« و »سواد« باشد و هر تخلفی 

مورد توجه ماموران و فرماندهان است.

روایت علیزاده طباطبایی از دومین جلسه دادگاه هواپیمای اوکراینی 
وکیل برخی از خانواده های جان باختگان سانحه هواپیمای اوکراینی:خانواده ها 

خواستار تغییر عنوان »قتل غیرعمد« در کیفرخواست هستند 

سردارشکارچی: یک میلی متر هم از 
آرمان نابودی اسرائیل عقب نشینی 

نخواهیم کرد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان این که 
همان طور که بارها گفتم ما حتی یک میلی متر 
هم از محو شدن رژیم اشغالگر قدس در جهان 
عقب نشینی نخواهیم کــرد، یــادآور شد که 

نابودی رژیم اشغالگر قدس بزرگ ترین 
آرمان پیش روی ماست.سردارشکارچی 
افــزود:وقــتــی مــی گوییم صهیونیست  

ــان  ــت از دوس ــا، خیلی  هـ
سمت  بــه  ذهنشان 
رژیم اشغالگر قدس 

می رود. ما می خواهیم 

بگوییم امروز با یک صهیونیسم بین المللی روبه 
رو هستیم، یعنی آن ابزاری که صهیونیست از آن 
استفاده می کند، رژیم اشغالگر قدس است. ما 
رژیم اشغالگر قدس را به عنوان ابزار صهیونیسم 
بین الملل می شناسیم؛ لذا به رژیم اشغالگر 
قدس یک نگاه و به صهیونیسم بین الملل یک 
نگاه دیگر داریم.همان طور که بارها گفتم 
ما حتی یک میلی متر هم از محو شدن رژیم 
اشغالگر قدس در جهان عقب نشینی 
ــر قطعه   اگ نخواهیم کـــرد، حتی 
قطعه شویم، نابودی رژیم اشغالگر 
ــدس بــزرگ ترین آرمـــان پیش  ق
روی ماست و بزرگ ترین 
هدفی است که دنبال 

می کنیم./ایسنا

فرا خبر

2 راه پیش روی آمریکا

امیرعلی ابوالفتح – هفتمین دور مذاکرات وین برای بازگشت آمریکا به برجام، از امروز بعدازظهر آغاز 
می شود. این مذاکرات از این جهت حائز اهمیت است که نخستین مذاکرات برجامی در دولت جدید 
ایران است و نشان می دهد با وجود برخی اختالف نظرها میان دولت کنونی و دولت پیشین ایران بر سر 
موضوعات متعدد اما دو دولت بر سر اصل حفظ برجام و رفع تحریم های آمریکا اتفاق نظر دارند. البته 
شاید تکنیک های مذاکراتی دو تیم اعزامی به مذاکرات وین، با یکدیگر تفاوت هایی داشته باشد. با این 
حال، هم تیم قبلی و هم تیم کنونی بر چند اصل اساسی تاکید داشته و دارند و آن این که ؛  1 – آمریکا باید 
تمامی تحریم های مغایر با برجام را بردارد؛ 2 – راستی آزمایی رفع تحریم ها انجام گیرد؛  3 – تضمین های 
الزم برای جلوگیری از تکرار خروج آمریکا از برجام، ارائه شود. فقط در چنین صورتی، ایران آماده است 
به تعهدات خود ذیل توافق برجام بازگردد. با این حال، به نظر نمی رسد طی دور هفتم مذاکرات توافق 
مد نظر ایران و آمریکا حاصل شود. از این رو، چه بسا مذاکرات دور هشتم یا دور نهم و دهم نیز در راه باشد. 
آن چه مسلم است این که اعالم رسمی شکست مذاکرات وین نه به نفع ایران است و نه به نفع آمریکا و نه به 
نفع جهان . بنابراین، بعید خواهد بود که فارغ از نتیجه این دور از مذاکرات، مذاکرات وین رسما شکست 
خورده معرفی شود زیرا در چنین صورتی، خاورمیانه در مرحله جدیدی قرار می گیرد که به نفع هیچ کس 
نیست؛ مگر این که آمریکایی ها بخواهند مسیر تحوالت را به سمتی هدایت کنند که ایران در آستانه ساخت 
سالح اتمی قرار گیرد. موضوع هسته ای ایران نیز دو راه حل بیشتر ندارد؛ یا آمریکا با ایران به توافق می 
رسد یا ایران به ظرفیت ساخت سالح اتمی دست می یابد. تشدید »فشار حداکثری« نیز نمی تواند مانع 
پیشروی کمی و کیفی برنامه های هسته ای ایران  شود؛ همان گونه که تاکنون نشده است. از این رو، برای 
آمریکایی نگران از دستیابی ایران به سالح اتمی، فقط یک راه باقی می ماند و آن این که با ایران به توافق 

برسد. توافق با ایران نیز ساده خواهد بود؛ بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم های هسته ای ایران.



نجات شکوندی 

هنگامی که »تری انگلتون« فوتبال را افیون توده ها نامید، هرگز خیال نمی کرد 
بعد ها، ملتی تمام آرزوهایش را در بعدازظهر شنبه یک روز سرد پاییزی به 
ساق های فرزندانش سنجاق کند تا برای لحظه ای هم که شده، غم نان و درد 
روزگار را با فرار غزال تیزپایش به دستان باد بسپارد. فوتبال نه افیون است نه 
فلسفه؛ اما بی شک تک تک لحظاتش بوی زندگی می دهد. زندگی سرشار از فراز و فرود و مملو از 
روز های سخت که در آن همیشه طلوع، سهم کسانی خواهد شد که هرگز تن به ناامیدی نداده اند. 
درست مانند لحظه ای که دایی از فرط خوشحالی داور را می بوسد یا اشک های حمید استیلی 
در آغوش مهدوی کیا. اگر میالن کوندرا نویسنده شهیر معاصر نوستالژی را رنج از بازگشت 
ناممکن بخواند بازهم خاطره ای از فوتبال هست که کفه شعف اش سنگین تر از رنج اش باشد، به 
ویژه برای ما. آری فوتبال ما خیلی شبیه زندگی ماست و 8 آذر 76هم نماد این زندگی. شنبه ای 
دوست داشتنی که گویا رسالتی فراتر از آغاز هفته را بر دوش  می کشید و ما امیدوارانه چشم به 
شیشه های کوچک تلویزیون هایی دوخته بودیم که هنوز رقابتی بر سر نازک شدن نداشتند؛ تا 
شاید بزند و این بارهم خدا بغل مان کند. اما برای این لحظه زیبا صبری بیش از 90 دقیقه الزم 
بود. کدام زندگی است که صبر را نطلبد؟ هرچند ترس ابتدای بازی را با خنده ها و سیوهای تک 
دستی عابدزاده سر کردیم، اما شیشه امیدمان نهایت در دقیقه 32 نیمه اول ترک خورد و بعد هم 
در ابتدای نیمه دوم شکست و ما ناامید شدیم. فوتبالی که جلوه زندگی است، این بار با روی خشم 
و ناامیدی اش به سراغ مان آمده بود و باز ما، شاید به مثابه آن 11 نفر، خشمگین از جو و مغموم 

از شکست، بارها به پایان زودهنگام یا خاموش کردن تلویزیون  ها  اندیشیدیم. حال گویی فوتبال 
خود زندگی روزمره مان بود که تأللو آن را در قاب جادویی می دیدیم. باور داشته باشید یا نه، حتی 
آن لحظه ای که مرد استرالیایی، با خنجرش تور دروازه مان را پاره کرد و رگ غیرت مان را جنباند 
هم زندگی بود که روی بداقبالی و بی عدالتی اش را به رخ می کشید و ما را به مبارزه می طلبید. 
اما چه باک. بعد از آن بود که کریم شیشه امیدمان را  بند زد تا شکوفه امید چند دقیقه بعد باز هم 
روی زمین به بار بنشیند و گل غزالی تیزپا، فریاد شادی ملتی را روانه آسمان ها کند و کیست که 
نداند این هم زندگی بود که حال، رخ خوبش را نشان مان  می داد تا باز، ما را به غرورمان بسنجد 
یا با مقاومت مان؛ به خصوص در آن 8 دقیقه نفس گیر برای جاودانه ماندن نام مان. بی خود از ما 
برای این شادی حتی پس از سال ها خرده نگیرید، ما خوشحالی  از تساوی یا  رفتن به جام جهانی 
را جشن نمی گیریم، ما مثل تولد هرساله مان؛ فوتبال، این نماد زندگی را جشن می گیریم. به 
همین بهانه و در پرونده امروز زندگی سالم به سراغ »مهدی پاشازاده« رفتیم که به انتخاب فیفا 

ایــن بازی  بازیکن  بهترین 
شد، فردی که وقتی حتی 
عقاب آسیا هــم جــا مانده 
بود، کاری کرد کارستان تا 
نگذارد توپ از خط دروازه 

امیدمان بگذرد.
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بزن بزن داشتیم اما حاشیه نشد
از نجات دروازه تا پاداش نگرفته و همدلی تیمی، پاشازاده از آن بعدازظهر رویایی می گوید 

صحبت از ملبورن و حماسه سازانش هیچ گاه تکراری نخواهد شد، مطمئنا اگر جوینده باشی بعد از 24 سال، بازهم حرف های ناگفته 
و صحنه های ندیده از آن شنبه معروف پیدا خواهی کرد، از پاداش های پرداخت نشده تا توصیف استقبال بی نظیر مردم از قهرمانان 
شان در مستطیل سبز آزادی. فوتبال ما را با عواطف مان پیوند داده است تا بغض فروخورده از زندگی را فریاد بزنیم. مایی که هنوز 
سرخوش از صعود به جام جهانی فرانسه پوسترهای قدیمی دایی سبیلو و خداداد تیزپا را بر دیوار دل داریم، هنوز هم برای هر لبخند 
عابدزاده دل مان غنج می زند و برای هر سر جلوی توپ گذاشتن پاشازاده احساس غرور می کنیم. حاال به بهانه همه این احساس های 
بی نظیرمان، به سراغ بهترین بازیکن آن دیدار )به انتخاب فیفا(و تنهاترین استقاللی ترکیب تیم ملی یعنی پاشازاده رفتیم و او به ما 

از جو بازی، احساسات و شور خودش و مردم گفت.

  راستش را بخواهید، امید چندانی نداشتیم
پاشازاده صادقانه از جو ورزشگاه و شرایط مسابقه می گوید: » بازی 
بسیار حساس و مهمی بــود، راستش را بخواهید شرایط خوبی 
نداشتیم و خیلی تحت فشار بودیم به ویژه بعد از بازی چند روز قبل 
در تهران که یک - یک مساوی کردیم، امید چندانی نداشتیم و در 
جریان بودیم که در ملبورن تحت فشار شدید فوتبالی و جو ورزشگاه 
قرار خواهیم گرفت. آن ها تیم بسیار خوب و با کیفیتی داشتند. وقتی 
هم بازی در حال شروع شدن بود ، استرالیایی ها با سرو صدا هنگام 
پخش سرود تیم ملی و جشن هایی که برای صعودشان تدارک دیده 
بودند، فشار مضاعفی روی ما می آوردند و بعد هم آن جیمی جامپ از 
نظر روحی ما را تحریک کرد و با وقفه ای که در بازی ایجاد کرد باعث 
شد از حجم فشار حمالت تیم استرالیا کاسته شود و مثل یک تایم اوت 

شد برای بازگشت تیم ما.«
  به هیچ چیز فکر نمی کردیم، غیر از شاد کردن دل مردم

»قبل از بازی به هیچ چیز فکر نمی کردیم غیر از آن که مردم را شاد 
کنیم. نمی دانستیم قرار است چه اتفاقی رخ بدهد و چه نتیجه ای 
بگیریم. فقط با تمام تمرکز به میدان رفتیم و با تمام وجودمان بازی 
کردیم.« پاشازاده با این توضیح به سراغ همدلی موجود در آن زمان 
تیم ملی و حاشیه نساختن بازیکنان حتی بعد از اختالف بایکدیگر 
رفت و افزود: »ما در تیم ملی اختالف هم داشتیم و حتی به بزن بزن 
هم ختم شد اما برخالف االن هیچ حاشیه ای به وجود نیامد و با اولین 
جلسه تمرینی که بعد از درگیری برگزار می شد یا با اولین مسابقه 
مثل کوه پشت هم بودیم و تیم می شدیم. باید بگویم به طور کلی آن 
نسل و نوع عملکردشان متفاوت بود و مردم باور داشتند که این تیم 

واقعا برای آن ها و شادی دل هایشان بازی می کند و واقعا هم تیم 
بودیم و تک ستاره نداشتیم«.

  نشانی آپارتمان پاداشی ما کجاست؟

تنها استقاللی ترکیب تیم ملی از سختی های سفر به ملبورن تا قول 
و قرار های انجام نشده در زمینه پاداش این بازی می گوید: » برای 
بازی، ما با سه پرواز از تهران به ملبورن رفتیم. ابتدا از تهران راهی 
امــارات شدیم، از آن جا به مالزی رفتیم و سپس به استرالیا سفر 
کردیم. تمام این مسیر را با پرواز اکونومی طی کردیم و با این که نیمه 
جان به استرالیا رسیدیم، اما از شرافت فوتبال ایران دفاع کردیم و 
هیچ پاداشی دریافت نکردیم. فقط یک کاغذ به ما دادند که روی آن 
نوشته شده بود یک دستگاه آپارتمان به شما تعلق می گیرد؛ اما تاحاال 

هنوز نشانی اش را پیدا نکرده ایم.«
  احساس خوبی از نجات دروازه داشتم

»هفته ای نیست که مردم حداقل 4-3بار در باره آن توپی که با سر 
بیرون کشیدم، با من صحبت نکنند! این که آن بازی هنوز برای 
مردم ایران زنده است و برای هم تعریف می کنند برای من خیلی 
ارزش دارد.« مدافع معروف به سیم خاردار تیم ملی از صحنه بیرون 
کشیدن توپ با سر از روی خط دروازه ایران می گوید: »در آن صحنه 
بسیار خوشحال بودم که توانسته ام دروازه تیم را نجات بدهم. بعد از 
بازی هم احساس خوبی به این حرکتم داشتم چون توانسته بودم با 
این کار تیم را از خوردن یک گل دیگر نجات دهم که ارزش این کار 
پس از نتیجه 2-2 بیشتر هم مشخص شد اما خب این تنها نبود، 
3-2تای دیگر هم بود. مثال توپی بود که تکل زدم و اگر از من رد می 

شد به مهاجم استرالیا می رسید و با عابدزاده تک به تک می شد. 
خیلی بدنم را کشیدم. تکنیک خاصی می خواست که باید در لحظه 
آخر خودم را پرتاب می کردم و خدا را شکر که توانستم این کار را انجام 

بدهم و توپ را دفع کنم.«
  بعد از آن بازی، از هوش رفتم

پاشازاده که بعد از این بازی برای تیم منتخب جهان هم انتخاب شد، 
از هیجان این بازی حتی بعد از دیدن فیلم آن می گوید: »دیگر خبری 
از استرس نیست، اما موقع دیدن بازی، همان هیجان گذشته را 
دارم. این هیجان، چیزی نیست که قابل توصیف باشد. البته در 
بازی بزرگ ترهای تیم سعی کردند جو را آرام تر کنند تا به خودمان 

بیاییم و از آن شوک اولیه خارج شویم که این اتفاق هم افتاد، به 
ویژه پس از ورود جیمی جامپ. اما باز هم هیجان خود بازی 
بسیار زیاد بود مثال در 8 دقیقه وقت اضافی وقتی حمید 

استیلی به من گفت که باریکال مهدی همین جور دفاع کن 
نذار گل بخوریم؛ آن قدر فشار زیادی روی من 

بود که حتی متوجه صعودمان نبودم و 
گفتم: خب به چه دردی می خورد؟ بعد 
سوت بازی هم از هوش رفتم، طوری 
که در آمبوالنس و با دستگاه اکسیژن 

به هوش آمدم.«
  استقبال مردم بی نظیر بود

بهترین بازیکن آن دیــدار هنوز هم 
با ذوق از استقبال مــردم بعد از آن 

بازی خاطره انگیز می گوید: »از تمام مردم 
تشکر می کنم. هنوز هم به خاطر آن بازی به ما احترام 

می گذارند و محبت می کنند. آن خاطرات را همیشه 
برایم زنده می کنند. بی نظیر و توصیف نشدنی بود. من 

موقعی که به منزل رسیدم به علت استقبال و لطف شدید 
مردم شاید یک فاصله کمتر از 20 متر را در بیش از 20 دقیقه 

طی کردم. هنوز هم مردم هرجا من را می بینند از آن روز و 
خاطره های شان می گویند. من هیچ وقت آن روز و استقبال 
مردم از خودم را فراموش نخواهم کرد. هم داخل فرودگاه 
تهران، هم در دبی، هم بعد بازی در خود استرالیا، هم در 
ورزشگاه آزادی که برای اولین بار هم خانم ها و هم آقایان 

اجازه ورود به ورزشگاه را به دست آوردند.«

جیمی جامپی از قفس پرید
 »پیتر هور« که تور دروازه ایران را پاره کرد، یک جنایتکار روان پریش است 

که به دلیل برهم زدن رویدادهای اجتماعی، ورزشی و حتی مراسم تشییع جنازه 
شهرت دارد

آن شنبه معروف و حماسه ساز ملبورن، مملو از صحنه های به یاد ماندنی است. یکی از این 
صحنه های تاثیرگذار که نه از خاطر ایرانی ها پاک می شود نه استرالیایی ها، ورود جیمی جامپ 
مشهور استرالیایی است. او درست لحظاتی پس از گل دوم استرالیا وارد زمین شد و با پاره 
کردن تور دروازه ایران وقفه ای در بازی ایجاد کرد؛ وقفه ای مناسب و درست در ناامیدترین 
لحظات تیم ملی ایران در آن بازی نفس گیر. صحنه ای ماندگار شاید نه به اندازه خنده های 
دلفریب عابدزاده یا فرار غزال تیزپای ایران. به طوری که ایرانی ها به او لقب فرشته زشت دادند 
و استرالیایی های عصبانی، لقب آفت. در ادامه به معرفی این آفت مراسم  رسمی استرالیا و البته 

مرور برخی از جنجالی ترین کارهای کارنامه پر از خرابکاری او پرداختیم.

 ایران-استرالیا شروع معروفیت| او که نام کاملش پیتر مایکل هوارد است، متولد 1960 در 
استرالیاست. این بیمار روانی درست چند لحظه بعد از گل دوم استرالیا به درون زمین پرید و در 
میان بهت همگان تور دروازه عابدزاده را پاره کرد. این اتفاق که وقفه 8 دقیقه ای در جریان بازی 
ایجاد کرد ، با کم کردن فشار و تحریک روحیه تیم ایران نقش موثری در بازگشت رویایی ایران داشت. 

هرچند او قبل از این هم دست به چنین 
اقداماتی زده بود اما این بازی دلیل 

اصلی شهرت او در جهان شد.
   اولــیــن خـــرابـــکـــاری، پیست 
سوارکاری| 4 نوامبر 1997 و پیش 
از مسابقه ایران و استرالیا هور به اولین 
خرابکاری خود دست زد. او با دویدن 
به داخل پیست سوارکاری فلمینگتون 
در مسابقات اسب سواری حاشیه ساز 
شــد؛ حاشیه ای به بهای چند هفته 
زندانی شدن در زندان پورت فیلیپ 

استرالیا.
   فریاد کشیدن در مراسم خاک 
سپاری| هور که اصــوال اعتقادی به 

رسم دعوت شدن نداشت، در 27 نوامبر 1997، یعنی دو روز قبل از بازی ایران و استرالیا با شرکت 
در مراسم مایکل هوچنس، موزیسین مشهور استرالیایی خبرساز شد. به ویژه هنگامی که در میان 

سخنرانی یکی از مسئوالن، فریاد کشید من دوباره ظهور خواهم کرد.
   عالقه مند به مراسم خاک سپاری| او ظهور کرد و بار دیگر در مراسم خاک سپاری. هور که 
گویا عالقه وافری به حضور در این گونه مراسم  داشت، چند ماه بعد از خاک سپاری هوچنس در 
7 سپتامبر 1998 با حضور سرزده اش در کلیسای جامع سیدنی، مراسم یکی از مشهورترین 

مربی های اسب دوانی در استرالیا را به هم ریخت.
   این بار فینال تنیس| سال بعد  در 30 ژانویه 2000 و در جریان فینال مسابقات تنیس اوپن 
استرالیا که بین آندره آغاسی و یوگنی کافلنیکف، برگزار می شد،هور دوربین به دست وسط زمین 

مسابقه می دود و با اجرای چند حرکت موزون و پریدن از روی تور دوباره خبرساز می شود.
   اخالل در المپیک| هور که حال اعتماد به نفس اش باالتر هم رفته بود، دراولین روز اکتبر سال 
2000 و در یکی از مهم ترین مسابقات المپیک سیدنی، یعنی دوی ماراتن با پریدن به میانه مسیر 

مسابقه به همراه یک ساز و کلی سروصدا در این مسابقه اخالل ایجاد کرد.
   فراری دادن به قیمت مرگ| ژانویه 2002، هور حماسه ای دیگر خلق کرد! او با فراری دادن 35 
پناهنده از کمپ و رها کردن شان در بیابان آن هم بدون آب و غذا   و در هوای منفی 2 درجه، خبرساز 

شد. حرکتی ناجوانمردانه که جریمه ای بیش از سه ماه زندان برای او به همراه نداشت.
  اما این همه داستان نیست

از جشنواره  های موسیقی و کنسرت تا دانشگاه و صحن علنی مجلس هم  از عمده آشوب های هور در 
استرالیا بود تا این که سرانجام در آخرین شیرین کاری اش در سال 2011 در یک کنسرت دستگیر 
می شود اما این بار نه به دست پلیس بلکه توسط ماموران سفید پوش و به آسایشگاهی در شهر 
نیوکاسل استرالیا برده می شود تا شاید در دوران میان سالی اش در حیاط آسایشگاه، به 

کارنامه پر بارش بیشتر بیندیشد!

 حاال پشت مدافعان
خداداد عزیزی... 

اگر از همه فوتبال دوستانی که بازی ایران و استرالیا را به یاد 
دارند، درباره آن روز بپرسید، اولین کلمه ای که به ذهن شان 
می رسد، خداداد عزیزی است، همان غزال تیزپای ایرانی که در آن بازی، همه کار کرد. وقتی 
که بازی را با نتیجه 2 بر صفر عقب بودیم، خداداد روی فرار ابراهیم تهامی توانست در شلوغی، 
توپ را به کریم باقری برساند تا ما را به معجزه صعود امیدوار کند. اما تنها چند دقیقه بعد ، 
حماسه ملبورن کامل شد و علی دایی با یک پاس زیبا خداداد را در موقعیت تک به تک 
قرار داد و مارک بوسنیچ برای بار دوم و آخر، مقابل غزال تیزپای ایران، کیش و مات شد. 
گزارشگر آن بازی، جواد خیابانی بود و در آن لحظات جمالتی را گفت که خیلی از ما 
حفظ شده ایم: »کریم باقری؛ دایی؛ یه فرصت خوب؛ حاال پشت مدافعان؛ خداداد 
عزیزی؛ توی دروازه؛ توی دروازه؛ گل؛ گل برای ایران؛ خداداد عزیزی بازهم روی 
زمین، بازهم روی زمین توپ رو توی دروازه می کنه؛ ایران2- استرالیا 2 ...« شادی 
یک ملت، شادی بازیکنان، شادی گل منحصر به فرد خداداد 
عزیزی، همه و همه حماسه ملبورن را با شکوه تر کرد. 
خداداد عزیزی هم به دلیل عملکرد درخشانش مقابل 

استرالیا ملقب به حماسه ساز ملبورن شد.

حماسه ملبورن به روایت ناجی دروازه ایران
 به بهانه 8 آذر به سراغ »مهدی پاشازاده«، بهترین بازیکن زمین در بازی خاطره انگیز ایران و استرالیا که جلوی 2 گل صددرصد 

را گرفت رفتیم، از شباهت آن دیدار به زندگی گفتیم و ناگفته هایی داریم از جیمی جامپی که بازی را برای ما درآورد

 به بهانه 8 آذر به سراغ »مهدی پاشازاده«، بهترین بازیکن زمین در بازی خاطره انگیز ایران و استرالیا که جلوی 2 گل صددرصد 

را گرفت رفتیم، از شباهت آن دیدار به زندگی گفتیم و ناگفته هایی داریم از جیمی جامپی که بازی را برای ما درآورد
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   در تقســیم بندی طب قدیم دو مزاج سودا و بلغم جزو مزاج های ســردی بود.افراد با این مزاج 

ها در فصل  های پاییز و زمســتان دچار مشــکالت بیشــتری می شــدند و به همین دلیل رعایت 

توصیه های غذایی برایشان اهمیت بیشتری داشت. در ادامه به  آن چه این افراد باید بخورند و 

آن چه باید از خوردن آن اجتناب کنند ،می پردازیم:

تغذیه

 آیا نیازی به تمیز کردن 
گوش داریم؟

 مردم معمواًل نیازی به تمیز کردن گوش های خود ندارند، اما گاهی اوقات این ترشحات یا دیگر مواد 
زاید ممکن است مشکالتی ایجاد کند. ترشــح گوش که با نام هایی همچون »سرومن«، »وکس«، 
»جرم« یا »موم« گوش هم خوانده می شود، توسط غدد مومی گوش ترشح می شود که دارای حالت 

چسبندگی است و برای نرم نگه داشتن و حفظ سالمت مجرای گوش خارجی ضروری است.
  فرایند حرکت جرم گوش

جرم گوش دارای خاصیت اســیدی اســت که مانع از رشــد باکتری ها و قارچ ها در داخل گوش 
می شــود. این ماده به  طور طبیعی و با اعمالی مثل جویدن و حرکــت دادن فک، خودبه خود به 
ســمت بیرون گوش حرکت می کند و از مجرای گوش خارج می شود.تمیز کردن گوش معموال 
نیاز نیست زیرا تمیز کردن بیش از حد گوش می تواند به خشکی و خارش گوش منجر شود.اما با 
این حال، مواقعی هم وجود دارد که در اثر کثرت موم یا زباله در داخل گوش، عالیمی مانند خفه 
شدن یا کم شدن شنوایی ایجاد می شود. در این هنگام نیاز است که  گوش های خود را تمیز کنید. 

در ادامه  سعی  می کنیم شما را با نحوه تمیز کردن گوش در خانه آشنا کنیم:
  چگونه گوش خود را تمیز کنیم

ایمن ترین روش برای تمیز کردن گوش، همواره مراجعه به پزشــک اســت، اگر فردی همچنان 
می خواهد گوش های خود را در خانه تمیز کند، می تواند یکی از روش های زیر را امتحان کند:

   با استفاده از یک پارچه مرطوب برای قسمت خارجی گوش
فرد می تواند پارچه یا دستمال کاغذی را با آب ولرم خیس کند. پس از فشار دادن مقدار اضافی 
آب آن، برای تمیز کردن نواحی بیرونی گوش از آن استفاده کند. به یاد داشته باشید قرار دادن 

هر گونه شیء در داخل گوش هرگز ایده خوبی نیست.
  روغن یا قطره گوش سنتی

پیشنهاد ما مراجعه و مشورت با پزشک است ، همچنین می توانید از قطر ه های مخصوص گوش 
که در داروخانه ها پیدا می شود، استفاده کنید:چندین راه حل وجود دارد که افراد می توانند با 
اســتفاده از آن ها به عنوان قطره گوش، تجمع جرم گوش خــود را از بین ببرند؛ 

راه حل هایی شامل:روغن بچه،  روغن  طبیعی مانند بادام  ،گلیسیرین
  شست و شوی گوش

فرد می تواند از یک کیت آبیاری مخصوص این کار که از ترکیب آب معمولی 
محلول شور است، استفاده کند یا حتی می تواند برای دقت در این کار 
به پزشــک مراجعه کند. توجه داشته باشــید برای این روش، فرد 
باید قبل از اســتفاده، آن را به اندازه دمای بدن گــرم کند تا از 
عوارض جانبی مانند سرگیجه جلوگیری شود. با این حال، 
باید مراقب باشید که محلول خیلی داغ نشود، زیرا ممکن 
است منجر به سوختگی شود. برای شست وشوی گوش، 

فرد می تواند از سرنگ استفاده کند.
  این روش برای برخی افراد منع شده است، برخی 

افراد مانند کسانی که:

پــرده گوش آن ها ســوراخ اســت ،   افــراد مبتال بــه دیابت،  
افرادی که از اگزما یا دیگر بیماری های پوســتی در داخل یا 
نزدیک گوش رنج می برند و  افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف

  پیشگیری 
از ســواپ های پنبه ای برای حذف جــرم گوش اســتفاده نکنید. این 
روش کــه یکی از رایج ترین  روش هایی اســت کــه افراد در خانــه برای تمیز 
کردن گوش خود از آن اســتفاده می کنند،خطراتی دارد  از جمله:بردن جرم گوش 
به عمق آن،   کند کردن روند طبیعی حذف جرم گوش، صدمه زدن به پرده گوش، احتمال گیر 

کردن سواپ در گوش
  چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

در صورت مشاهده عالیم عفونت گوش، فرد باید به پزشک خود مراجعه کند، عالیمی مانند:
درد در گوش یا اطراف آن، خروج  مایع از گوش، مشکل شنوایی، عالوه بر عفونت های حاد، اگر 

فرد دچار انسداد مکرر شد، باید با پزشک خود مشورت کند.
medicalnewstoday  

 پیشهنادهای تغذیه ای برای افرادی که
 احساس رسما یم کنند

اخبار کوتاه 

آشپزی من آشپزی من

  سیب زمینی متوسط پخته - ٣ عدد
   پیازچه -  ١٢ عدد

   جعفری خرد شده ٢ قاشق غذاخوری
   نمک، زرد چوبه، فلفل قرمز – به مقدار الزم

   تخم مرغ – ٢ عدد
   زعفران  - کمی

١- سیب زمینی پخته ســرد شده را پوســت و رنده کنید. 
پیازچه و جعفری خرد شده را اضافه کنید.

٢- دو عدد تخم مرغ را در یک کاســه با زردچوبه و نمک و 
زعفران دم کرده  هم بزنید تا یکدست شود.

٣- همه مواد را با هم مخلوط کنید و هم بزنید تا یکدســت 
شود.

4- روغن را در یک تابه نچسب و روی حرارت متوسط داغ 
کنید. از مایه به اندازه یک قاشــق غذا خوری بردارید و در 

روغن بریزید )روی حرارت متوسط(.
5- روی آن  را با قاشق کمی صاف و سرخ کنید.

کوکوی پیازچه

غذای اصلی 

مصرف میوه و سبزیجات چه خطراتی را از ما دور می کند؟

تحلیلی از متخصصان دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد نشان می دهد که در مجموع مصرف 
روزانه پنج وعده میوه و سبزیجات برای سالمتی بیشترین مزایا را در پی دارد. به گزارش دویچه 
وله، در مقایسه افرادی که فقط دو وعده میوه یا ســبزیجات در روز مصرف می کنند با افرادی که 

پنج وعده از این اقالم غذایی می خورند، نتایج زیر به دست آمد:
خطر مرگ به هر دلیلی ١٣ درصد و  خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی یا سکته مغزی ١٢ درصد و 
خطر مرگ ناشی از سرطان ١۰ درصد کمتر است و خطر مرگ ناشی از بیماری های تنفسی مانند 
بیماری انسداد مزمن ریوی ٣5 درصد کمتر است. دکتر وانگ محقق این دانشگاه  تاکید می کند 
اگر در طول یک روز دسترسی به میوه و سبزیجات ندارید، می توانید در روزهای دیگر کمی بیشتر 

از حد معمول میوه و سبزیجات مصرف کنید تا میانگین مصرف این مواد را در هفته افزایش دهید.

مواد مرگبار در شامپوها و لوازم آرایشی
مطالعات روی 5۰۰۰ بزرگ ســال آمریکایی  در  ســنین بین 55 تا ۶4 ســال نشان داده  است 
هر چه »فتاالت« موجود در ادرار بیشتر باشد احتمال مرگ زودرس بیشتر می شود. فتاالت ها 
ترکیبات شیمیایی هستند که در صدها محصول مصرفی یافت می شود و در عملکرد هورمونی 
انسان تغییر ایجاد می کند و این تغییر در بلند مدت باعث ایجاد خلل در رشد، تولید مثل، مغز و 

سیستم  ایمنی بدن انسان می شود.

نجات شکوندی
 مترجم

   غذاهای مناسب
 مصرف گوشت گوسفند و شتر

افراد سرمایی باید در مصرف گوشت دقت کنند زیرا بعضی مواد 
پروتئینی دارای طبیعت ســرد هســتند. به عنوان مثال گوشت 
دارای طبیعت سرد اســت در حالی که گوشــت گوسفند و شتر 
طبیعتی گرم دارد. گوشت مرغ هم دارای طبیعتی سرد است و 

مصرف آن باید محدود و همراه با مواد غذایی گرم باشد.
 مصرف لبنیات همراه با مصلح

لبنیات از جمله  شیر، ماست، پنیر، دوغ و کشک دارای طبیعت 
سرد  است و برای افراد ســرد مزاج مفید نیست، اما از آن جایی 
که نمی توان مصرف آن را کنار گذاشــت بهتر است با مصلح آن 

مانند نعناع، زیره، فلفل و کاکوتی مصرف شود.
 میوه های فصل و سبزیجات

در این فصل میوه های دارای ویتامین ســی  یافت می شــود که 
برای مقابله با سرمای بدن مناسب است. میوه های این فصل به 
جز میوه های ترش برای این افراد مناسب است و بیشتر خوردن 

انار، سیب، نارنگی و پرتقال شیرین توصیه می شود.
 پیاز خام

مصرف پیاز خام موجب دفع اخالط سودا از بدن می شود.
 هویج

هویج یا ســوپ هویج یک خوراکی مفید و گرم کننده بدن برای 
فصل زمستان است.

 چغندر

چغندر را به ساالد یا سوپ خود اضافه کنید تا احساس سرمای 
کمتری داشته باشید.

 نوشیدن چای

نوشــیدن چــای کمرنــگ در فصــل ســرد همــراه بــا زنجبیــل، 
هــل، دارچین، میخــک و زعفــران گزینه مناســبی برای ســرد 

مزاج هاست.
 دمنوش ، آب جوش و عسل

دمنوش های آویشــن، رزماری، زنجبیل، دارچین، بادرنجبویه، 
گل گاوزبان و سرخارگل که طبیعتی گرم دارد، با احساس سرمای 

بدن مقابله و انرژی و حرارت الزم آن را تامین می کند. همچنین 
نوشــیدن یک لیوان آب جوش همراه با عســل ســبب می شــود 

احساس سرما و بی حالی شما برطرف شود.
 زردچوبه

زردچوبه سرشار از آنتی اکسیدان است  و باعث افزایش دمای 
بدن می شود.

  کندر

مصــرف کنــدر هنــگام صبح مــی توانــد گرمای 
مطبوعی برای بدن فراهم کند.

 فلفل

غذاهــای تند بــه حفــظ گرمای بــدن کمک 
می کنــد و میــزان صفــرا را افزایــش 

می دهد.
   خوردنی های مضر

 برای سرمایی ها

    مصــرف کاهــو، خیــار، 
گوجه فرنگــی، برنج، آب 
غــوره، آب لیمــو، انــواع 
ترشی، غذاهای سنگین، 
بادمجان و غذاهای شــور 

بــرای افراد ســرمایی مضر 
است.

۱۱ نکته کلیدی تهیه خوراک لوبیا چیتی
1 اگر زمان زیادی برای خیس کــردن لوبیاها ندارید روی 

آن ها خیار قرار دهید تا نفخ آن گرفته شود.
۲ زمــان پخــت لوبیا بســته به زودپــز بــودن و دیرپــز بودن 

آن ها  دارد.
۳ می توانید برای سرعت بیشــتر در پخت، لوبیا را با زودپز 

نیم پز کنید.
۴  اگر دوست دارید خوراک لوبیای شما لعاب دار شود یک 

قاشق غذاخوری آرد به آن  اضافه کنید.

۵  ســبزیجات داخــل لوبیا چیتی کامال ســلیقه ای  اســت 
می توانید سیب زمینی ها را سرخ  و کنار خوراک سرو کنید یا 

به شکل  پوره  استفاده کنید.
۶  مقدار افزودن فلفل در این خوراک به 

ذائقه شما بستگی دارد.
۷  از لوبیا چیتی درجه یک و مرغوب 

استفاده کنید.
۸  به جای آب لیموترش از سرکه هم می 

توانید استفاده کنید.
۹  از اضافه کردن بیش از اندازه زردچوبه و رب خودداری 

کنید زیرا رنگ خوراک را تیره می کند.
1۰ می توانیــد در تهیه خــوراک لوبیا از 

عدس یا ماش هم استفاده کنید.
11   اســتفاده از یــک عــدد فلفــل
 دلمــه ای در تهیــه خــوراک لوبیــا ایده 

خوبی است.

 فردی که در فصل سرما بیشتر احساس سردی می کند باید نکات  

تغذیه ای را  بیشتر  رعایت  کند تا دچار بیماری و غلبه سردی نشود

ترفند

نکته 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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در دوره ای از تاریخ به ســر می بریم که بعضی آداب  و  رسوم و سنت ها رو به کم رنگ شدن است 
و اهمیت قبل را ندارد. این موضوع به خودی خود مســئله بدی نیست و شاید از بین رفتن بعضی 
سنت های دست و پا گیر، مفید هم باشد. مثال در همین مسئله ازدواج، سنت های پر خرج بسیاری 
داریم که با وضع اقتصادی فعلی سازگار نیســت اما از کجا بفهمیم کدام سنت باید حفظ شود و 
کدام ها می تواند حذف یا به شکل های دیگر تبدیل یا به روز شود؟ به تازگی تصاویری در شبکه های اجتماعی و تبلیغاتی 
در سایت ها به چشم می خورد که خبر از برگزاری مراسم خواستگاری در رستوران ها می دهد. به طور مثال در یک تبلیغ 
نوشته: »اگر دوست دارید که مراسم خواستگاری را به صورت کامال متفاوت و خاص برگزار کنید یا این که بنا به دالیلی 
برای برگزاری این مراسم در  منزل تان محدودیت  هایی دارید مثال فضای خانه تان ظرفیت این تعداد از مهمانان را ندارد 
یا این که پذیرایی کردن از آن ها برایتان سخت و زمان بر است، می توانید آن را در رستوران برگزار کنید که جلوه زیباتری 

هم به مراسم شما می دهد«. در ادامه، نگاهی روان  شناسانه به این موضوع خواهیم داشت.

محوری

نگار مظلوم حسینی|  دانشجوی دکترای روان  شناسی بالینی

راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

وقتی کودک مسئولیت پذیر نیست، چه کنیم؟

خانمی 26 ساله ام. در یک شرکت خصوصی کار می کنم. مشکل من 
و تمام همکارانم با رئیس مان است. او فردی کاربلد است اما اخالق 
ندارد، به اخالقش به زور باید نمره صفر را داد! البته یک روز خوب است و 
شاد، فردایش عصبی و بی حوصله، یک روز با همه گرم می گیرد، یک روز همه را از دم 
تیغ می گذراند و جریمه می کند. یکی از همکارانم می گوید که او به اختالل شخصیت 

دوقطبی مبتالست. با چنین رئیسی باید چطور برخورد کرد؟ لطفا راهنمایی کنید.

مشاوره  
شغلی 

اسما صابری  |    روان شناس و نوروتراپیست

رئیس  مان کاربلد اما نمره اخالقش صفر است!

ریشه  های حرف های ناامید کننده دیگران )قسمت ۲۹(
دستیابی به اهداف ) هر روز(    محیط شلوغ رستوران به  درد خواستگاری 

نمی خورد
برای انجام خواســتگاری در رســتوران باید از خود پرسید 
هدف از برگزاری جلسه خواستگاری چیست؟ قطعا هدف 

آشنایی طرفین و خانواده  هایشان با یکدیگر 
است اما اگر این مراسم در رستوران به جای 
خانه انجام شــود، چه اطالعاتی از دســت 
می رود؟ آن  طور که در فرهنگ ما مرســوم 
است، رستوران محلی برای غذا خوردن و 
تفریح و کمی معاشرت محسوب می شود. 
در مراسم خواستگاری هدف این ها نیست. 
معاشرتی که در یک محیط شــلوغ و پر سر 
و صدا انجام شــود، نمی تواند بــرای هر دو 

طرف منبع اطالعات باشد. از طرفی اگر آشنایی و مذاکره  

اولیه دختر و پسر در همان رستوران باشد، می تواند منبع 
حواس  پرتی هم باشد.

   مزایای برگزاری خواستگاری در خانه
جــدا از همه این مســائل وقتی خواســتگاری در محیط 
خانــه انجام می شــود، اطالعــات خوبی 
می تــوان بــه دســت آورد. برای مثــال از 
نحــوه چیدمــان خانــه و وســایل زندگی 
می توان اطالعاتی راجع به فرهنگ افراد 
و خانواده هایشــان به دست آورد. منظور 
این جــا، فقط توجــه به تجمالت نیســت 
بلکه برای مثال خانواده ای که در و دیوار 
را با عکس های غربی تزیین کرده اند یا بر 
دیوار ادعیــه مذهبی دارنــد، دو فرهنگ 
متفاوت را به نمایش می گذارند. همچنین نحوه پوشش 

افراد در خانــه می توانــد راجع بــه این افــراد اطالعات 
خوبی بدهد. صحبت کــردن در یک محیــط آرام مانند 
خانه که برای امر خواستگاری آماده شده است، حاوی 
اطالعات مهم و سرنوشت  سازی خواهد بود به خصوص 
در مقایسه با رستوران که پر از صداست یا هر حرفی که 
زده می شود توسط میز کناری هم شنیده می شود و افراد 
در اضطرار زودتر غذا انتخاب کردن و سریع تر سفارش 

دادن هستند!

   مشاهده در جلسه خواستگاری را دست  کم نگیرید
بدیهی است که خانه محل مناسب تری برای انجام مراسم 
اولیه خواستگاری است. بعد از جلسه اول خواستگاری، 
دختــر و پســر بــرای شــناخت بیشــتر می توانند زیــر نظر 
خانواده ها بیرون بروند و از محیط رستوران هم بهره ببرند. 
حتی این کار توصیه هم می شود که با خواستگار خود بیرون 
بروید و رفتار او را در محیط های اجتماعی هم مشــاهده و 
بررسی کنید اما این امر مربوط به مراحل بعدی است نه در 
اولین مرحله که شما باید تصمیم بگیرید که آیا فرد مقابل 

مورد پسند شما برای شروع زندگی  مشترک 
هست یا خیر؟ نکته مهمی که تمام مشاوران 
ازدواج به آن تاکید می کنند این است که در 

جلسه خواستگاری عالوه بر صحبت 
کردن بیشــتر مشــاهده کنید، 

واضح اســت که مشاهدات 
در خانــه طــرف  مقابــل 

حاوی اطالعات بسیار 
مهم تری خواهد بود تا 

در رستوران.

 
سیدمجتبی حورایی 

یکی از مسائلی که معموال در مسیر دستیابی به اهداف تان با آن مواجه می شوید حرف های منفی و 
ناامید کننده دیگران است. وقتی شما با یک دنیا امید و انگیزه، هدفی مثبت و بزرگ را انتخاب 
و با عزمی جزم و اراده ای قوی شــروع به حرکــت می کنید، برخی از افــراد که از هدف و 
تصمیم شــما با خبر می شــوند بــا القائات منفــی و مأیوس کننده  شــان خواســته یا 
 ناخواســته شــما را دلســرد و کم انگیــزه می کننــد. باید توجه داشــته باشــید که
تلقین  های منفی دیگران یا ریشه در حســادت و تنگ نظری های افراد دارد که 
نمی توانند موفقیت های شما را ببینند و بر این اساس سعی دارند مانع باال رفتن 
شما بشــوند  یا این که ریشــه در محدودیت  های ذهنی، ترس ها و تردیدهای 
آن ها دارد. برخی افراد از آن جا که خودشان ُپر از افکار منفی، ترس و نگرانی 
هســتند و اعتماد به نفس الزم برای انجام کارهای بزرگ و ایده های خالق و 
جسورانه را ندارند شــما را هم از شکســت و ناکامی می ترســانند و چنین القا 
می کنند که حرکت شما محکوم به شکست است. اگر هم برای آن ها نمونه هایی 
از افراد موفق را نام ببرید که در همین شرایط با توجه به ظاهر سخت و نامناسب به 
موفقیت  های بــزرگ دســت یافته انــد، مصرانــه می گویند کــه آن ها افــراد خاص و 
استثنایی بودند که موفق شــده اند! فردا و در همین ســتون از راهکارهای اصولی برای 

واکنش نشان  دادن به این اظهارات منفی و ناامید کننده اطرافیان خواهیم گفت.

بگویید| کودکان باید دقیقا بدانند که از آ ن ها چه ۱ آن چه را که از آن هــا انتظار داریــد به وضوح 
انتظاری دارید . عباراتی مانند »تــو هرگز کاری انجام 
کنــی«  کمــک  بــه  شــروع  »بایــد  یــا  نمی دهــی« 

دستورالعمل های مبهمی هستند. در عوض 
فهرســتی از مســائل را برای هر یک  از 

بچه هــا تنظیــم کنید که بــه صورت 
واضح باشد. مثال مسئولیت تمیز 

کردن اتاق خــواب یا چیدن میز 
ناهار با کودکان است.

مشــارکت دهیــد| همــه 2 آن ها را در تصمیم گیری 
انســان ها اگــر در تصمیم گیری هــا 

مشارکت داشته باشند تمایل بیشتری به 
همکاری دارند. پس به جای این که به فرزندان 

خود دســتور دهید و به آن ها مســئولیت ها را یک طرفه 
محول کنید، می توانید درباره این که چه کسی انجام هر 
کار را بر عهده خواهد داشت، توافق کنید. با مشارکت در 
تصمیم گیری های خانه، کوچولوهای شما کمتر در برابر 

انجام مسئولیت های خود مقاومت می کنند.
عادات در خانه به آن هــا می آموزد تا کارهایی که 3 مســئولیت را تبدیل به عادت کنیــد| ایجاد 
باید انجام شود، انجام دهند و با این روند بدون این که 

مجبور باشید به دنبال فرزندان تان بروید تا وظایفشان 
را به آن ها یادآوری کنید، طی خواهد شد. اگر کودکان  
عادت کنند که سه شنبه ها باید زباله ها را بیرون ببرند و 
ظــروف را در شــب بشــویند، یــا بعــد از خــوردن یــک 
میان وعده باید تکالیف خود را انجام دهند، این 
از  بخشــی  به عنــوان  را  فعالیت هــا 
نظــر  در  خــود  روال  زندگــی 
می گیرند. این بسیار کارآمدتر از 
انتظار برای انجام همکاری ها به 
صورت خودجــوش و بدون نظم 

خواهد بود.
عواقــب اعمــال خــود را 4  بــه آن هــا اجــازه دهیــد 
تجربه کنند| مسئولیت پذیری ارزشی 
نیست که والدین بخواهند به کودکان تحمیل 
کنند. این یک بخش اساســی از زندگی اســت. پس از 
انجــام کارهایــی که بــه صــورت مســئولیت بــه آن ها 
ســپردید، خودداری کنید و بگذارید بــا عواقب انجام 
ندادن مســئولیت خود روبه رو شــوند. اگر اتاق شان را 
مرتب یا تمیز نکنند، در محیطی آشــفته و ناخوشــایند 
زندگی خواهند کرد. اگر تکالیف خود را انجام ندهند، 
نمــرات ضعیفی خواهنــد گرفت و در کالس پاســخ گو 

خواهند بود.

  
مهسا کسنوی| روزنامه نگار

بسیاری از مادرها از تنبلی فرزندان شان، همکاری نکردن در کارهای خانه و این که گاهی اوقات حتی به وظایف مدرسه 
خود عمل نمی کنند، شکایت دارند. این نوع رفتارها کمی نگران کننده هستند زیرا دوران کودکی مرحله ای از آمادگی 
برای زندگی بزرگ سالی است. اگر فرزند شما االن مسئولیت پذیر نیست، ممکن است کمی نگران کننده باشد. در 

ادامه به راه هایی برای مسئولیت پذیر شدن کودکان تان خواهیم پرداخت.

خواستگاری در رستوران به  جای خانه؟

بعضی خانواده ها مراسم 
خواستگاری برای آشنا 
شدن طرفین را به جای 
خانه در رستوران برگزار 
می کنند، چرا این تصمیم 
خوب نیست؟

* درباره پرونده زندگی  ســالم بــا موضوع » چراغ روشــن 
کارگاه کاله دوزی«، دلیل اصــرار بعضی افراد برای تغییر 
ندادن شغل شون رو متوجه نمی شوم. این  که دوره این شغل 

تمام شده، بد است؟ از نظر من، نه.
* خودروسازهای ایرانی هم آرزوهای جالبی دارن! وقتی 
زه دور پراید می شــه آپشــن، چرا باید بریم سمت ساختن 

شاسی بلند آخه؟
* خرمالــو دیگــه فصلش تمــوم شــده، باید یک مــاه پیش 

روش های خشک  کردنش رو چاپ می کردین.
* لطفا مطالبی که ترس و ناامیدی را منتقل می کند، چاپ 

نکنید. یک مقدار روحیه نشاط و شادابی را ترویج کنید. 
* حمایت از هنرهای دستی و قدیمی در کشور ما، شرایط 
خوبی ندارد. به خصوص در روستاها، بسیاری از هنرها در 

حال فراموش  شدن به طور کامل هستند.

* درباره موضوع عکس یادگاری زیر دوربین مرگ، کسانی 
گفته بودن خدمه فضایی شاتل کشته شدن اما بعد از چند 
سال دوباره سالم برگشتن.    فرشته، ۱7ساله
* بهتر بود عنوان مطلبی را که در صفحه اول زندگی  سالم 
چاپ شده می زدین: »مرگ خبر نمی کند«. چون این روزها 
فاصله زندگی تا مرگ افراد، گاهی آن  قدر کم شده که هیچ 

فردی باورش نمی شود.
* 3 میلیــون تومــان هم شــد درآمــد؟ در زندگی  ســالم، 

شغل هایی را معرفی کنید که درآمد باالیی داشته باشد.
* ستون »این کیه؟«، خیلی تابلو شد جواب که ! هم گفتین 

از بچه ها بپرسین، هم عکس اون 
 خــال روی صورتــش !

  از ایــن تابلوتــر
نمی شه دیگه.

مخاطــب گرامــی، بــه 
احتمــال زیــاد همه ما 
بــا چنیــن افــرادی در 
محیــط  هــای کاری، 
دوســتانه، بیــن آشــنایان و ... برخــورد 
داشــته ایم یا برخــورد خواهیم داشــت. 
پس با توجه به سوال شــما، به چند نکته 
خواهیم پرداخت تا بتوانیم در مقابل این  
گونه افراد بهتر عمل کنیم و خصوصیت 
آن ها باعث اتمام یک دوستی، همکاری 

یا رابطه فامیلی نشود.
    طبیعی است که احساس امنیت 

خاطر نداشته باشید

اولین نکته ای کــه از صحبت  های شــما 

هم مشخص است، این بود که کار کردن 
و زمان گذراندن با این افراد بسیار سخت 
اســت زیرا دارای نوســان خلق هستند. 
گاهی بســیار خلق باالیی دارند و گاهی 
بسیار پایین. در واقع به احتمال زیاد این 
گونه افراد با یک خبر ســاده ممکن است 
بســیار هیجان زده و خوشــحال شــوند و 
برعکس. همین ویژگی نوسان خلق باعث 
می شود افراد اطراف شان احساس امنیت 
خاطر نداشته باشند و مدام گوش به زنگ 
باشند که االن قرار اســت از طرف آن فرد 

مورد توبیخ قرار گیرند یا مورد ستایش!
   3 ویژگی رئیس تان را بشناسید تا...

الزم است به چند نکته مهم از ویژگی های 

این افراد اشــاره کنم تا شــاید برای شــما 
کمک کننــده باشــد تــا در رفتارهایتــان 
مالحظات بیشتری در مقابل واکنش های 
چنین افــرادی داشــته باشــید و بتوانید 
شرایط کاری بهتری برای خودتان فراهم 

کنید.
ناتــوان در مقابل ناکامــی| اگر  افــرادی اطراف تان هســتند که 1
گاه هیجانــات شــان در باالترین حالت 
است و گاه در پایین ترین حالت یعنی حد 
وســطی وجــود نــدارد، بایــد بدانید که 
چنین افرادی اصال توانایی روبه رو شدن 
با ناکامــی را ندارند. تحمل نه شــنیدن 
ندارند و این به شــدت باعــث عصبانیت  
شان خواهد شد. بنابراین اگر تصمیم به 
جواب منفــی درباره یک مســئله کاری 
دارید، باید با مالحظات بیشتری رفتار 

کنید.
ناتــوان در مقابــل انتقــاد| بــه  احتمــال زیــاد ایــن افــراد اصــال ۲
نقدپذیر نیستند و دربرابر افرادی هم که 
آن ها را نقد می کنند به شدت سوگیری 
دارند امــا برعکس بــه شــدت در مقابل 

و  تعریف 
تمجید حس 

خوب می گیرند 
و ســوگیری مثبت به 

فرد پیــدا می کننــد. بنابراین 
برای انتقاد از آن ها، باید نکات زیادی را 
مدنظر قرار دهید تا برای تان دردسرساز 

نشود.
بزرگ ســاالِن کودک| دنیای  این افــراد دنیای مبادلــه کاال به ۳
کاالســت و خــارج از آن چیــزی وجــود 
نــدارد. ماننــد یــک کــودک در مقابــل 
عصبانیت  ها واکنش نشان می دهند اما 
ُحسن این افراد این است که مانند یک 
کــودک بی پــرده و خالصانــه رفتــار 
می کننــد و هیــچ نقشــه قبلــی ندارند. 
خیلــی واضــح درخواســت می کننــد، 
انتظار برآورده شدن دارند و در صورت 
نــه شــنیدن عصبانیــت  شــان را ابــراز 

خواهند کرد.
نکته آخر هم ایــن  که اگر نتوانســتید از 
ایــن راهکارها بهــره ببرید یا با شــرایط 
کنار بیایید، از یک مشاور کمک بگیرید.

نکته 

آن چه آسان به دست آید 
ارزیش ندارد 

و آن چه ارزش دارد
 آسان به دست منی آید 

بانوان

صفحه جوانه 
            را پنج شنبه ها در صفحات

                      2 و 3   زندگی سالم بخوانید



   ۶۵ درصد حجم مخازن آیب خایل است )تسنیم(
مسئوالن: این دفعه نیمه پر سدها رو نگاه نکنین!

   پشه خطرانک در بندرعباس رویت شد
پشــه: نترســین، اومدم فکرتون رو از کرونای بوتسوانایی 

پرت کنم!

   انیب رئیــس مجلس: حقوق کارکنــان دولت ۱۰ درصد 
افزایش یم یابد

کارمندان: خواهش می کنیم خبرهای خوش رو یهویی نگین 

تا ذوق مرگ نشیم!
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حلجداولومعماها

نوبت بازی سیاه است، در یک حرکت مهره 
سفید را مات کنید.

معمایشطرنج
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تاپخند

تیترخند

با تمام وجودم دلم می خواد االن یه گاو بی دغدغه رو که 

تو تپه های ســوئیس داره با آرامش علف می خوره و نگران 

هیچی تو آینده اش نیست شکار کنم و راسته اش رو کباب 

کنم بخورم!

 شــما یه بســته ســاقه طالیی رو با یه لیوان آب کرفس 

بخور، بعد از اون دیگه هیچ چیزی نمی تونه تو زندگی اذیتت 

کنه چون تو دیگه تهش رو دیدی!

مندلیف اگــه االن زنــده بود، می تونســت از ایــن هوای 

آلوده عناصر جدید کشف کنه.

شد شد، نشد  فالفلی می زنم

ســالم و خداقوت، قباًل اینطورکی بود طرف می خواست یک 
بیزینسی بزنه می گفت شد شد، نشد می رم ژاپن، اون جا رو که 
ازمون نگرفتن، کاًل ژاپن رفتــن اون موقع مثل فالفل خوردن 
االن بود، راحت و در دســترس همگان. اما بعدش اینطورکی 

شد که می گفت:
* شد شــد، نشد کافی شــاپ می زنم. بعد یکهو شــهر پر شد از 
کافی شــاپ های تیره و تار که هر چی تاریک تــر بودن ،قیمت 
خدمات شون باالتر بود. حاال در این بین اسامی عجیب و غریبی 
هم روی نیمــرو و املت می ذاشــتن تا قیمت بــاالش توجیهی 

داشته باشه، اما کافی شاپ هم اشباع شد.
* بعد اینطورکی شــد که می گفتن شــد شد، نشــد آنالین شاپ 
می زنم. یه جوری شد که دیگه خریداری باقی نمونده بود چون همه 
فروشنده بودن. ملت تو اینستاگرام و تلگرام فروشگاه اینترنتی با 
ارسال رایگان به سراسر کشــور زدن که همین ارسال رایگانش 
همیشه غیر رایگان بود!  بعد دیدن خریداری باقی نمونده و این جا 

بود که بزرگ ترین معضل بشریت در هزاره سوم رخ داد.
* عده ای گفتن شد شد، نشــد پیج انگیزشی می زنیم و تبلیغ 
می گیریم! بعد یکی دو جمله بی مــزه از کتاب هایی مثل »راز« 
و »قورباغه ات رو قورت بده« و »گوسفند نباشین« و به خصوص 
بی شــعوری رو جلوی دوربین مــی گن و یکهو تصویر آهســته 
می شــه و اینا به افق خیره می شــن جــوری که انــگار رازهای 
کائنات رو کشف کردن. البته بازگشت سرمایه تو بحث فالفل 

خوب بود. اما این جا یه کم زمانبره. 
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 با توجه به رابطه بین اعــداد  ، به جای عالمت 
سوال، عدد مناسب را قرار دهید؟

هوشمنطقی

اینطورکی

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

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازیکلمات

9 6 8
5 3 1 2

1 3 4
1 7 6

7 9 5
1 3 9

7 4 5 2
8 2 7

شوخکی

چرا چند 
ماهه مسواک 

نمی زنی؟
فوقش دندون هام 

خراب می شه، می رم 
دندون پزشکی.

 می خوام برم 
دندون پزشکی، 

زشته جلوی دکتر!

چی شده 
داری مسواک 

می زنی؟

همیشه قبل دندون پزشکی مسواک بزنین که دکتر شک نکنه!

دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

اطالعات عمومی:  
  1.لوئی پاستور

2. برگ درخت توت

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

اشاره کرده ایم.
ســه حرفی: آرا، آیــه، راه، رای، رهن، 

نهر، هار و ...
چهار حرفی:  انار، نیره و ...

پنج حرفی: ایران، ناهار، یاران، آرایه 
و ...

شش حرفی: رایانه، یارانه

معمای شطرنج:
بایــد مهــره فیــل ســیاه در خانــه f3 را بــه 
خانــه e2 منتقــل کنیــد و به شــاه ســفید 
کیش بدهید. به خاطر جایگیری اســب و 
ســربازهای ســیاه در این بازی شاه سفید 

راه فراری ندارد و مات می شود. 

1 . اولین کسی که به چگونگی فرآیند تخمیر 
پی برد چه کسی بود؟ 

2(لوئی پاستور  1(رابرت کخ 
4( جوناس سالک 3( ادوارد جنر 

2. کدام نوع برگ غذای مناسبی برای کرم 
ابریشم محسوب می شود؟ 

2( برگ میم  1( برگ درخت انجیر 
4(برگ درخت انار 3( برگ درخت توت 

اطالعاتعمومی

معمایتصویری

بگرد و پیدا کن

هوش منطقی:
جواب گزینه )ج( است. در هر شکل، عدد وسط به صورت زیر به دست می آید. دو 

عدد باال را در هم ضرب کنید و دو عدد پایین را هم در هم. حاال اعداد حاصل شده 

را از هم کم کنید و پاسخ به دست آمده را در وسط قرار دهید.

در تصویــری که مــی بینید 
یک هدفون مخفی شده که 
باید با دقت کردن در تصویر 
آن را پیدا کنید. با این بازی 
نه تنها بینایــی و دقت خود 
را محــک مــی زنیــد کــه از 
مبتال شــدن به آلزایمر هم 

جلوگیری خواهید کرد.

اختالف تصاویر:

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

اختالفتصاویر
ی:

صویر
ی ت

معما

شش رقمی: 

   954362 – 254368
138459 – 973264

سه رقمی: 

   854  – 364 – 326 
518 - 892 – 647

چهار رقمی:

   7325  –  6421
9364  –  5234

پنج رقمی: 

   48756 – 28754
 46527  - 67458
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