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اعتراضات ضد نژادپرستی 
درآمریکا ؛ ریشه ها و پیامدها

یک سیاه پوست دیگر، یک پلیس دیگر ، یک قتل 
دیگر، یک آشــوب دیگر ؛ ایــن داستان تکراری 
تنش های نژادی در ایاالت متحده آمریکاست که از 
روز نخست تاسیس این کشور و حتی سال ها پیش 
از آن در جریان بوده است. انتشار صحنه دلخراش 
ــوهــای پلیس  ــر زان ــورج فلوید زی ــردن ج خفه ک
خونسرد آمریکایی در شهر مینه سوتا و فریادهای 
» نمی توانم نفس بکشم« قربانی ، آتش اعتراضات 
نژادی در آمریکا را بار دیگر شعله ور ساخته است. 
در چهار روز گذشته، شهرهای مختلف آمریکا از 
مینیاپولیس تا نیویورک، از آتالنتا تا هیوستون و از 
میلواکی تا لس آنجلس شاهد تظاهرات گسترده 
بوده اند. دربرخی از شهرها، درگیری معترضان 
ــراد منجر شده و در  با پلیس به زخمی شدن اف
 برخی از شهرها نیز آشوب و غارت رخ داده است.
ــا در آمریکا  ــن روزهـ ــن حــال، آن چــه کــه ای بــا ای
می گذرد، صرفا خشم آنی شهروندان به خفه شدن 
جورج فلوید شهروند سیاه پوست زیر زانوهای 
پلیس سفیدپوست مینه سوتا نیست؛ بلکه فوران 
خشم چند صد ساله از نابرابری و تبعیض نهادینه 
اقلیت  و  پوستان  رنگین  علیه  آمریکا  در  شــده 
ــدرو کومو ، فرماندار  ها در ایــن کشور اســت. ان
نیویورک گفته است: »اتفاقات در مینیاپولیس 
تنها یک اتفاق جداگانه نیست بلکه فصلی از کتاب 

 »بی عدالتی و نابرابری مداوم« در آمریکاست.«
این کتاب، سال ها پیش از تاسیس ایاالت متحده 
با نسل کشی سرخ پوستان و آغاز تجارت برده 
در مستعمرات انگلیسی در دنیای جدید شروع 
ــواع و اقسام ظلم و  شد و بــرای 400 ســال با ان
ستم به اقلیت ها ادامــه داشته است. هر بار نیز 
در پی خشم عمومی از چنین ظلم و ستم هایی، 
شهروندان آمریکایی به خیابان ها می ریزند تا 
شرایط نامساعد را یک بار بــرای همیشه تغییر 
دهند؛ اما هربار، درپی سرکوب نیروهای امنیتی 
ــده ای آشوبگر و غــارتــگــر، مــبــارزات  و اقـــدام ع
 مدنی مردم آمریکا به نتیجه مطلوب نمی رسد.
البته درسال های اخیر به دلیل رشد شبکه های 
خبری مستقل و فعالیت شهروند -خبرنگاران، 
ــر و ایــجــاد  ــی گــســتــرده ت ــان ــان اطـــالع رس ــک ام
همبستگی بیشتر میان معترضان فراهم شده 
است. به همین دلیل نیز جنبش اعتراضی »جان 
سیاهان ارزش دارد« در میان طیف گسترده 
ای از شهروندان آمریکایی از جمله شهروندان 
سفیدپوست رواج یافته اســت. ایــن جنبش در 
تــالش اســت به مـــوازات کسب برخی موفقیت 
های سیاسی از جمله راهیابی سیاهان به برخی 
مشاغل مهم در آمریکا از جمله ریاست جمهوری، 
شرایط را برای میلیون ها سیاه پوست گرفتار در 
فقر و نابرابری و تبعیض تغییر دهد. این هدف 
از آن جهت اهمیت دارد که قرن ها برده داری 
و اعمال سیاست های جدایی نــژادی، فرهنگ 
نژادپرستی را در الیــه هــای زیــریــن اجتماعی 
ــن کــشــور رواج داده اســـت. بـــدون تغییر  در ای
این فرهنگ نژادپرستی در بین مــردم آمریکا، 
امکان جلوگیری از قتل سیاهان توسط پلیس 
های نژادپرست و تبرئه این پلیس های قاتل از 
 سوی قضات نژادپرست وجود نخواهد داشت.
با این حال، به موازات افزایش مطالبات اجتماعی 

برای اصالح رفتارهای نژادپرستانه در آمریکا، 
گروه های نژادپرست در این کشور فعال تر شده 
اند تا از میراث غمبار تبعیض نژادی در این کشور 
حراست کنند. این گروه برای رسیدن به هدف، 
یا  نژادپرستی  ضد  فعاالن  زیرگرفتن  از  حتی 
شلیک گلوله به سمت معترضان ابایی ندارند. 
اقدامات خشونت بار راســت گرایان افراطی و 
نژادپرستان آمریکایی در سال های اخیر به دلیل 
اظهارات دو پهلو و جانبدارانه دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا تشدید شده است؛ تا جایی که 
حتی پیام رسان توئیتر، توئیت ترامپ که تیراندازی 
به معترضان را مجاز دانسته بود، نقض قوانین 
این شبکه در ارتباط با ستایش خشونت دانست 
 و امکان ریتوئیت کردن و پسند آن را محدود کرد.
به هــرحــال، حل نشدن معضل عمیق تبعیض 
نژادی در آمریکا، یک بار دیگر این کشور را دچار 
ناآرامی های سیاسی- اجتماعی کرده است که با 
توجه به وخامت اوضاع اقتصادی در اثر همه گیری 
ویــروس کرونا، مخاطرات جدی تری را متوجه 
نظم و ثبات اجتماعی در این کشور خواهد کرد. 
این موضوع از این جهت اهمیت بیشتری دارد که 
حدود شش ماه دیگر قرار است انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا برگزار شود و رای دهندگان 
درباره تمدید ریاست جمهوری ترامپ برای دور 
دوم تصمیم بگیرند. توانایی رئیس جمهور مستقر 
در مدیریت بحرانی به گستردگی بحران ناشی 
از مرگ جورج فلوید ، تاثیر چشمگیری بر نتایج 
انتخابات نوامبر سال جاری دارد . به عبارت دیگر، 
اگر ترامپ نتواند از زیر بار شائبه نژادپرستی بیرون 
بیاید و در زمان کوتاه و با کمترین هزینه، نظم و 
آرامش را به آمریکا برگرداند ، چه بسا شانس ادامه 
سکونت و کار را در کاخ سفید از دست بدهد . 
همین موضوع ، بر حساسیت این دور از اعتراضات 

نژادی در آمریکا افزوده است .
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 رئیس جمهور بارها اعالم کرده تحریم ها  •
نمی تونه در اقتصاد ما تأثیر بذاره. از طرف 
دیگه تمام مشکالت اقتصادی و گرونی ها رو 
گردن تحریم می اندازه . باالخره کدام حرف 

ایشون رو باور کنیم؟
چرا بایدحقوق کارگر کمتر از کارمند باشد؟  •

ازکارگرها کار می  یعنی کارمندها بیشتر 
کنند؟  نمی دانم در کشوراسالمی این چه 

عدالتیه؟
 چراقیمت موتورسیکلت آن قدر باال رفته؟  •

با عملکرد این مسئوالن، خرید خانه وماشین 
برای مردم رویا شده! خجالت بکشید.

 پدران مان برای خرج خانواده مانده اند.  •
پس ما جوان ها می خواهیم چه کار کنیم؟ 
مگر در خواب ببینیم که خانه خریدیم، مگر 
در خواب ببینیم که بتوانیم یک پراید قراضه 

بخریم. ما چطور می خواهیم ازدواج کنیم؟
تنها خدمتی که مجلس دهم به این مردم  •

کرد ، گرانی بود. مخصوصا بنزین که ریاست 
محترم مجلس آن را برای 80 میلیون به یادگار 

گذاشت که تا آخر عمر در خاطرمان هست.
 نــام سهام عــدالــت راعـــوض کنید. حتی  •

کمونیست ها هم نام این سهام را »عدالت« 
نمی گذارند. بگویید سهام کارمندان دولت 

بهتر است.
 خدا به ما بازنشستگان صبر بدهد. با حقوق  •

زیر دو میلیون واقعا با سیلی صورت مان را 
سرخ نگه داشته ایم. می خواستند مقداری 
دریافتی مان را افزایش دهند، سه ماه گذشته 

ولی همان را هم نریختند.
 تکلیف کسانی که موفق به ثبت نام سهام  •

ــرا دولــت  ــه؟ چ عــدالــت نشدند چــی مــی ش
خدمتگزار اعالم نمی کنه؟

من کارگر بازنشسته تامین اجتماعی هستم  •
با گذشت سه ماه از سال هنوز مابه التفاوت 

حقوق ما را نداده اند. لطفا پیگیری کنید.
 آقای عباسی کجایی برادر عزیز؟ خبری  •

ازت نیست. ما خیلی دلمون می خواد تحلیل 
ارســال سوخت با پنج نفتکش ایرانی رو از 

زبان شما بشنویم.

ما که نفهمیدیم  دورکاری ادارات برقراره  •
یاخیر؟ شرکت گاز میگه همه بیان سرکار و 
دورکاری نداریم. مهدکودک هم تعطیله ، من 

بچه ام رو چی کار کنم، وقتی تو شهر غریبم؟
 اگه یادتون باشه اوایل کرونا نه ماسک پیدا  •

می شد نه الکل و محلول. سپاه آمد وسط 
میدان دست محتکران را رو کرد و کل مردم 
را بسیج کرد برای تولید و پخش اون و االن 
هم صنعت خودرو و خودرو سازی به چنین 

همتی نیاز داره.
جالبه کــه متوسط درآمـــد ماهانه مــردم  •

استونی را به تومان نزدین!ترسیدین؟خوب 
می نوشتید که 1386 یورو به پول ما می شه 
حدود 30 میلیون تومان! یعنی درآمــد یک 

کارمندشون، ماهانه این قدره!
 دولت الکترونیک واقعی رو استونی داره  •

نه ما که برای یک ثبت نام اینترنتی خودرو، 
دو روزه که اینترنت خونه مون جواب نمی ده.

 مدارس، دوماه بسته بود و حقوق فرهنگیان  •
دوبرابر شد! بیت المال حق همه است. حق 
مِن کارگر، حق من بازنشسته و... این افزایش 
حقوق همه را له کــرده اســت. اگر در تنگنا 
هستید این افزایش حقوق را از کجا پرداخت 

می کنید؟
 ماسک زدن رواجباری کنین. ما که می  •

زنیم یک جوری بهمون نگاه می کنن که انگار 
جذام داریم!

ــزارش و پیگیری ویــژه دربــاره  • لطفا یک گ
افــزایــش وام مسکن هم داشته باشید. آیا 
واقعا با 60 میلیون وام می شود کاری کرد؟ 
قیمت ها هر روز یک جهش دارد وما همچنان 

در نقطه صفر هستیم.
امان از مسئول بی تدبیر که فقط به فکر آمار  •

کمی است و از کیفیت خبری نیست. لطفا 
به خاطر رفاه حال مردم،مرکز کرونا رو جا به 
جا کنید و پایگاه سالمت رو برگردونید. اگر 
یک مرکز خصوصی این کار را می کرد، مرکز 

بهداشت حتما پلمب می کرد.
 آقــای رئیس جمهور بــرای کشته شدن  •

رومینا وامصیبتا راه انداخته ، برای از بین 

ــران و زحمت کشان و  ــارگ رفتن حقوق ک
بازنشستگان چیزی نمی گوید.

 باز دوباره که طرح »گران نمی خریم« را راه  •
انداختید. وقتی مسئوالن بی عرضه توی این 
بــازار آشفته ذی نفع هستند این وسط شما 

فقط آتش بیار معرکه هستید.
 جوابیه سازمان برنامه 

به چند پیام مردمی
1 – تقاضا تاریخ )1399.2.21(

یقینا تالش دولت محترم و عوامل صندوق 
ــع  ــه وض بــازنــشــســتــگــی در رســیــدگــی بـ
بازنشستگان قابل تقدیر است اما واقعیت 
این است که فرهنگیان بازنشسته خصوصا 
بازنشسته هایی که تا پنج سال قبل بازنشسته 

شدند شرمنده فرزندان شان هستند.
ــان- حــقــوق بازنشستگان  ــازم پــاســخ س
متناسب با اعتبارات مندرج در قانون بودجه 

سال 1399 اضافه شده است.
2 – انتقاد تاریخ )1399.2.24(

واقعا مردم با این مبلغ چندرغاز یارانه اجاره 
شان را بدن؟ خرج شان را بدن؟ قسط شان را 
بدن؟ قرض شان را بدن، قبض شان را بدن؟ 

کدام شان را بدن؟
پاسخ سازمان- مبلغ پرداختی یارانه ها 
براساس ارقام تعیین شده در جدول مصارف 
تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 در حال 
پرداخت می باشد و دولت در تعیین مبلغ آن 

نقشی ندارد.
3 – انتقاد تاریخ )1399.2.25(

آقای روحانی! جناب نوبخت! پس چه شد 
کمک معیشتی تان؟ همین یکی دو بار بود؟ 
ورشکسته  ــت  وق یــک  نکند.  درد  دستتان 
نشوید. واقعا توان کمک به همین چند میلیون 
معیشت بگیر را که از ده ها فیلتر شناسایی 
گذشتند، ندارید؟ معیشت بگیران در گذران 
زندگی مانده اند. تا کی از مردم و کمک مردم 

مایه می گذارید؟
پاسخ سازمان- پرداخت کمک معیشتی 
های اعالم شده توسط سازمان برنامه و بودجه 

ادامه دارد.

یادداشت روز

  امیرعلی ابوالفتح 
international@khorasannews.com

مقاوم مثل فرزاد فرخ، بازنده مثل رشیدپور و خوش شانس مثل هیتلر!
مصطفوی-کدام شبکه تلویزیونی موفق تر است؟ 
کــدام برنامه توانسته مخاطب بیشتری جذب 
مرکز  نظرسنجی  تازه ترین  نتایج  کند؟دیروز 
ــاره پرمخاطب ترین  تحقیقات رسانه ملی درب
برنامه های تلویزیون منتشر شد. این نظرسنجی، 
همه برنامه های بــاالی 10 درصــد بیننده در 

اردیبهشت سال 99 را معرفی کرد. این نتایج 
در بعضی قسمت ها جالب و شگفت انگیز 

بــود و در بعضی قسمت ها هم عجیب و 
شوکه کننده . راستش را بخواهید ما هم 
وقتی فهمیدیم »اتــفــاق« با اجــرای رضا 

رشیدپور و با آن دکور باشکوه و 
با جبروت نتوانسته حتی 10 

درصــد مــردم را پــای برنامه 
اش  بنشاند شوکه شدیم! 

یــا وقــتــی متوجه شدیم 
تکرار یک برنامه از سری 
قبلی در شبکه مستند 

جزو چند برنامه پربیننده 
سیما شده است شگفت زده 

شدیم. ایــن فهرست چیزهای 

دیگری هم دارد. گزارش مفصلی از پربیننده ترین 
برنامه ها و بازنده های تلویزیون را در صفحه 6 

نوشته ایم. آن را بخوانید.
* در بین زمامداران خونریز تاریخ، هیتلر یکی از 
معروف ترین هاست؛ مردی که بزرگ ترین جنگ 
تاریخ بشر را بــه راه  انداخت، میلیون ها انسان 
بی گناه را به کام مرگ کشید، عرصه را 
برای قدرت طلبی خیلی ها باز کرد و بعد 
هم با شلیک گلوله به مغزش، به زندگی 
خــود خاتمه داد. هیتلر بسیار منفور 
بود و از همان ابتدا، برخی دنبال ترور 
او بودند اما او در طول13 سال از 
مهلکه 10 ترور خوفناک فرار 
کرد؛ آن هم با خوش شانسی 
محض؛ جوری که حرص آدم 
در می آید! تمام ماجرای 
این 10 ترور را در صفحه 

تاریخ )7( نوشته ایم.
بعضی ها  که  »شنیدم   *
می گویند فرزاد فرخ خیلی 
ــوده کــه خواننده شده  پــولــدار ب

در حالی که این ها شایعه اســت. من از شش 
سالگی کــار مــی کــردم، بستنی می فروختم. 
یــادم هست کــه مـــادرم بستنی یخی درســت 
می  کرد و من می رفتم جلوی یک مدرسه و آن ها 
را می فروختم. من تقریبا کودک کار محسوب 
می شوم و پــدرم سال ها پیش به رحمت خدا 
رفته و من سال هاست که نــان آور و سرپرست 
خــانــواده ام هستم و...« این ها  صحبت های 
فــرزاد فرخ است که چندشب پیش در برنامه 
ــرار گرفت.  ــورد توجه ق ــودک شــو گفت و م ک
واقعیت تلخ است اما شاید اگر فرزادجان راه 
دیگری را در پیش گرفته بــود، االن به جای 
موفقیت در خوانندگی و داشتن بیش از یک 
میلیون فالوئر در اینستاگرام، سرانجام دیگری 
ــود. همکاران مــان در صفحه  در انتظارش ب
مــشــاوره از صفحات زنــدگــی ســالم بــه همین 
موضوع پرداخته اند. این که چه عاملی باعث 
می شود که یک فرد به رغم داشتن گذشته ای 
سخت، بر مشکالت غلبه کند اما فردی دیگر 
همچنان خود را قربانی بداند و در مشکالت 

باقی بماند؟  

این روزها در مجلس چه می گذرد؟
کمیسیون های پر مشتری و هدیه هایی که  وانکرده  پس فرستاده شد! 

امروز صبح اولین جلسه رسمی مجلس یازدهم 
با هیئت رئیسه جدید در صحن علنی بهارستان 
برگزار می شود. این درحالی است که این روزها 
مجلس روزهــای بسیار شلوغی را می گذراند 
ــاره کمیسیون ها ،  و بحث ها و تحلیل ها درب
اعتبارنامه ها و مطالبات مردم از نمایندگان 
ــت. گــزارشــی از اتفاقات این  بسیار داغ اس

روزهای مجلس را بخوانید:

پیشنهاد ختم قرآن	 
و  رفسنجان  ــردم  م منتخب  جاللی،  حسین 
انارگفته بود: در روز ورود به مجلس و اولین 
جلسه علنی، قــرآن هــای زیبایی را روی میز 
هریک از نمایندگان گذاشته بودند که کار خوب 
و مناسبی بود، اما فکر کردم که چطور می  توان 
حق این کتاب بزرگ الهی را تا جایی که امکان 
دارد به جا آورد. بر همین اساس به ذهنم آمد که 
اگر مجموع نمایندگان دوره یازدهم هر روز دو 
صفحه قرآن کریم را بخوانند، می توانیم تقریبًا 
روزانه یک ختم کامل داشته باشیم. اما عباس 
سلیمی نمین تحلیل گر سیاسی در واکنش به 
این پیشنهاد گفت: »ما از مجلس انتظار حل 
مشکالت را داریم. آقایان قطعا در خانه هایشان 
قرآن و عبادت و نماز شب داشته باشند اما وقتی 
وارد مجلس شدند باید فکرشان را به کار بگیرند 

تا مشکالت کشور را حل کنند.«

کدام کمیسیون ها مشتری بیشتری دارد؟	 
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس دربــاره بیشترین تقاضا برای عضویت 

در کمیسیون های تخصصی مجلس از سوی 
منتخبان، گفت: کمیسیون های امنیت ملی و 
سیاست خارجی، اصل 90، برنامه و بودجه، 
صنایع و معادن و اجتماعی بیشترین تقاضا را  از 

سوی منتخبان برای عضویت دارند.

هدیه هایی که نگرفته پس فرستادند	 
 ایزدخواه نماینده تهران در مطلبی در صفحه 
معارفه  جلسه  »در  نوشت:  خــود  اینستاگرام 
نمایندگان استان تهران با یکی از سازمان های 
دولتی استان، به هر نماینده دو عدد کارت هدیه 
به ارزش مالی 2 میلیون و 700  هزار تومان برای 
خرید از یکی از مارک های داخلی اهدا شد، بنده 
و بسیاری دیگر کارت ها را توسط برادر مالک 
شریعتی )نماینده مردم تهران( به سازمان مزبور 
برگرداندیم.« امیرآبادی نماینده قم در توضیح 
ــرای معارفه  ایــن هدیه ها گفت: »جلسه ای ب
نمایندگان استان تهران با یکی از سازمان های 
یکی از وزارتخانه  ها در تهران برگزار می شود، 
در انتهای جلسه دو کارت هدیه به آن ها داده 
می شود، این ها هم ناراحت می شوند و از طریق 

یکی از نمایندگان همه را برمی گردانند.

تبریک رقبای قدیمی	 
بعد از مشخص شدن تکلیف ریاست مجلس، 
بسیاری از شخصیت های کشوری و لشکری در 
قالب پیام های تبریک برای قالیباف در مسئولیت 
جدیدش آرزوی موفقیت کردند. در این بین 
رئیس جمهور روحانی، جهانگیری، رضایی، 
علی الریجانی و والیتی که زمانی در رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری رقیب قالیباف بودند 
نیز به وی پیام تبریک دادنــد. همچنین تولیت 
آستان قدس رضوی، فرمانده کل سپاه پاسداران، 
ــش، دبیرکل مجمع مجالس  فرمانده کل ارت
آسیایی، رئیس مجلس سنای پاکستان ، رئیس 
ــران  ستاد کل نیروهای مسلح و تعدادی ازوزی
ــت نیز در پیام هــای جــداگــانــه ای انتخاب  دول

قالیباف به ریاست مجلس را تبریک گفتند.

اعتراف و اعتراض عارف	 
 عارف در نامه ای به مردم ایران و موکلین خود 
ــه گزارشی از عملکرد فراکسیون  ضمن ارائ
امید نوشت: »اگر از عملکرد دولت تدبیر و امید  
یا از کارکرد فراکسیون امید و شورای عالی 
ســیــاســت گــذاری اصــالح طــلــبــان می پرسید 
شما  نقدهای  از  بسیاری  تصدیق  من  پاسخ 
فرصت سوزی هاست.«  یا  ناکارآمدی ها   به 
وی همچنین نوشت:متاسفانه سیاست های 
نادرست و ناهماهنگ و چالش های ناکارآمدی 
در نظام اداری کشور، تاثیری فراتر از تحریم ها بر 
اقتصاد و زندگی مردم داشته است و اساسا، آثار 
سوء تحریم ها به واسطه چالش های سیاست 

گذاری در کشور، فراگیر شده است.

رهبر انقالب درگذشت آیت ا... ابوالقاسم محجوب را تسلیت گفتند
حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اسالمی، درگذشت عالم پرهیزگار آیت ا... شیخ 
ابوالقاسم محجوب را تسلیت گفتند. به گزارش 
پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب، متن 

پیام ایشان به این شرح است: »بسم ا... الرحمن 
الرحیم/ درگذشت عالم پرهیزگار آیت ا... آقای 
حاج شیخ ابوالقاسم محجوب رحمةا... علیه را به 
خاندان مکرم و دوستان و شاگردان و ارادتمندان 

ایشان تسلیت عرض می کنم. از خداوند متعال 
علو درجات این عالم پارسا و پرهیزگار را مسئلت 

می نمایم.
سیدعلی خامنه ای«

ــر بهداشت، درمـــان و آمـــوزش پزشکی  وزی
پس از دیدار با تولیت آستان قدس رضوی از 
برداشته شدن قید محدودیت ساعت برای 
زیــارت حرم مطهر رضــوی با نظارت آستان 
قدس، استانداری خراسان رضوی و رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد.دکتر 
نمکی در گفت وگو با آستان نیوز ضمن تقدیر 
و تشکر از مدیریت حکیمانه آستان مقدس 
حضرت رضا)ع( در دوران شیوع بیماری کرونا 
گفت: تدبیر، خرد و حکمت حاکم بر مدیریت 
آستان قدس رضوی نقش بسیار مؤثری در 
مدیریت بیماری کرونا در استان خراسان 
رضوی داشته است.وی همچنین تاکید کرد: 
این آستان مقدس  در هدایت و مدیریت دیگر 
بسیار  نقش  نیز  کشور  مقدس  آستان های 
ــرد. ایــن مجموعه مقدس، به  مهمی ایفا ک

عنوان یک مرجع مهم و اثرگذار روی دیگر 
امــاکــن متبرکه، کمک شــایــان توجهی در 
مدیریت کرونا کرد و نقش حجت االسالم و 
المسلمین مروی در این اثرگذاری بسیار بارز 
و چشمگیر بود.نمکی با اشاره به جلسه خود 
با تولیت آستان قدس رضوی و جلسه ستاد 
کرونا، بیان کــرد: با توجه به دشواری های 
زیارت زائــران و مجاوران در گرمای آفتاب، 
قید محدودیت ساعت زیارت از حرم مطهر با 
اختیار آستان قدس رضوی و نظارت استاندار 
محترم و نیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد برداشته مــی شــود.وی اضافه کرد: 
مقرر شد تا با کمک و نظارت همه سازمان های 
مردم نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
تنها نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
برعهده وزارتخانه باشد و اداره و کنترل بقیه 

ــوی و دیگر  ــور برعهده آستان قــدس رض ام
نهادهای دســت انــدرکــار خواهد بــود تا به 
ــران آقا علی  بهترین نحو ممکن، زیــارت زائ
بن موسی الرضا)ع( در رفاه و سالمت کامل 
انجام شود.وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
بیان توصیه موکد خــود تصریح  با  پزشکی 
کرد: از همه زائــران و مردم عزیز کشورمان 
درخواست می کنیم که حتما با زدن ماسک 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به زیارت 
مشرف شوند، چرا که ما واقعا روز و شب خود 
را برای خدمتگزاری به مردم گذاشته ایم تا 
سالمت را برای جامعه تضمین کنیم.نمکی 
گفت: مردم ما دچار خوش باوری نشوند که 
بحران کرونا تمام شده است، بلکه با رعایت 
اثر  در  می تواند  بهداشتی  مسائل  نکردن 

بی توجهی با موج سنگین تر برگردد.

وزیر بهداشت پس از دیدار با تولیت آستان قدس رضوی:

محدودیت زمانی   برای زیارت حرم مطهر با نظارت نهادهای مسئول برداشته می شود

بیانیه خودروسازان در خصوص شرایط قرعه کشی و تحویل خودروهای فروش فوق العاده 

ایران خودرو و سایپا در بیانیه ای مشترک اعالم 
ــودرو  ــد، بــرنــدگــان قرعه کشی خــریــد خ ــردن ک
باید طی 48 ساعت مبلغ خــودرو را به حساب 
خــودروســاز واریــز کنند.به گــزارش   فــارس، در 
ــازان )ایـــران خــودرو و سایپا(  ــودروس بیانیه خ
آمده است: به اطالع کلیه متقاضیان حضور در 
فرایند فــروش فوق العاده ویژه ایــام عید سعید 
فطر می رساند:1- جهت اطمینان بخشی به 

افــکــار عمومی در صحت و دقــت قرعه کشی، 
ــا در تمامی  ــه ه ــان ــی و رس ــارت ــظ ــای ن ــاده ــه ن
داشــت. خواهند  حضور  قرعه کشی،   مراحل 
2- متقاضیان مکلف اند ظرف 48 ساعت پس 
از اعالم منتخبان از سوی خودروسازان، برای 
تکمیل وجه اقدام کنند. ضمن این که در صورت 
واریز نشدن وجه، اسامی نفرات جایگزین از محل 
رزرو، توسط خودروساز و با تایید دستگاه های 

نظارتی اعالم می شود.3-  شناسنامه مالکیت 
ــرگ سبز( نیز از ســوی پلیس راهــور  ــودرو )ب خ
تحویل خودروساز خواهد شد که پس از اتمام 
دوران ترهین، از سوی خــودروســازان، تحویل 

خریدار می شود.
4- با توجه به مفاد قرارداد فروش؛ امکان فروش 
وکالتی خودروهای ثبت نامی از سوی متقاضیان 

در دوران ترهین وجود نخواهد داشت.
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"استیو هاروی" مجری معروف تلویزیونی و نویسنده 
آمریکایی با انتشار این کاریکاتور در صفحه شخصی 
خود در فیسبوک، پلیس آمریکا و نظامیان اسرائیلی 
را دو طرف سکه نژادپرستی معرفی کرده است.
با توجه به نفوذ البی صهیونیستی در آمریکا، قابل 
پیش بینی است که هاروی تحت فشار شدید قرار 
گیرد تا عذرخواهی کند و اال از طرف شبکه های 

تلویزیونی بایکوت می شود.

طرح روی جلد اکونومیست:بی توجهی ترامپ به 
آمار تلفات کرونا در آمریکا

کلوباچار،  ایمی  داده  نشان  جدید  تحقیقات 
سناتور حقوق دان و دموکرات آمریکا که شانس 
اول معاون اولی جو بایدن به شمار می رود در 
زمانی که دادستان ایالت مینه سوتا بوده از اعالن 
جرم در ده ها مورد بدرفتاری پلیس خودداری 
کرده است. از جمله در سال 2006 حاضر نشد 
یک پلیس سفید پوست رادیکال که سرخ پوست 
بومی آمریکا را کشته بــود، محاکمه کند. 14 
سال بعد همان مامور که »درک شووین« نام دارد  
جورج فلوید، مرد سیاه پوست را در هفته گذشته 

به طرز فجیعی به  قتل رساند.

 جنجال توهین جنسیتی
 به وزیر ایتالیایی 

وضعیت نامعلوم تحصیلی دانش آموزان ایتالیایی 
در دوران کرونا، باعث شد تا وزیر آموزش و پرورش 
ایــن کشور هــدف توهین هــای جنسیتی قرار 
بگیرد. آخر هفته، در جلسه پرسش و پاسخ سنا، 
در حالی که لوچیا آزولینا، وزیر ۳۷ ساله آموزش و 
پرورش می کوشید در باره توقف فعالیت آموزشی 
به خاطر شیوع ویروس کرونا به سنا توضیح دهد، 
سناتور »جیوزپه مولس«، از حزب راست گرای 
فورزای ایتالیا )به پیش ایتالیا( او را هدف حمالت 
لفظی شدید قرار داد. او گفت که نظام آموزشی 
به اعتبار و رویکرد جدی نیاز دارد اما اعتبار و 
حیثیت خانم آزولینا مانند بکارت دوشیزگان »به 
سادگی از دست می رود... ما حرف ضد و نقیض 
زیاد شنیده ایم: گاه بستن مدارس بله، گاه بستن 
مدارس نه؛ در آوریل قرار شد همه دانش آموزان 
به کالس باالتر بروند، در ماه مه قرار شد همه رد 
شوند؛ در ماه سپتامبر قرار است نصف درس ها در 
مدرسه داده شود و نصف هم در خانه!« پس از این 

توهین، مولس مجبور به عذرخواهی شد. 

خادم-نزدیک به دو سال پس از فتح آخرین 
مناطق تحت تسلط تروریست های داعش به 
دست دولت سوریه، روسیه حاال خود را برای 
گرفتن جایزه این همکاری »دوستانه« از دولت 
بشار اســد آمــاده می کند. والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه، به دو وزارتخانه دفاع و 
امور خارجه دستور داده با سوریه بر سر انتقال 
زمین های بیشتر و مناطق دریایی به ارتش 
این کشور مذاکره کنند. والدیمیر پوتین دیروز 
با پیشنهاد دولــت کشورش در زمینه امضای 

ــاره »تحویل امالک  پروتکل شماره یک دربـ
غیرمنقول و مناطق دریایی بیشتر« الحاقیه 
توافق نامه منعقد شــده در اوت 201۵ بین 
مسکو و دمشق در خصوص استقرار مجموعه ای 
از تجهیزات نیروی هوایی روسیه در سوریه 
موافقت کرد. به گزارش اینترفاکس، این فرمان 

یک روز پس از آن امضا شد که والدیمیر پوتین 
مقام الکساندر یفیموف، سفیر روسیه در دمشق 
را به »نماینده ویژه رئیس جمهور« ارتقا داد؛ 
اقدامی که از نظر تحلیل گران به روسیه اجازه 
می دهد تا قدرت خود را در سوریه تثبیت کند 
و مجاری عادی دیپلماتیک را دور بزند. روسیه 

هم اکنون دو پایگاه نظامی دایمی در سوریه دارد 
که عبارتند از پایگاه هوایی »حمیمیم« در استان 
الذقیه که حمالت مرگبار علیه مناطق تحت 
کنترل مخالفان اسد از آن جا انجام می شود و 
یک پایگاه دریایی در شهر »طرطوس« در ساحل 
دریای مدیترانه که به مدت 4۹ سال اجاره شده 
ــزارش دویچه ولــه، رئیس جمهور  اســت. به گ
غیرمنتظره  سفر  در   201۷ دسامبر  روسیه 
ای به سوریه، در پایگاه هوایی حمیمیم با بشار 
اسد دیدار و تأکید کرده بود که روسیه دو پایگاه 
دریایی و هوایی خود را در سوریه برای مدت 
ــرد. در ســال 201۷  زیـــادی حفظ خــواهــد ک
همچنین مسکو و دمشق توافق نامه ای را امضا 
کردند که طبق آن، 11 کشتی هسته ای روسیه 
اجازه یافتند در بندر »طرطوس« مستقر شوند. 
توافق نامه روسیه و سوریه 4۹ سال اعتبار دارد و 
2۵ سال نیز قابل تمدید است. روسیه از سپتامبر 
سال 201۵ میالدی مداخله نظامی در جنگ 
سوریه را آغاز کرد، مداخله ای که عاملی تعیین 
کننده در حفظ حکومت بشار اسد و شکست 

تروریست ها و مخالفان مسلح وی بوده است.

کامیار-دامنه اعــتــراضــات بــه قتل یــک مرد 
سیاه پوست به دست پلیس آمریکا به 20 شهر 
بــزرگ این کشور رسیده تا جایی که در برخی 
مناطق مانند کارولینای شمالی و نیویورک، 
ســربــازان آمریکایی  باید ظــرف چهار ساعت 
آمــاده اعــزام به مینیاپولیس شوند. این دستور 
ترامپ برای استقرار نیرو در خیابان ها از زمان 
شورش های 1۹۹2 لس آنجلس بی سابقه است 
اما اتخاذ تدابیر امنیتی به همین جا ختم نشده 
و در مینیاپولیس از  شامگاه جمعه تا پایان روز 

یک شنبه مقررات منع رفت وآمد برقرار شده 
است. با شدت گرفتن موج اعتراضات، دادستان 
مینیاپولیس، افسری را که با زانو به گردن جورج 
فلوید فشار آورده و به این ترتیب موجب خفگی 
او شده بود، بازداشت کرد. همزمان، در ایالت 
جورجیا نیز نــاآرامــی هــا در اعــتــراض به رفتار 
نژادپرستانه پلیس آمریکا ادامه دارد و فرمانداری 
مجبور به اعالم وضعیت اضطراری شده است. 
این  آتالنتای  شهر  در  خشمگین  معترضان 
ایالت، چند خودروی پلیس را به آتش کشیدند. 

دامــنــه اعــتــراضــات بــه واشنگتن هــم رســیــده و 
تظاهرکنندگان با تجمع در پارک »الفایت« که 
مقابل کاخ سفید قرار دارد، برای مدت کوتاهی 
تردد کارمندان به دفتر مرکزی دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا را مسدود کردند. پلیس 
شهر »دیترویت« در ایالت »میشیگان« هم می گوید 
که به دنبال تیراندازی به تظاهرکنندگان، یک 
نفر کشته شده اســت. با این حــال، سخنگوی 
پلیس دیترویت مدعی است هیچ کدام از افسران 
پلیس در این تیراندازی نقشی نداشته اند. شهر 
»هیوستن« ایالت تگزاس نیز شب گذشته، صحنه 
رویارویی مردم با نیروهای پلیسی شد که با گاز 
اشک آور به استقبال آن ها رفتند. گفته می شود 
پلیس 200 نفر را در این شهر بازداشت کرده 
اســت. شهرهای »لینکلن« ایالت »نبراسکا« و 
»فنیکس« ایالت »آریزونا« نیز صحنه درگیری 
مردم و نیروهای پلیس بود. در »نیویورک« نیز 
دست کم ۵0 تن از معترضان به مرگ جورج 
فلوید بازداشت شده اند. این اعتراضات به زخمی 
شدن چند افسر پلیس از جمله شکستگی بینی 
و دندان آن ها منتهی شد. همچنین گزارش ها 
حاکی از مرگ یک پلیس در بیمارستان است 
.گفته می شود رانندگان اتوبوس های نیویورک 
از همکاری با پلیس برای جابه جایی معترضان 
بازداشت شده خودداری می کنند. در »پورتلند« 
نیز معترضان به دفتر پلیس و کالنتری شهر حمله 
کردند. پلیس »لس آنجلس« آمریکا نیز هرگونه 
تجمع در مرکز شهر را غیرقانونی اعالم کرد و 
هشدار داد کسانی که این ممنوعیت را نادیده 
بگیرند و همچنان در منطقه حضور داشته باشند، 
ــد.از ســوی دیگر، احــزاب  دستگیر خواهند ش

دموکرات و جمهوری خــواه آمریکا از وضعیت 
به وجــود آمــده بــرای گرم کــردن تنور انتخابات 
2020 استفاده می کنند.دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا که با اظهارات نسنجیده خود 
مبنی بر توسل به زوِر اسلحه، به موج اعتراضات 
دامن زده است، ضمن عقب نشینی ضمنی از 
ادعــای خود، با خانواده جورج فلوید، مرد 46 
ساله سیاه پوستی که قربانی نژادپرستی پلیس 
آمریکا شد، گفت و گو کرد.خانواده جورج فلوید 
از تعقیب قضایی مامور سابق پلیس استقبال و در 
عین حال این اقدام را »دیرهنگام« و »اولین گام در 
مسیر عدالت« توصیف کرده اند. »الیزابت وارن« 
سناتور دموکرات و نامزد سابق انتخابات ریاست 
جمهوری 2020  در پیامی توئیتری اعالم کرد: 
خشونت نژادپرستانه که به کشته شدن افرادی 
چون »جورج فلوید«، »احمد آربری« و »برونا تیلور« 
منجر شــده اســت، در آمریکا موضوع جدیدی 
نیست و آن چه در تصاویر ویدئویی مشهود است 
فقط بخشی از خشونتی است که سیاه پوستان 
آمریکایی تجربه می کنند البته برخی از آن ها هم 
زمانی که در بازداشت پلیس هستند، این خشونت 
را تجربه می کنند.باراک اوباما نیز در بیانیه ای 
خشونت پلیس را محکوم کرد .»جو بایدن« رقیب 
دموکرات ترامپ نیز با خانواده جورج فلوید تماس 
گرفت. وی با انتشار پیامی ویدئویی در صفحه 
توئیتر خود از نژادپرستی پلیس آمریکا برای 
گرفتن جان یک انسان غیرمسلح ابراز تأسف کرد. 
وی در این ویدئو ماجرای قتل اریک گارنر، مرد 
سیاه پوست دیگری را که سال 2014 از سوی 
پلیس آمریکا به قتل رسید، یادآوری کرد و گفت: 
بار دیگر فریاد »نمی توانم نفس بکشم« را شنیدیم.

سازوکار عملیاتی جدید داعش 

در روزهای گذشته ابوحمزه القرشی سخنگوی 
جدید داعــش در فایل صوتی، ضمن تشکر از 
گروه های وابسته به این تشکیالت تروریستی 
ماموریت جدیدی را به سازمان داعش در سراسر 
جهان ابالغ کرد. در این ماموریت القرشی به 
گروه های وابسته به داعش ابالغ کرد عملیات 
های خود را ادامه دهند و از سیاست »عملیات 
فرسایشی« استفاده کنند. پیشتر داعش با دو 
شیوه  عملیات های بــزرگ و گرگ های تنها، 
در اروپــا و آفریقا و حتی آسیا دست به عملیات 
نظامی می زد و خسارت هایی وارد می کرد. 
در سیاست عملیات های بــزرگ، هسته های 
عملیاتی داعش بر آن بودند بخشی از هدف مد 
نظر را تصرف کنند. عمده عملیات های  داعش 
در این روش مربوط به کشورهای غرب آسیا، 
نیجریه و بخشی از کشورهای شمال آفریقا بود، 
عمده کشورهایی که داعش در آن جغرافیای 
قابل توجهی در اختیار دارد و می تواند پس از 
استقرار، پدافند الزم بــرای استحکام مواضع 
اشغال شده را به کار گیرد. سیاست گرگ های 
تنها نیز بیشتر در اروپا و مناطقی رخ می داد که 
داعش عمدتا با جذب عناصر و گروه های کوچک 
به تحریک این افراد می پرداخت و به آن ها دستور 
می داد دست به عملیات کور یا عملیات هدف 
دار بزنند و در نهایت کشته شوند. عملیات های 
رخ داده در فرانسه، ایتالیا، بلژیک، آلمان و چند 
کشور اروپایی  دیگر نمونه های اجرایی شدن 
این سیاست هاست. با این حال طرح عملیاتی 
سیاست "گــرگ هــای تنها"  نه تنها فشارها و 
خسارت های فراوانی به امنیت ملی کشورهای 
درگیر وارد کرد بلکه در برخی کشورها نیز به 
تحول بخش های مربوط به قانون گذاری حوزه  
ــت. تغییر قانون  تروریسم کمک شایانی داش
وضعیت اضطراری و تروریسم نمونه ای از این 
تحوالت متاثر از سیاست گرگ های تنهاست.
با ایــن حــال سخنان اخیر القرشی، سیاست 
جدیدی به گروه های تروریستی داعشی ارائه 
داد که از آن می توان به دکترین سازمان های 
تروریستی ایدئولوژیک یاد کرد. سازمان هایی 
که به دنبال اهداف تروریستی، هسته های خود 
را بهتر و دقیق تر به کار می گیرند و عملیات 
گرگ های تنها را که عمدتا تکی و غیر مرتبط 
انجام می شــد، درگیر یک  با شبکه عملیاتی 
پروسه امنیتی و پیچیده می سازند. در منطقه 
غرب آسیا این سیاست در گروه های تروریستی 
و  کشورمان   تجربه  در  اسالمی  انقالب  ضد 
در طول جنگ صــدام با ایــران توسط سازمان 
استخبارات عراق به کار گرفته شد. گروه های 
وابسته به سرویس اطالعاتی صدام که  عمدتا با 
عملیات های فرسایشی به دنبال درگیر سازی 
نیروهای نظامی و امنیتی کشور هدف بودند 
و هزینه  نظامی و عملیاتی تقابلی را افزایش 
می دادند. از عمده دستاوردهای این عملیات 
ناامنی گسترده، تغییر ذهنیت کشورها درباره 
ــت هــا در تامین امنیت و مشغول ســازی  دول
گسترده دستگاه امنیتی بود. در حقیقت این ظن 
تقویت می شود که عناصر بازمانده از دستگاه 
استخباراتی صدام در داعش در حال بازطراحی 
امنیتی این سازمان و احیای آن به روش های 
جدید بحران زا در جهان هستند. روش هایی که 
پیشتر در میان اپوزیسیون ایرانی به کار گرفته 
شد و نتایجی هم به دنبال داشت. در حقیقت 
شاهد سیاست جدیدی از سوی داعش هستیم 
که دستگاه اطالعاتی صدام علیه ایران به کار 
می گرفت و در میان اپوزیسیون کشورمان نمونه 

هایش وجود دارد.
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پیشخوان بین الملل 

این روزها اخباری از گوشه و کنار درباره برداشته 
شدن گام هایی به منظور عــادی ســازی روابط 
کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی به گوش 
می رسد.روزنامه »رأی الیوم« در سرمقاله خود 
ــالم ایــن مطلب نوشت که پس از انتشار  با اع
خبر مربوط به مشارکت دو هنرپیشه اسرائیلی 
مغربی األصل در جشنی که به مناسبت عید سعید 
فطر در کانال2 مغرب برگزار شد، دو خبر دیگر 
نیز درباره عادی سازی روابط کشورهای عربی 
و رژیــم صهیونیستی منتشر شد.خبر نخست 
مربوط به فرود هواپیمای اسرائیلی در فرودگاه 
خارطوم بــود که حامل یک تیم پزشکی برای 
نجات جان »نجوی قدح الدم« دالل روابط بین 
رژیم صهیونیستی و سودان و واسطه دیدار بین 
»عبدالفتاح البرهان« رئیس شورای حاکمیتی 

این کشور با »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در فوریه گذشته در اوگاندا بود.

خبردوم نیز مربوط به تماس تلفنی وزیران انرژی 
رژیم صهیونیستی و مصر و توافق آن ها درباره 
استمرار هماهنگی منطقه ای و دیدار قریب الوقوع 
در همایش گاز مدیترانه بود و البته فرود هواپیمای 
اماراتی بــرای نخستین بار درفــرودگــاه تل آویو 
ــرای کمک به  با محموله تجهیزات پزشکی ب
تشکیالت خودگردان فلسطین را نباید فراموش 
کرد،موضوعی  که این تشکیالت اطالع قبلی از 
آن را تکذیب و اعالم کرد که از تحویل این کمک ها 
خودداری می کند.در گذشته صاحبان این قبیل 
ابتکارها و اقدامات مربوط به عادی سازی روابط، 
اقدام خود را چنین توجیه می کردند که در راستای 
پیشبرد روند صلح از طریق اطمینان بخشی به 

ــاره حسن نیت اعــراب برای  رژیــم اشغالگر درب
همزیستی و پذیرش اسرائیل در صورت پایبندی 
آن به طرح صلح عربی صورت می گیرد اما اکنون 
روند صلح فروپاشیده، طرح صلح عربی که بر 
عقب نشینی اسرائیل از اراضی اشغالی و تشکیل 
دولت فلسطین تأکید دارد، ُمرده و رژیم اشغالگر 
ــل دو دولــت را به نابودی کشانده است،  راه ح
قدس و ارتفاعات جوالن را اشغال کرده و اکنون 
در تدارک برای اشغال یک سوم کرانه باختری 
و دره اردن است حال آن که روند عادی سازی 
روابط نیز شدت یافته است.نویسنده می افزاید 
ممکن است مصر وجود معاهده صلح کمپ دیوید 
و روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی را بهانه ای 
برای این اقدامات قرار دهد اما بهانه های سودان، 
امارات، قطر، مغرب و ُعمان چیست؟رأی الیوم 
افزود که بهبود روابط با رژیم اشغالگر هرگز به حل 
بحران های اقتصادی ســودان کمکی نخواهد 
کرد واگر این گونه بود بحران های مصر و اردن 

حل می شد.

پشت پرده فرود جت اسرائیلی در فرودگاه خارطوم چه بود؟ 

عادی سازی زیر چتر کرونا ! 

چهره روز

پیش از آن که پاندمی کرونا به یکی از بزرگ ترین 
چالش های جهان تبدیل شود، بیماری ترامپ 
بــرای خــروج از پیمان هــای بین المللی، ترس 
سیاست مداران جهان را برانگیخته بود. با این 
تفاوت که به گفته سازمان بهداشت جهانی تولید 
واکسن کرونا شاید 11 تا 1۷ ماه دیگر زمان الزم 
داشته باشد؛ اما بیماری ترامپ تا پایان دولتش 
ادامه دارد. در تازه ترین بخش از دومینوی پیمان 
شکنی های رئیس جمهوری آمریکا، او روابط 
کشورش با سازمان جهانی بهداشت را قطع 
کرد چرا که به گفته او آژانس سازمان ملل متحد 
»تحت نفوذ کامل چین« اســت. ترامپ پیش از 

این نیز بارها این سازمان را متهم کرده بود که 
از زمان شیوع ویــروس کرونا در جهان، همواره 
در مقابل مقامات پکن با مالیمت رفتار کرده و با 
وجود دریافت بخش قابل توجهی از بودجه خود از 
ایاالت متحده »زیادی به چین نزدیک شده است.« 
رئیس جمهور آمریکا این تصمیم خود را، همزمان 
با اعالم تصمیمش مبنی بر لغو امتیازات تجاری و 
مسافرتی هنگ کنگ علنی کرد و گفت: »جهان 
در حال رنج بردن از بدکاری دولت چین است... 
اقداماتی که به مرگ 100 هزار آمریکایی به علت 
شیوع ویروس کرونا در جهان انجامیده است«. 
او در این اتهام اما از ضعف دولتش در مبارزه با 

کرونا و رعایت قرنطینه هیچ نگفته اســت. این 
تصمیم حدود 10 روز پس از آن که وی در نامه ای 
به سازمان ملل متحد از عملکرد سازمان جهانی 
بهداشت به شدت انتقاد کــرد، رخ داده است. 
ترامپ معتقد است دولت چین »سازمان جهانی 
بهداشت را تحت فشار قرار داده بوده تا جهان را 
)در خصوص ویروس کرونا( گمراه کند«. بنابراین، 
رئیس جمهور آمریکا در یک نشست مطبوعاتی که 
در کاخ سفید برگزار شد، دربارۀ سازمان جهانی 
بهداشت گفت: »از آن جا که آن ها نتوانستند 
اصالحات الزم را انجام دهند، امروز به روابط خود 
با سازمان جهانی بهداشت پایان می دهیم و منابع 
مالی خود را به سایر بخش های بهداشت عمومی 
که سزاوار این پول هستند، اختصاص می دهیم.« 
سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل 
متحد است و آمریکا به عنوان بزرگ ترین حامی 
مالی این سازمان، هر ساله ۵00 میلیون دالر در 
اختیار این سازمان قرار می داد. 116 میلیون دالر 
از پول پرداختی سهمیه تعیین شده توسط سازمان 
ملل متحد برای آمریکا به عنوان یک عضو این 
آژانس و حدود 400 میلیون دالر کمک داوطلبانه 
آمریکا بود. ترامپ گفته »در حالی که آمریکا ساالنه 
400 تا ۵00 میلیون دالر به سازمان جهانی 

بهداشت پول می دهد، پرداختی چین فقط حدود 
40 میلیون دالر یا کمتر است و آمریکا حق دارد 

خواستار پاسخگویی بهتر این سازمان باشد.«
)  WHO  (آمریکا از سازمان  جهانی بهداشت 

خارج شد 

 پیمان شکنی 
العالج ترامپ 

روسیه پایگاه های نظامی خود در خاک 
سوریه را توسعه می دهد 

پوتین میوه حضور 
 در سوریه را
 می چیند 

فرا خبر
ترامپ پیش از این نیز از پیمان ها یا سازمان 
ــارج شــده است:  ــده، خ ــه آم هایی که در ادام
پیمان نظامی »آسمان های باز«، پیمان »منع 
 ،)INF( »مــوشــک هــای هسته ای مــیــان بــرد
»برجام«، معاهده آب و هوایی پاریس، »پیمان 
تجاری اقیانوس آرام« )TPP(، »سازمان یونسكو« 
یا »سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل 
متحد«، »كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل 
متحد«، »پیمان مهاجرتی سازمان ملل« موسوم 
به »پیمان نیویورك« )كــه در ســال 2016 و 
با همراهی اغلب كشورهای عضو سازمان 
ملل بسته شده است، كشورهای امضا كننده 
را متعهد می ســازد كه حقوق پناهجویان را 
رعایت، محل اقامت را فراهم و دسترسی آنان 
به تحصیالت و شغل را تضمین كنند.(، »قرارداد 
تجارت آزاد آمریكای شمالی« موسوم به »نفتا« و 

چندین پیمان بین المللی دیگر ...



صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

# هشتگ یک شنبه 11 خرداد 41399
8شوال 1441.شماره 20390

نوشدارو بعد از مرگ آسیه!
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اسکورت خفن بهنوش!

این روزها اخبار عجیب و غریبی از برخی هنرمندان و 
سلبریتی ها در فضای مجازی در حال انتشار است که 
یکی از آن ها اسکورت بهنوش بختیاری از فرودگاه مشهد 
است. ویدئویی از این اتفاق در شبکه های اجتماعی دست 
به دست شد که در آن بهنوش بختیاری در بین چندین 
اسکورت از فرودگاه خــارج و ســوار خــودرو می شود و 
خودروی او را هم شش موتور سوار اسکورت می کنند. 
کاربران به این ویدئو واکنش نشان  دادنــد. کاربری 
نوشت: »این االن هنر پیشه است یا رئیس جمهور!« کاربر 
دیگری نوشت: »توی کشور ما که ۹۰درصد از مسئولینش 
هم نیازی به محافظ و تشریفات ندارن چطور مجوز می دن 
یک سلبریتی بادیگارد و اسکورت داشته باشه!« کاربری 
هم نوشت: »بابا به بهنوش بختیاری ربطی نداره یه جا 
دعوتش کردن و یه شرکت برگزاری مراسم برای این 
که برا خودش تبلیغ کنه این جور مسخره بازی ها رو هم 

درآورده.«
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نوشدارو بعد از مرگ آسیه!

مرگ آسیه پناهی در پی تخریب خانه اش در کرمانشاه 
هنوز در سطر اخبار قرار دارد و واکنش در فضای مجازی 
باعث شد خیلی زود اتفاقاتی در این باره رقم بخورد. به 
طور مثال در پی دستور استاندار کرمانشاه به دلیل همین 
اتفاق چهار مدیر شهرداری کرمانشاه از جمله شهردار 
منطقه 3، رئیس اداره اجراییات و قائم مقامش و مسئول 
امور حقوقی شهرداری منطقه 3 برکنار و تعلیق شدند. 
گفتنی است مباحث مربوط به علت مرگ زن حاشیه نشین 
ازسوی دادستان کرمانشاه و دستگاه قضایی در دست 
بررسی قرار دارد و گزارش نهایی از طریق مراجع قانونی 
به اطالع عموم خواهد رسید. کاربری درواکنش به این 
تصمیمات نوشت: » امیدوارم عالوه بر این برکناری ها 
روند ها و دستورالعمل های مشکل دار را هم تغییر بدن  

که دیگه شاهد تکرار این فجایع نباشیم.«
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االغ ها را جدی بگیرید!

تصاویری از یک دامداری در اطراف تهران که در آن 25 
راس االغ نگهداری می شود سوژه کاربران فضای مجازی 
شد. در شرح این تصاویر ادعا شده است که از هر االغ  2 
ساعت یک بار به میزان ۱5۰ گرم شیر دوشیده می شود. 
برخی محصوالت این دامپروری که در مجموع هفت نفر در 
آن کار می کنند با قیمت های زیر از طریق فضای مجازی 
و حضوری به فروش می رسند. شیر: کیلویی ۱5۰هزار 
تومان، کرم پوست: هر تیوب ۹۰ هزار تومان، صابون: 
هر قالب 5۰ هزار تومان، شامپو: هر عدد 3۰هزار تومان، 
روغن: هر کیلو ۷۰۰هزار تومان، عنبرنسارا: دانه ای هزار 
تومان. با انتشار این ارقام و بازتاب آن در شبکه های 
اجتماعی بسیاری از کاربران به آن واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »کی فکرشو می کرد یه روزی برای خرید پی 

پی االغ هم توی فضای مجازی تبلیغ ببینیم.«
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فاجعه اجاره نشینی در  140۵

نمودار تعیین تعداد اجاره نشین ها در سال ۱4۰5   که با 
سال ۱3۹5 مقایسه شده هم با واکنش کاربران همراه 
بود. در این نمودار که اقتصاد آنالین منتشر کرده آمده 
است که پیش بینی می شود در سال ۱4۰5 جمعیت ایران 
۹۱ میلیون نفر شده و از این تعداد  42 درصدشان اجاره 
نشین باشند. این در حالی است که در سال ۱3۹5 جمعیت 
کشور ۸۰ میلیون نفر بوده و 3۱ درصد مردم اجاره نشین 
بوده اند. بسیاری از کاربران گرانی مسکن و قدرت خرید 
پایین مردم را دلیل این افزایش اجاره نشینی در ۱۰ 
سال بر شمردند. کاربری نوشت: »ما که به خواب شب هم 
نمی تونیم ببینیم خونه دار شیم با این گرونی ها.« کاربر 
دیگری نوشت: »توی کشورهای پیشرفته معموال با کمتر 
از ۱۰ سال کار میشه خونه خرید ولی یک کارگر توی کشور 
ما با حقوق 3 میلیون تومن همین که بتونه شکم خودش و 

زن و بچه شو سیر کنه کوالک کرده.« 
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رپرتاژ اینستاگرامی سلبریتی ها برای وزیر ؟!

تبلیغ هماهنگ برخی از چهره های سینمایی از جدیدترین 
پروژه وزارت ارتباطات که در دیدار با روحانی مطرح کرده 
بود گمانه هایی را در شبکه های اجتماعی مطرح کرد. یک 
کانال فضای مجازی ادعا کرده که هر کدام از سلبریتی ها 
برای تبلیغ تلویزیون اینترنتی از وزارت ارتباطات رقمی 
را  دریافت کرده اند او همچنین مدعی شده که در این 
بین تعدادی از سلبریتی ها هم از انتشار تبلیغ و گرفتن 
این مبلغ سر باز زده اند. برخی استارت پروژه تلویزیون 
اینترنتی را برای کاهش ضریب نفوذ صدا و سیما در 
جامعه دانسته اند. کاربری نوشت: »جالب این جاست که 
سلبریتی هایی که این روزها هم  با صداوسیما برنامه دارن 
مثل رضا رشیدپور و سام درخشانی هم رپرتاژ تلویزیون 
اینترنتی رو منتشر کردن!« کاربر دیگری نوشت: »به نظرم 
هر انحصاری به مرور زمان باعث رکود و انجماد میشه و 

برای پویایی نیز به رقیب وجود داره.«
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خبر های ناخوش کرونایی از سیستان و بلوچستان

فیلمی از مراسم تشییع یکی از علمای استان سیستان و 
بلوچستان که به دلیل کرونا درگذشته و مردم در تشییع 
جنازه بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی شرکت کرده اند، 
بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت. در این 
ویدئو مردم تنیده در هم در مراسم تشییع جنازه شرکت 
کرده اند و بدون رعایت نکات ایمنی و بهداشتی جنازه را 
تشییع می کنند. این اتفاق واکنش های زیادی را به همراه 
داشت. کاربری نوشت: »برای تبیین پروتکل های بهداشتی 
باید علما و ریش سفیدهای استان اقدام کنند و اال برخی از 
مردم این منطقه حرف های علمی رو زیاد قبول نمی کنن.« 
کاربر دیگری نوشت: »هشدارهای فعاالن اجتماعی جدی 
گرفته نشد و حاال وضعیت ابتال به  کرونا در  سیستان و 
بلوچستان به خصوص شهرهای جنوبی استان از جمله 

چابهار، ایرانشهر،  نیکشهر و قصرقند قرمز است.«

تصاویر پربازدید فضای مجازی

برای دیدن ویدئوی مطالبی که 
در ایــن صفحه می خوانید و در 
فضای مجازی فراگیر شده است 

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

آخرین ورژن سرقت

بوق دست ساز!

آسیه را فراموش نکنید

زاگرس کباب شد
عکس های 
دلخراش 

حیوانات سوخته 
در رشته کوه 

زاگرس نشون 
میده حیات 
وحش یکی 
ازمهم ترین 

مناطق جنگلی 
در آتش سوخت!

یه پارک توی 
آمریکا برای 
حفظ فاصله 

رو زمین دایره 
کشیده بعد 
مردم فکر 

کردن اون جا 
امنه و دسته 

جمعی میرن 
توی دایره ها!

دزدها به 
نبشی های 

دکل های فشار 
قوی هم رحم 

نکردن اونا 
رو به سرقت 

بردن حاال با یه 
باد این ستون 

میفته و یه شهر 
دو روز برق 

نداره!

خوبه تازه یه نفر 
به خاطر کارای 

شهرداری 
جونش رو از 

دست داد باز 
حاال شهرداری 

تربت جام   
 جلوی خونه یه 
مادر نابینا که 

یک فرزند معلول 
هم داره بلوک 

بتونی گذاشته!

سوژه روز

ایرانی ها 

نشون دادن 

که اگه نخوان 

به چیزی پول 

بدن، همه 

راه ها رو میرن و 

خالقیت هایی 

به خرج میدن 

که به عقل 
 کسی 

نمی رسه!

ناصری-قتل وحشیانه جورج فلوید، یــادآور اتفاق مشابهی بود که سال 2014 
برای »اریک گارنر« 44 ساله و سیاه پوست در نیویورک افتاد. گارنر هم در حالی که 
چندین مأمور پلیس او را دستگیر می کردند پیش از آن که جان بدهد 11 بار گفته بود 
»نمی توانم نفس بکشم«. عالوه بر جزئیات خشونت پلیس در هر دو پرونده، پیامدهای 
این دو قتل هم هر ساعت بیشتر به هم شبیه می شود. قتل اریک گارنر، انتشار ویدئوی 
آن و سپس تبرئه افسران پلیسی که او را کشته بودند، منجر به شکل گیری تظاهرات 
سراسری در آمریکا علیه خشونت پلیس و به طور خاص قتل سیاه پوستان توسط پلیس 
آمریکا شد. این بار اگرچه چهار افسر حاضر در صحنه قتل جورج فلوید اخراج شدند، 
اما باز هم از خشم و شدت اعتراضات مردم آمریکا درباره خشونت پلیس این کشور 
کاسته نشده است؛ اما این نکته هم شاید حائز اهمیت باشد که همین پلیسی که با 
فشار دادن زانویش بر گلوی فلوید مرگ او را رقم زده پیش از این یک سرخپوست را 
هم به قتل رسانده که توسط دادگاه تبرئه شده است. در این گزارش در کنار آماری از 
تعداد آمریکایی هایی که توسط پلیس این کشور کشته می شوند به چند مورد مشابه 
با قتل فلوید در یک دهه اخیر که شهروندان سیاه پوست آمریکا به دست پلیس این 

کشور کشته شده و خشم گسترده ای در آمریکا به راه انداخته اند اشاره می کنیم.

طی یک دهه گذشته شاهد موارد زیادی از کشتار سیاه پوستان توسط پلیس آمریکا بوده ایم 
که تقریبا هر سال آشوب های گسترده ای را رقم زده است

            آمار کشتار سیاه پوستان توسط پلیس آمریکا!

احتماال در حالی که شما مشغول خواندن این گزارش هستید، 
یک پلیس آمریکایی یکی از هموطنانش را کشته است. حداقل 
باتوجه به آمارهایی که درادامه ازآن ها نوشته ایم این اتفاق دور از 
ذهن نیست. روزنامه واشنگتن پست اعالم کرده است که حداقل 
روزی سه نفر توسط پلیس آمریکا کشته می شوند که تعداد بسیار 
کمی از آن ها به دلیل وقوع جرم است به عنوان نمونه جالب 
است بدانید که از میان 1147 کشتار پلیس در سال 2017 
تنها 13 درصد از آن ها به دلیل وقوع جرم بوده است همچنین 
در مجله سالمت عمومی آمریکا هم آمده است که خطر کشته 
شدن سیاه پوست ها بین 1.9 تا 2.4 در هر 100 هزار نفر در سال 
است در حالی که خطر کشته شدن التین تبارها بین هشت دهم 
تا 1.2 در هر 100 هزار نفر است. این آمار یعنی این که مردان 
سیاه پوست ممکن است 3 برابر بیشتر در معرض کشته شدن 

توسط اجرا کنندگان قانون قرار داشته باشند.

            سیاه پوستانی که کشته شدنشان خبرساز شد

تاریخ ایاالت متحده آکنده از جنایت های نژادپرستانه بوده و قتل 
وحشیانه جورج فلوید تنها یک نمونه از آن هاست. در ادامه فقط 
به کشته شدن سیاه پوستانی اشاره می کنیم که توسط پلیس رقم 

خورده و بازتاب زیادی داشته است.

سال 2010 شلیک به خاطر شمشیر پالستیکی

»داریــن هانت« 23 ساله در سپتامبر 2010 در ایالت یوتا در 
حالی که همانند یک سامورایی لباس پوشیده بود و یک شمشیر 

غیرواقعی در دست داشت، هدف گلوله پلیس قرار گرفت. 

سال 2011کشتن بدون جرم

مرگ »برنارد بیلی« ۵4 ساله در سال 2011 و پس از آن که 
یک پلیس سفید پوست متهم به قتل او شد، توجه رسانه ها را به 
خود جلب کرد. گفته شده آقای بیلی در جریان درگیری بیرون 
ساختمان شهرداری شهر کوچکی در کارولینای جنوبی هدف 

گلوله پلیس قرار گرفت. او به هنگام درگیری مسلح نبود.

سال 2012  بی عدالتی

»ترایون مارتین«، 17 ساله در فوریه 2012 در سنفورد فلوریدا 
به ضرب گلوله یک نگهبان محلی کشته شد. گفته شده که او 
در هنگام مرگ مسلح نبود. ضــارب در نهایت تبرئه شد. این 
اتفاق باعث شد هزاران نفر در شهرهای شیکاگو، لس آنجلس،  
میامی  و نیویورک در مقابل ساختمان های فدرال تظاهرات 
کردند. تظاهرکنندگان شعار می دادند اگر عدالت وجود نداشته 

باشد، صلح هم وجود نخواهد داشت.

سال 2014  سال کشتارهای بی مورد

»اریک گارنر« 43 ساله در ژوئیه 2014 در خیابانی در نیویورک 
به ظن فروش غیرقانونی سیگار توسط پلیس متوقف شد. گفته 
شده هنگامی که ماموران پلیس تالش می کردند او را بازداشت 
کنند، درگذشت. در ویدئویی از لحظه حادثه، صدای اریک گارنر 
شنیده می شود که چندین بار می گوید: »نمی توانم نفس بکشم.«

»مایکل براون« 1۸ ساله در اوت 2014 در شهر فرگوسن در 
ایالت میسوری به ضرب گلوله پلیس کشته شد.  دوماه بعدهم 
»واندریک مایرس« نوجوان 1۸ ساله  آمریکایی  با شلیک افسر 
پلیس کشته شد. شاهدان گفتند این افسر پلیس 17 بار به سمت 
این نوجوان شلیک کرد. همچنین ادعا شده که این افسر خارج از 

ساعت کاری خود مرتکب این اقدام شده است.
»تمر رایس« 12 ساله در نوامبر 2014 در کلیولند پس از آن که 
به پلیس اطالع داده شد به روی تعدادی از مردم در پارک اسلحه 
کشیده، توسط پلیس کشته شد. بعد از مرگ این پسربچه، معلوم 

شد که او یک تفنگ اسباب بازی در دست داشته است.
»رومین بریسبون« 34 ساله در دسامبر سال 2014 در فونیکس 
ایالت آریزونا هدف گلوله یک پلیس سفید پوست قرار گرفت. 
پلیس گفته است او به هنگام مرگ یک بطری دارو در دست 

داشت. پلیس گفته بود تصور کرده که او مسلح است.
این اتفاقات به اعتراضات  و  آشوب هایی  در آمریکا منجر شد.

سال 201۵  آشوب های بالتیمور

»اریک هریس«، 44 ساله، اوایل آوریل سال 201۵، به ضرب 
گلوله یک پلیس در تولسای اوکالهما کشته شد. این افسر پلیس 
بعد از واقعه گفت قصد شلیک به مظنون را نداشته، بلکه به طور 
اشتباهی به جای دست بردن به اسلحه الکتریکی شوک دهنده، 

کلت کمری اش را کشیده و بدون مکث شلیک کرده است.
»فردی گری«، 2۵ ساله هم درسال 201۵ در شهر بالتیمور 
زمانی که در بازداشت پلیس بود، به دلیل جراحات واردشده به 
ستون فقراتش درگذشت. پلیس او را به ظن همراه داشتن چاقوی 
ضامن دار بازداشت کرده بود. اما بعدا دادستان بالتیمور گفت که 

چاقو ضامن دار نبوده است.
آشوب های 201۵ بالتیمور در پی این کشتارهای پلیس آمریکا 

در سال 201۵ رخ داد و به شورش و آشوب تبدیل شد. 

سال 2016 مردن به جرم سیاه بودن

جوالی 2016 »جرونیمو یانز« افسر پلیس ایالت مینه سوتا 
با شلیک هفت گلوله، »فیالندو کاستیل« جــوان 32 ساله 
سیاه پوست را مقابل چشمان نامزد و دختر چهارساله اش کشت. 
آلتون استرلینگ، هم دو هفته بعد از کاستیل با تیر پلیس به قتل 
رسید. به گفته صاحب فروشگاهی که این قتل در مقابل آن رخ 
داده، این قتل تنها به دلیل سیاه پوست بودن مقتول انجام شده 

است. مرگ این دو نفر با  آشوب های زیادی همراه شد.

سال 2017 شلیک به مادر باردار

یک مادر باردار در شهر سیاتل آمریکا بر اثر شلیک دو افسر پلیس 
که این زن از آن ها تقاضای کمک کرده بود کشته شد. به گفته 
بستگان این زن که نامش شارلینا الیلیس بود، وی سه ماهه باردار 

بود و از مدت ها پیش مشکالت روانی داشته است.

سال 2019  ۵ گلوله سهم زن باردار

اواسط می 2019 بود که ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر 
شد که نشان می داد یک زن در حالی که فریاد می زد »باردار 

هستم« به ضرب پنج گلوله پلیس آمریکا کشته شد.

روایت خفیگ رنگین پوستان!
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اخبار جامعه
گفت و گو با یک فروشنده مدارک دانشگاهی که اعتماد به نفسش باالست

مدرک دکترا فقط 35 میلیون!
وزارت علوم: 30 هزار مدرک جعلی طی سال 98 در میدان انقالب  کشف شد

14۸95۰ مبتالاز میان 91599۸ آزمایش تشخیص کووید 19
۲۲۸۲ مبتال و  5۷  قربانی جدید کرونا طی ۲4 ساعت گذشته

بیماران در وضعیت شدیدتعداد بهبود یافتگانجمع کل مبتالیانجمع کل قربانیانمبتالیان ۲4 ساعته             قربانیان ۲4 ساعته
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  پیش بینی رشد4/۲درصدی 
کالس  اولی ها

معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که 
ثبت نام کــالس اولی ها آغــاز شــده اســت، گفت: 
پیش بینی ما این است برای سال تحصیلی جدید 
ــزار و 208 کــالس اولی  یک میلیون و 574 ه
ثبت نام کنند که در مقایسه با سال تحصیلی قبل 
رشد 4.2 درصــدی دارد. به گــزارش خراسان، 
رضوان حکیم زاده در نشستی خبری یادآور شد: 
ثبت نام کالس اولی ها امسال در دو مرحله انجام 
می شود و ابتدا ثبت نام اولیه را در مدارس داریم و 
فرایند سنجش از اول تیرماه شروع می شود، زمانی 
نهایی  ثبت نام  شد  تکمیل  سنجش  فرایند  که 
دانش آموزان در مدرسه انجام می شود. براساس 
ماده 18 آیین نامه دوره متوسطه ثبت نام آن ها از 

نیمه تیر تا پایان مرداد است.

معاون کل وزارت بهداشت:

ویروس کرونا ضعیف نشده است
کاهش حساسیت مردم به کرونا فاجعه 

است

معاون کل وزارت بهداشت با بیان این که ویروس 
کرونا ضعیف نشده است، گفت: کاهش میزان 
مرگ ومیر کرونا به زیر عدد 50 با فداکاری و شهید 
شدن پرسنل بهداشت و درمان حاصل شد اما به 
تازگی با عادی  انگاشتن و عادی سازی که توسط 
مردم و برخی مسئوالن ایجاد شده باورها و اعتقاد 
به رعایت فاصله گذاری اجتماعی از 90 درصد به 
40 درصــد کاهش یافته و این موضوع حتی در 
خانه ها نیز اتفاق افتاده است. وی افزود: واهمه و 
ترس سازنده از ویروس کرونا از 70 درصد به 34 
درصد و اعتقاد به لزوم در خانه ماندن از 86 درصد 
به 32 درصــد کاهش یافته است که این مسئله 
فاجعه است و نتیجه اش این می شود که مردم به 
سفرهای غیرضروری می روند؛ این سفرها مانند 
بمب ساعتی است و باعث انتقال ویروس از جایی به 

جای دیگر می شود. 

ریاضی کم طرفدارترین و انسانی 
پرطرفدارترین رشته بین 

دانش آموزان

ــوزش و  ــوزش  فنی و حرفه ای آم مدیرکل دفتر آم
پرورش گفت: آمار توزیعی دانش آموزان در رشته 
ریاضی 9درصد، تجربی 24 درصد، علوم انسانی 
30 درصد و فنی و حرفه ای و کاردانش حدود 35 
ــاره این که چرا بیشتر  درصــد است. آذرکیش درب
دانش آموزان به رشته تجربی گرایش دارند، به تسنیم 
گفت: این که 63 درصد فارغ التحصیالن مدارس 
متقاضی شرکت در کنکور تجربی می شوند دالیل 
متعدد  دیگری دارد که باید آن را جست و جو کرد. 
وی همچنین گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید 
آمار دانش آموزان فنی و حرفه ای به 50 درصد برسد.

 واکنش کد خدایی
به ماجرای قتل رومینا 

محمداکبری- سخنگوی شورای نگهبان قتل 
رومینا اشرفی را جنایت نابخشودنی،  خالف 
شرع، قانون و مقررات جاری  دانست و گفت: 
این گونه مسائل فقط با یک قانون حل نمی شود، 
در برخی موارد زمینه های فرهنگی،اجتماعی 
دارد و شاید زمینه های اقتصادی هم داشته 

باشد.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه با بیان این مطلب که ما نیز انزجار خودمان را 
از این گونه جنایات اعالم می کنیم اظهار کرد: همه 

باید تالش کنند این نواقص جبران شود.
وی افـــــزود: آن چـــه کـــه مـــربـــوط بـــه شـــورای 
نگهبان اســت قانونی بــوده اســت که مربوط به 
ــان است  ــوان ــوج ــال و ن ــف الیــحــه حمایت از اط
ــا ایــن مسئله نــدارد  ــاط مستقیمی ب ــب ــه ارت ک
 و احکامش در سایر قوانین مطرح شــده است
ــال و  ــف ــه  الیــحــه اط ــا بــیــان ایـــن ک کــدخــدایــی ب
نــوجــوانــان  یــک نــوبــت بـــرای مــا فــرســتــاده شد 
خاطرنشان کرد: این الیحه ایراداتی داشته که 
به مجلس فرستادیم  و پروسه آن چندماه طول 
کشید. همان طور که می دانید شورای نگهبان 
10 روز و حداکثر 20 روز فرصت برای اعالم نظر 
دارد، مجلس می توانست سریع تر مصوبه را اصالح 

و به ما ارسال کند ولی این اتفاق نیفتاد.
وی با اشــاره به این که قصوری از سوی شورای 
نگهبان درخصوص  قانون حمایت از کودکان و 
نوجوانان نبوده تصریح کرد:  ما ایرادات را گفتیم 
و مجلس می توانست به صــورت  دو فوریتی یا 
ــال کند البته  ــرای ما آن را ارس شکل دیگری ب
بنده معتقدم ارتباطی بین این الیحه و جنایتی 
که اتفاق افتاده دیده نمی شود. وی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر این که با توجه به این قتل و طرح 
انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پــدر چقدر 
اصالح و تشدید  قانون مجازات در این زمینه دیده 
می شود ،گفت: ما آمادگی خود را اعالم می کنیم 
از هر گونه قانون جدیدی که برای تشدید مجازات 
این افراد باشد. اگر مشکل با قانون حل می شود، 
شورای نگهبان خود را  موظف می داند در این 

زمینه گام بردارد.
ــن  درای همچنین  نگهبان  ــورای  شـ سخنگوی 
نشست با اعالم نظر شورا درباره برخی مصوبات 
تعزیری   حبس  مــجــازات  گفت: طرح کاهش 
ایراداتی داشت که مجلس آن را برطرف کرد و 
عدم مغایرت آن نیز اعالم شد.  این طرح در شرایط 

کرونایی این روزها می تواند کمک  کننده باشد.

سربازان در سال 99  چقدر حقوق 
دریافت می کنند؟

انسانی سرباز ستاد کل  اداره سرمایه  رئیس 
آخرین  جزئیات  تشریح  بــه  مسلح  نــیــروهــای 
ــازان پــرداخــت. آن طــور که  تغییر حقوق ســرب
ــادار دوم غالمرضا  فارس آورده است، امیر دری
رحیمی پور اظهار کــرد: حقوق سربازان طبق 
قانون بودجه باید 20 درصد اضافه می شد که 
این میزان در فروردین ماه اعمال شد، یعنی 
ستاد کل نیروهای مسلح از اول خرداد عالوه بر 
20 درصد، مبلغ 80 هزار تومان به حقوق تمام 
سربازان اضافه کرد. وی گفت: با این افزایش 
حقوق حداقل حقوق سربازان 340 هزار تومان 

و حداکثر بیش از یک میلیون تومان شده است.

برنامه ریزی ها برای ورود 
گردشگران خارجی به کشور

ولی تیموری معاون گردشگری و دبیر کمیته 
گــردشــگــری و فــضــاهــای ورزشـــی ســتــاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا، گفت: به  زودی طبق 
رایزنی های صورت  گرفته با ستاد ملی کرونا و 
دستگاه های فرابخشی مربوط، زمان و سازوکار 
الزم بــرای ورود گــردشــگــران خــارجــی اعــالم 
خواهد شــد. ولــی تیموری در توضیح بیشتر 
گفته است: هم اکنون تمام حلقه های زنجیره 
خدمات گردشگری کشور اعم از مراکز اقامتی، 
پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، سایت ها و 
مراکز فرهنگیـ  تاریخی و طبیعت گردی فعال اند 
و محدودیتی برای برنامه ریزی، سامان دهی 
و اجــرای تورهای گردشگری در داخــل کشور 
وجود ندارد. او افزود: به  زودی طبق رایزنی های 
صورت  گرفته با ستاد ملی کرونا و دستگاه های 
فرابخشی مربوط، زمان و سازوکار الزم برای 
ورود گردشگران خارجی اعــالم خواهد شد. 
ــادآور شد: برقراری کلیه  معاون گردشگری ی
فرایندهای حوزه گردشگری بر اساس پروتکل ها 
در قالب سفر هوشمند و رعایت ضوابط بهداشتی 

انجام می شود.

فرمانده هوانیروز ارتش:

هر کسی می گوید بالگردها به یاری آتش سوزی زاگرس نیامدند خودش را  اصالح کند
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها 2 روز قبل گفته بود بالگردها 2سال است با ما همکاری نمی کنند

گروه اجتماعی- رکنا دیــروز نوشت: »آتش 
به جان زاگرس افتاده و جنگل های 5 استان 
کشور در حال سوختن است. بوشهر، کهگیلویه 
و بویراحمد و خوزستان بیشتر از همه در حال 
سوختن اســت . حیات وحــش و جنگل ها و 
مراتع می سوزند و آتــش پیشروی می کند. 
نیروهای امــداد خود را به منطقه رسانده اند 
تا در کنار نیروهای داوطلب بــرای خاموش 
کردن آتش ،نجاتی برای زاگرس باشند.« به 
گــزارش خراسان، در همین زمینه سرهنگ 
علی عباس نژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری دوروز قبل به 
ایسنا گفته بود: »اگر تجهیزات هوایی زودتر 
به منطقه گچساران اعزام شده بود، همان روز 
اول امکان اطفای حریق وجود داشت. پیش 
از این وزارت دفاع بالگردهای اطفای حریق را 
برای ما تأمین می کرد ولی به دلیل آن که دولت 
اعتباری برای این کار در اختیار این وزارتخانه 
قرار نداده است، دو سال است که با ما همکاری 
نمی کنند.«  امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف 
در  فرمانده هوانیروز ارتش دیروز  قربانی، 
گفت وگو با رکنا گفت: از روزی که در یاسوج و 
گچساران این آتش سوزی رخ داد، دو فروند 
بالگرد هوانیروز  به این مناطق اعزام شد و با 
جا به جایی نیروهای زیادی، آتش مهار شد. از 
آخر وقت روز جمعه  تا به حال بالگردهای ما 
فعال هستند و نزدیک به 200نیرو را جا به جا 
کردند و در گچساران و بهبهان )مرز خوزستان و 
کهگیلویه و بویراحمد( نزدیک 30سورتی پرواز 
انجام شده است. آتش رو به خاموشی است. 

فرمانده پایگاه ها در منطقه مستقر هستند. 
پایگاه مسجد سلیمان آماده است و اگر نیاز باشد 

خدمت رسانی انجام می دهد.
 امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی، فرمانده
هوانیروز ارتش در پاسخ به این سوال که گفته 
بالگرد  احمر،  بالگردهای هالل  جز  به  انــد 
دیگری برای خاموش کردن آتش نیامده است؟ 
گفت: هر کسی گفته کذب گفته است. »اولین 
بالگردها متعلق به هوانیروز بودند که به کمک 
آتش ســوزی گچساران رسیدند. کالنتری، 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز بر این خبر 
صحه گذاشت.از  روز گذشته نیز بالگردهای 
 هوانیروز در منطقه هستند. هر کسی این را 

می گوید باید خودش را اصالح کند.«
 فرمانده هوانیروز ارتش در پاسخ به این سوال 
که برآورد زمانی برای خاموشی آتش زاگرس 
چه زمانی است، دیروز تاکید کرد: پایگاه مسجد 
سلیمان اعــالم کــرده که آتــش رو به خاموش 
شدن است و تا آخر امروز)شنبه( عملیات تمام 

می شود.

اختصاص ۸ فروند بالگرد بــرای اطفای        
حریق در ارتفاعات خائیز

کهگیلویه  استانداری  سخنگوی  همچنین 
وبویراحمد دیروز از اختصاص 8 بالگرد برای 
اطفای حریق در ارتفاعات خائیز خبر داد و 
گفت: به احتمال زیاد این آتش سوزی عمدی 
ــرادی در آن  است و  چنان چه محرز شود اف
با آن ها برخورد  نقش داشته  باشند، قطعا 
خواهد شد. »سید محمد تقوی« دراین باره 

400 نفر از  ایلنا گفت: تاکنون بیش از  به 
نیروهای مردمی و برخی از مدیران استانی و 
شهری در محل حادثه حضور دارند و به اطفای 
حریق کمک می کنند. از صبح جمعه نیز بیش 
از 90 سورتی پرواز انجام شده است. همچنین 
8 فروند بالگرد برای اطفا وارد استان شده اند 
 4 4 فروند در ترابری کمک می کنند و  که 
فروند هم بــرای آبپاش مــورد استفاده قرار 
گرفته اند. وی گفت: تا االن براساس اطالعاتی 
که به دست آورده ایم احتمال می دهیم که این 
آتش سوزی عمدی باشد. تیم های کارشناسی 
نیز در حال بررسی هستند و چنان چه محرز 
شود که شخص یا اشخاصی به تعمد باعث 
وقوع این آتش سوزی بوده اند، به شدت با آن ها 

برخورد خواهیم کرد.

محمد جواد رنجبر/ »کارشناسی ارشد 25 
میلیون و دکترا 35 میلیون تومان!«؛ این قیمت 
هایی است که یک فروشنده مدارک دانشگاهی 
که اعتماد به نفس باالیی هم دارد برای فروش به 
اصطالح قانونی مدرک به من می دهد. مدرکی 
که اگر بخواهی به صورت قانونی و تحصیل آن 
را کسب کنی، در دانشگاه آزاد  شبانه ، پردیس 
و غیر دولتی حدود 100 میلیونی برایت آب 

می خورد.
به گزارش خراسان، برای اطالع از چگونگی 
خرید و فروش مدرک تحصیلی با یک فروشنده 
مدارک دانشگاهی تماس می گیریم و از وی 
درباره هزینه های اخذ راحت و سریع مدرک 

دانشگاهی سوال می کنیم.
به وی می گویم که مدرک تحصیلی کارشناسی 
ارشد می خواهم.  آخرین مدرک تحصیلی ام 
را سوال می کند. می پرسد به کجا می خواهی 
ارائه بدهی؟ می گویم محل کار. سوال می کند 
محل کارت دولتی است یا خصوصی ؟  پاسخ 

می دهم دولتی.
می گوید: کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد 

واحد... برایت 25 میلیون درمی آید.

۲۰روزه آماده می شود!       
می پرسم کی آماده می شود و پاسخ می شنوم 

که 20 روزه آماده می شود.
ــدرک تحصیلی  ــاره استعالم ایــن م از او دربـ
از طریق محل کــار می پرسم که مشکلی به 
وجود نمی آید؟ می گوید: نه، استعالم کتبی 
درخواست کنند، با پست می آید و بر می گردد، 

مدرک کامال معتبر است.

از او می پرسم با این مدرک می توانم در کنکور 
دکترا هم شرکت کنم که پاسخ مثبت می دهد و 

می گوید می توانی ادامه تحصیل دهی.
او می گوید: فقط دانشگاه... پاسخ استعالم 
کتبی را می دهد و مدرک در سیستم ثبت نمی 
شود. مدرکی که از ما می گیری وقتی خواستی 
تحویل اداره بدهی، یک پیام بــده که پیگیر 

استعالمت باشم.

مدرک دکترا هم داری؟       
ــاره چگونگی دریافت مــدرک دکترا  از او درب
ــوال مــی کنم کــه مــی گــویــد: هزینه دکترا  س
ــد  ــی شـــود 35 میلیون و اگـــر هــمــان واح م
دانشگاهی قبلی دکترا داشته باشد، از همان 

جا هم می شود دریافت کرد.

از او می پرسم اگــر بخواهم می شــود مدرک 
تحصیلی ام  برای سال 96 بخورد و بعد برای 

دکترا هم اقدام کنم؟ می گوید بله می شود.
به وی می گویم چگونه می توانم به شما اعتماد 
کنم؟ می گوید می توانی اعتماد نکنی! آدم باید 

یک جایی اعتماد کند تا کارش راه بیفتد.

کشف بیش از 3۰ هزار مدرک جعلی در        
»میدان انقالب«

در همین زمینه فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر 
علوم در امور حقوق شهروندی با انتشار پستی در 
صفحه اینستاگرام خود از کشف بیش از 30 هزار 
مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال 98 در 
محدوده میدان انقالب خبر داد و نوشت: برخی 
مدیران سیاسی بدون حضور در کالس 140 

واحد درس را در دو ترم پاس می کنند و مدرک 
ارشد و دکترا می گیرند.

وی با انتقاد از مدرک گرایی در اعتبار سنجی 
مسئوالن و نمایندگان مجلس تصریح کرد: 
این روزهــا در اعتبارسنجی نمایندگان جدید 
مــدرک  چالشی  موضوعات  از  یکی  مجلس 
ماخوذه دانشگاهی آن ها است؛ چنان چه برخی 
را از جلوس بر کرسی نمایندگان ملت محروم 
کرده است، در واقع وقتی حضور در جایگاهی 
سیاسی را منوط به داشتن کاغذی به نام مدرک 
می کنیم، بدون این که آزمون ها و ارزیابی های 
درستی از دانش مرتبط با آن مدرک را تقویت و 
به گزینی کنیم نتیجه سوق سیاسیون به سمت 
مدرک گرایی با استفاده از نفوذ و قدرتشان 
خواهد شد.دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق 
شهروندی گفت: در واقع وقتی در دانشگاه ها 
به ویــژه دانشگاه های غیردولتی و موسسات 
غیرانتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور 
مدرک دیده نمی شود در نتیجه با پدیده ای با 

عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد.
وی افــزود: فقط در یک جمع آوری سطحی 
ابزار و ادوات فروش پایان نامه و کتاب در میدان 
انقالب توسط وزارت علوم در سال 98 بیش از 
30 هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد 
یعنی 30 هزار مدرکی که ظاهرا معتبر هستند 

اما واقعا بی اعتبار.
او خــاطــر نــشــان کـــرد:  در بــرخــی موسسات 
ــدرک فروخته می شود به  بــه صــورت علنی م
گونه ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی 
است ولی فقط روی کاغذ فاجعه ای در فضای 

علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است.

 ارسال محموله دارویی نیم میلیون دالری
 کره جنوبی به کشور

برای نخستین بار پس از بازگشت تحریم های 
آمریکا، کره جنوبی یک محموله دارویی به 
ارزش نیم میلیون دالر به ایران فرستاد. کره 
جنوبی در صدد است ماه آینده نیز معادل 
دو میلیون دالر دارو و تجهیزات پزشکی به 
ــال کند. دویچه ولــه در ایــن باره  ــران ارس ای
گزارش داد که این محموله دیروز شنبه وارد 
تهران شده است.رسانه های کره ای گفته 

اند داروهایی که از مسیر هوایی به ایران 
ارسال شده برای درمان بیماری »گوشه«، 
یک بیماری ارثی یا ژنتیکی، کاربرد دارد. این 
خبر حاکی است، دارو و تجهیزات پزشکی 
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های  شامل 
ــور معمول  ــا بــه ط اســالمــی نــمــی شــونــد، ام
این  ستد  و  داد  بانکی  و  مالی  تحریم های 

کاالها را نیز دشوار کرده است. 
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مهتاب کرامتی از امشب با فیلم 
عباس  کارگردانی  به  »بهت« 
رافعی در سینمای آنالین دیده 
می شود. این فیلم که محصول 
سال 96 است، از ساعت 20 

با پرداخت 15 هزارتومان در وی او دی ها قابل 
تماشاست.

ــی قــطــعــه »ارث  ــزدانـ ــا یـ ــ رض
اجـــدادی 2« را ویـــژه سریال 
»خانه امن« به کارگردانی احمد 
معظمی، می خواند. او پیشتر 
قطعاتی را برای اثر قبلی این 
کارگردان یعنی سریال »ترور خاموش« خوانده 

بود.

شنبه  پنج  روز  از  حاتمی  لیال 
با فیلم »حکایت دریــا« ساخته 
ــه اکـــران  ــان آرا، ب ــرمـ بهمن فـ
ــد. ایـــن فیلم  ــی آیـ آنـــالیـــن مـ
ســال 95 ساخته شــده و علی 

نصیریان، فاطمه معتمدآریا و پانته آ پناهی ها از 
بازیگران آن هستند.

ــوده از  ــرار ب حمید فــرخ نــژاد ق
بازپخش   ،24 ساعت  دیشب 
ساخته  سبز«  »حلقه  ســریــال 
ابراهیم حاتمی کیا را از شبکه4 
ــد. او  ــاش ــه ب ــت روی آنــتــن داش
ــازی کرده  در ایــن ســریــال، نقش یک روح را ب

 است.

چهره ها و خبر ها

ــا انتشار  ــدزاده ب ــم ــح نــویــد م
محمدابراهیم  شهید  تصویر 
همت در اینستاگرامش نوشته 
ــت دارد نقش این  اســت دوس
سوم  او  کند.  بــازی  را  شهید 
خرداد امسال، در سالروز آزادســازی خرمشهر 
 نیز تصویری از یــک رزمــنــده را منتشر کــرده

 بود.

مــحــمــدحــســیــن لــطــیــفــی در 
مراسم آغاز پیش تولید سریال 
ــان  ــاره زم ــ »ســنــجــرخــان« درب
ساخت سریال گفته است که 
اگر پیش تولید آن تا 3 یا 4 ماه 

آینده تمام شود، تصویربرداری آن 6 یا 8 ماه طول 
خواهد کشید.

فصل  زودی  بــه  حیایی  دارا 
ــوم ســریــال »از سرنوشت«  س
را  خردمندان  محمدرضا  اثــر 
خواهد  آنتن  2روی  شبکه  از 
داشــت. احتماال این مجموعه 

کــه مــربــوط بــه جــوانــی شخصیت های اصلی 
خواهد پخش  مهندس«  »بچه  از  پــس   اســت، 

 شد.

اخبار

جزئیاتی از »جیران« حسن فتحی

تهیه کننده سریال تاریخی »جیران« به کارگردانی 
حسن فتحی که این روزهــا مراحل تولید خود را 
از سر گرفته است، درباره این سریال توضیحاتی 
ارائه کرد. اسماعیل عفیفه در گفت وگو با ایسنا 
ــاره اظهار کــرد: »تصمیم بــرای ساخت  در ایــن ب
»جیران« به سال 9۷ برمی گردد. داستان سریال 
ــای فتحی  ــای احسان جوانمرد به من و آق را آق
پیشنهاد کردند. خالصه داستان چیزی حدود 
50صفحه بود و با مطالعه آن متوجه شدیم که کار 
از پشتوانه تحقیقی خوبی برخوردار است. از آقای 
جوانمرد، سریال »بانوی عمارت« را که از تلویزیون 
پخش شده، دیده ایم. جالب این که ایشان سریال 
»جیران« را پیش از »بانوی عمارت« و در سال 91 
نوشته بود که در آن موقع امکانات ساختش مهیا 
نشد.« او ادامــه داد: »به هر حال آقــای جوانمرد 
هم در »بانوی عمارت« و هم در سریال »جیران« 
نشان داد که تسلط خوبی به تاریخ، آداب و روابط 
دوره قاجار دارد. داستان سریال »جیران« هم 
بر اساس مستندات زندگی »خدیجه تجریشی« 
ملقب به »جیران« نوشته شده است. بخش اعظم 
کاراکترهای ســریــال، شخصیت های واقعی و 
تاریخی هستند از جمله مهدعلیا )مادر ناصرالدین 
شاه(، میرزا آقاخان نوری )صدراعظم که پس از 
امیرکبیر به صدارت رسید(، ملکزاده خانم )خواهر 
ناصرالدین شاه و همسر امیرکبیر( و چهار تن از 
زنان عقدی شاه. در کنار این ها چند شخصیت 
تخیلی نیز در داستان حضور دارنــد و به گونه ای 
ماجراهای تخیلی در طول کار در هم تنیده شده اند 
که هیچ کجا موجب کج فهمی یا استنباط غلط از 

وقایع مسلم تاریخی نمی شود.«

 یادی از کیارستمی 
در فیلم اسکورسیزی

مارتین اسکورسیزی با یک فیلم کوتاه که در دوران 
قرنطینه در خانه ساخته در شبکه بی بی سی 2 دیده 

شد و یادی هم از عباس کیارستمی کرد.
به گزارش مهر، فیلم کوتاه مارتین اسکورسیزی 
پایان بخش مجموعه »فرهنگ قرنطینه با مری ِبرد« 
در شبکه بی بی سی 2 شد. اسکورسیزی در این 
مجموعه با یک فیلم کوتاه شخصی که توسط گوشی 
همراهش در ایام قرنطینه ساخته است، ظاهر شد. 
وی در این فیلم گاهی به صورت عمودی و گاهی 
درحالی که گوشی را به صورت یک چهارم چرخانده 
تا به شکلی حرفه ای تر چشم انداز مد نظرش را نشان 
دهد، درباره مسائل مختلف صحبت کرد. در این 
فیلم مختصر می توان نشاط وی در زندگی اش را در 
آپارتمانش در نیویورک طی روزهای قرنطینه دید. 
ما می بینیم که اسکورسیزی در حالی که در خانه 
است، در بعضی لحظات با چهره ای بسیار درخشان 
دیده می شود. گویی با آن چه دارد اتفاق می افتد، 
هیچ ارتباطی ندارد. گاهی لبخندی همه چهره اش 

را می پوشاند و او را سال ها جوان تر نشان می دهد.
اسکورسیزی در این فیلم، یادی از آخرین دیدارش 
با کیارستمی فیلم ساز فقید ایرانی می کند و آن 
چه را که کیارستمی به وی درباره غیرقابل اعتماد 
بودن زمان گفت، یادآور می شود؛ هیچ وقت، وقت 
کافی وجود ندارد حتی وقتی خودت هستی و به 

نظر می رسد زمان همه آن چیزی است که داری.

گپ و خنده به وقت » ام شو «
مجید صالحی در تازه ترین فعالیت خود، برنامه  گفت وگومحور زنده ای را در فضای مجازی اجرا می کند

مائده کاشیان - »ام شــو« به کارگردانی مجید 
صالحی، یکی از جدیدترین برنامه هایی است که 
در فضای مجازی منتشر شده. این برنامه شنبه ها 
ساعت 21 از طریق پخش زنده در اینستاگرام 
و سه شنبه ها در سرویس های وی اودی پخش 
می شود. اولین تجربه مجید صالحی در زمینه 
کارگردانی یک شوی اینترنتی و اجرا چگونه بوده 

و در »ام شو« چه خبر است؟

فاصله از بازیگری و تجربه کارگردانی	 
مجید صالحی در دو سال گذشته به جای فعالیت 
در عرصه بازیگری،به ســراغ اولین تجربه های 
خود در زمینه کارگردانی رفته و در هیچ فیلمی 
بازی نکرده است. او تابستان سال 9۷ اولین فیلم 
سینمایی خود یعنی »زیرنظر« را جلوی دوربین 
برد که به فــروش قابل توجهی در گیشه دست 
پیدا نکرد. مجید صالحی پس از ساخت این فیلم، 
وارد نمایش خانگی شد و سریال »سال های دور 
از خانه« را ویژه این رسانه تولید کرد. این سریال 
کمدی، تجربه شکست خورده ای برای صالحی 
به حساب نیامد اما اتفاق ویژه ای هم در کارنامه 
او نبود. مجید صالحی اکنون در ادامه تجربه های 
جدید خود، کارگردانی برنامه »ام شو« را برعهده 
داشته و با این برنامه برای اولین بار اجرا را هم 

تجربه می کند.

شروع پرحاشیه با تیزری عجیب	 
برنامه »ام شو« شروع پرحاشیه ای داشت. مجید 
صالحی در تیزر تبلیغاتی این برنامه گریم زنانه ای 

داشت و در خواب می دید که در تعقیب آدم هایی 
شبیه به چهره خودش منتها با آرایش و گریم زنانه 
است. او در پایان تیزر با صدای سامان احتشامی 
و جواد خواجوی که جزو عوامل و اتاق فکر برنامه 
هستند، از خواب عجیبش بیدار می شود. تیزر 
این برنامه مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار 
گرفت و »مبتذل« خوانده شد. این تیزر عجیب نه 
تنها بامزه و خنده دار نبود بلکه ارتباط خاصی هم 
با محتوا و ساختار برنامه نداشت. به نظر می رسد از 
این گریم زنانه تنها برای جذابیت و دیده شدن تیزر 

»ام شو« استفاده شده است.

معرفی مهمان به زبان طنز	 
معرفی مهمانان برنامه »ام شو« در نوع خود جالب 
و بامزه است. در قسمت اول برنامه، احمدرضا 
کاظمی طنزنویس و جواد خواجوی که به واسطه 
دوبله های بامزه اش با لهجه مشهدی در فضای 

مجازی شناخته می شود، معرفی مهمانان را 
برعهده داشتند. در حالی که تصاویر مهمان 
نمایش داده می شد، هرکدام از این چهره ها با 
کنایه به حاشیه های مهم و پرسروصدای مهمان 
دربــاره سابقه او و کارنامه اش، توضیح مختصر 
و البته طنزی می دادند. جــواد خواجوی برای 
لحظات کوتاهی از آن لحن خاص خود که در 
دوبله هایش دارد و احتماال به گوش مخاطب 
آشناست، استفاده می کرد تا معرفی بامزه تری از 

مهمان داشته باشد.

میزبانی از چهره های کمدی	 
برنامه های  دیگر  مانند  »ام شـــو«  در  صالحی 
گفت وگومحور، میزبان چهره های شناخته شده در 
حوزه سینما، موسیقی و ورزش خواهد بود منتها 
با این تفاوت که رویکرد آن طنز و سرگرم کننده 
است. این برنامه در اولین قسمت میزبان دو چهره 

پرحاشیه یعنی مهراب قاسمخانی و امیرمهدی 
ژوله بود. این دو که بیشتر به عنوان نویسنده آثار 
کمدی شناخته می شوند، در سال های اخیر 
ممنوع التصویر بوده اند. »ام شو« قرار است یک 
برنامه مفرح و سرگرم کننده باشد بنابراین در 
جدید  موضوعات  کمتر  مهمانان  با  گفت وگو 
مطرح می شود و مجید صالحی بیشتر سواالت 
بامزه از مهمانان می پرسد. اگــر قــرار باشد بر 
ــاس آن چه در قسمت اول دیدیم قضاوت  اس
کنیم، گفت وگو طبق ماهیت برنامه دوستانه، 
صمیمی و بــامــزه از آب درآمـــده بــود. طبیعتا 
پخش یک برنامه گفت وگومحور در بستر فضای 
به  نسبت  کمتری  محدودیت های  با  مجازی، 
تلویزیون روبه روست بنابراین عجیب نبود که 
جنس شوخی های کنایه آمیز مهراب قاسمخانی 
و امیرمهدی ژوله متفاوت باشد. برنامه »ام شو« 
کنایه ای هم داشــت به ممیزی ها در تلویزیون 
و تذکرهایی که به برنامه های تلویزیونی داده 
می شود. در قسمت اول برنامه، هر از گاهی 
شخصیت ناشناخته ای که ظاهر موجهی هم 
داشت، ناگهان وارد صحنه می شد و موضوعی را 
در گوش مجید صالحی می گفت و بعد از صحنه 
خارج می شد. ورود این شخص به استودیو، به 
حالت طنز باعث می شد مجید صالحی و مهمانان 

برنامه حساب کار دستشان بیاید!

عقبافتادنرشیدپورازمدیریوبازغی!
در حالی که »دورهمی« و »کودک شو« در صدر پربیننده ترین برنامه های تلویزیون هستند، »اتفاق« کمتر از 10 درصد بیننده دارد

ــروز نتایج تازه ترین  مصطفی قاسمیان - دی
نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی درباره 
پرمخاطب ترین برنامه های تلویزیون منتشر شد 
و همه برنامه های باالی 10 درصد بیننده را در 
اردیبهشت سال 99 معرفی کرد. بر اساس این 
نظرسنجی شبکه نسیم با 3 عنوان برنامه در بین 
10 برنامه پربیننده تلویزیون، بیشترین توفیق 
را در تولید برنامه های پربیننده دارد. چهار نکته 
از گوشه وکنار نتایج این نظرسنجی را در ادامه 

می خوانید:

 غیبت »اتفاق« رشیدپور

ــن فهرست  1  مهم ترین اتــفــاق ای
ــرای رضا  ــاق« بــا اجـ ــف غیبت »ات
رشیدپور است. او که در ماه های 
گذشته درگــیــر حــواشــی مــربــوط بــه دستمزد 
اجراهای تلویزیونی اش بوده، در تازه ترین برنامه 
خود توفیق چندانی نداشته و با وجود برخورداری 
از ساعت پخش مناسب و شبکه پربیننده 3، 
نتوانسته »اتفاق« را به فهرست برنامه های باالی 
10 درصد تلویزیون برساند. این در حالی است که 
برنامه ورزشی »فوتبال برتر«، گفت وگوی پزشکی 
»طبیب« و مسابقه کارآفرینی »میدون« سه برنامه 

محصول شبکه 3 هستند که باالی 10 درصد 
مخاطب دارند. جا ماندن رضا رشیدپور از این سه 

برنامه، اتفاق قابل تأملی است.

 اقبال مردم به مستند

حضور دو برنامه مستند حیات 2 
وحش و »ایرانگرد« در رده های 
پربیننده ترین  چــهــارم  و  ــوم  س
برنامه های سیما، نکته جالب توجهی است. 
ــن بین حضور »ایــرانــگــرد« غافل گیری  در ای
ــرا مستند حــیــات وحـــش در  اصــلــی اســـت زیـ
نظرسنجی های قبلی هم در بین 10 برنامه 

ــت. عجیب آن که  پربیننده سیما حضور داش
مجموعه »ایرانگرد«ی که سال 99 روی آنتن 
رفته، بازپخش سری چهارم آن است که نوروز 
امسال روی آنتن شبکه یک رفته بــود. این که 
بازپخش ایــن مجموعه مستند، تا ایــن انــدازه 
پرمخاطب شده ، از نکات قابل توجه این فهرست 

است.

 توفیق نسیم، بدون »خندوانه«

شبکه تلویزیونی نسیم بدون آن 3 
که یکی از برندهای اصلی خود را 
روی آنتن داشته باشد، موفق ترین 

شبکه تلویزیون در اردیبهشت ماه بوده است. این 
شبکه در غیاب »خندوانه«، پنج برنامه »دورهمی«، 
ــاز« و  ــاب ب ــت ــو«، »ویــتــامــیــن خ«، »ک ــودک شـ »کـ
»خونه مونی« را در فهرست برنامه های باالی 
10 درصد مخاطب دارد. همچنین دو برنامه 
ــرای مهران مدیری و پژمان بازغی،  اول با اج
صدرنشینان فهرست پربیننده ترین برنامه های 
تلویزیون هستند. این در حالی است که شبکه 
های یک و 3، رقبای اصلی نسیم، سه برنامه با 

بیش از 10 درصد مخاطب دارند.

نامی از افق نیست

در این فهرست، از چندین شبکه 4 
تلویزیون هیچ خبری نیست. اگر 
نبود نام شبکه های 4، افق، پویا، 
امید و شما، به معنای این باشد که این شبکه ها 
هیچ برنامه ای با بیش از 10 درصــد مخاطب 
ندارند، اتفاق قابل تأملی اســت. در حالی که 
تنها شبکه 4 به واسطه آن که به عنوان شبکه 
آن  مخاطب  و  می شود  شناخته  فرهیختگان 
خاص تر از دیگر شبکه هاست، عذر پذیرفته ای 
دارد و خصوصًا از شبکه افق با حجم باالی حواشی 

برنامه هایش، انتظارها بسیار باالتر است.
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آیا قهرمان ملی فرانسه سوزانده شد؟

ژاندارک و یک شک 589 ساله!

طبق تواریخ رسمی در اروپــا و به ویژه فرانسه،  
حــدود 589 ســال پــیــش،روز  30 مه 1431، 
ژاندارک، قهرمان ملی فرانسه و یکی از رهبران 
برجسته مبارزه با اشغالگران انگلیسی، در »روان« 
و با حکم دادگاهی که بریتانیایی ها به راه انداخته 
بودند، به جرم جادوگری، زنده زنده سوزانده شد. 
درباره شخصیت ژاندارک و اقدامات تأثیرگذار او 
برای اتحاد فرانسوی ها، داستان های افسانه وار 
فراوانی نوشته و دستمایه ساختن آثار سینمایی 
متعدد شده است. در این که ژاندارک در فرازی 
از تاریخ فرانسه ظهور کرد و توانست مردم خود را 
در عبور از یک گذرگاه سخت یاری کند، تردیدی 
نیست؛ اما در سرنوشت او و این که آیا آن که در 
میدان شهر »روان« ســوزانــده شــد، به راستی 
ژانــدارک بــود، تردیدهایی جدی وجــود دارد. 
دوران زندگی ژانــدارک همزمان با عصر تغییر 
تفکر در اروپا بود. درست 22 سال بعد از مرگ 
او، سقوط قسطنطنیه و پایان کار روم شرقی، 
بر طومار عمر قرون وسطی مهر پایان زد و آغاز 
ــا و رنسانس با تحوالت فنی،  قــرون جدید اروپ
علمی و اعتقادی آن آغاز شد. بر همین اساس، 
فعالیت فرقه ها و جریان های مخفی که به دنبال 
محدود کــردن قــدرت کلیسا بودند، به تدریج 
شکل گرفت و حدود یک قرن بعد، با رفرم لوتر 
و تأسیس فرقه پروتستان، به اوج خود رسید. 
رویکردهای ناسیونالیستی در اروپا رو به افزایش 
ــدارک در قامت شخصیتی که باید در  بود و ژان
کسوت قهرمان ملی شناخته شود، می توانست 
نقش مهمی در این زمینه داشته باشد. بر همین 
اساس، گزارش هایی تاریخی وجود دارد که پرده 
از یک راز 589 ساله بر مــی دارد. بر اساس این 
گزارش ها ژاندارک سوزانده نشد؛ او را از مهلکه به 
در بردند و مدتی بعد با یکی از شوالیه های فرانسه 
ازدواج کرد و از وی صاحب فرزندانی شد. ظاهرًا 
فرانسوی ها امیدوار بودند که با حفظ ژاندارک، 
او را در مسیر تحکیم وحدت ملی و توسعه قدرت 
فرانسه در اروپا به کار گیرند، اما به نظر می رسد که 
شارل هفتم، پادشاه فرانسه که با کمک ژاندارک 
به تخت نشست، تمایلی به حضور قدرتمندانه 
یک قهرمان ملی که می توانست خطری بالقوه 
بــرای تاج و تخت وی باشد، نداشت. طبق این 

گزارش ها، ژاندارک در گمنامی درگذشت.

جواد نوائیان رودسری – در بین زمامداران خونریز تاریخ، 
آدولف هیتلر یکی از معروف ترین هاست؛ مردی که بزرگ ترین 
جنگ تاریخ بشر را به راه انداخت، میلیون ها انسان بی گناه را 
به کام مرگ کشید، عرصه را برای قدرت طلبی خیلی ها باز کرد 
و بعد هم در 30 آوریل سال 1945 )10 اردیبهشت 1324( 
با شلیک گلوله به مغزش، به زندگی خود خاتمه داد. هیتلر در 
دوران حکومت خود، به دلیل جنایات و سیاست هایش، منفور 
بسیاری از افراد و احزاب بود و از همان ابتدای فعالیت های 
سیاسی اش، برخی به دنبال ترورکردن او بودند. با این حال، 
ما کمتر دربــاره تــرورهــای نافرجامی که بــرای حــذف هیتلر 
طراحی شده بود، شنیده ایم. بین سال های 1932 )1311 
خورشیدی( تا 1945 )1324 خورشیدی(، هیتلر از مهلکه 10 
ترور خوفناک فرار کرد؛ آن هم با خوش شانسی محض؛ جوری 
که حرص آدم در می آید! در ادامه با هم این 10 ترور را به طور 

مختصر مرور می کنیم.

25 نوامبر 1932مونیخ

روز چهارم آذر سال 1311، تجمعی از اعضای حزب نازی در 
تاالر »بیر« شهر مونیخ برگزار شده بود و هیتلر با حرارت خاصی 

مشغول سخنرانی بود که ناگهان گلوله ای شلیک شد و جلسه 
را به هم ریخت. هیتلر با شتاب از پشت تریبون پایین 

آمد، اما اصابت گلوله دوم به کنار تریبون نشان داد 
که عامل تیراندازی به دنبال کشتن هیتلر است. 
عجیب است که ضارب شناخته نشد و توانست 
بگریزد. برخی این تــرور را به مخالفان درون 
حزبی هیتلر نسبت داده اند؛ اما گروهی معتقدند 

که کمونیست ها به دنبال زدن وی بودند.

4 مارس 1933   مونیخ

دومین ترور نافرجام هیتلر هم در 
همان تاالر »بیر« اتفاق افتاد؛ 

 ،1311 اسفند   13 روز 
ــاه بعد  ــ ــد م ــن درســــت چ

ــیــن تـــرور. »کــرت  از اول
لوتر« از اعضای حزب 
ــان،  ــم کــمــونــیــســت آل
ــود تا  ــده ب ــب ش ــل داوط
با انفجار بمب در این 
ــه کـــار هیتلر  ــاالر، ب ــ ت
خاتمه دهد. اما ماجرا لو 
رفته بود؛ چطور؟ معلوم 
ــداران  ــرفـ نــیــســت! طـ
افراطی هیتلر، لوتر را با 

بمب بازداشت کردند و 
او نتوانست نقشه خود را 

عملی کند.

7 آوریل 1935   برلین

ترور نافرجام روز 17 فروردین سال 1314، توسط یکی از 
اعضای تیم حفاظت هیتلر انجام شد؛ »هاینریش گرونو« یکی از 
اعضای اس.اس بود که او را به عنوان عنصر مورد اعتماد، برای 
حفاظت از جان هیتلر گمارده بودند. قرار بود هیتلر در یک 
مراسم رسمی شرکت کند. گرونو بالفاصله بعد از پیاده شدن 
هیتلر از خودرو شخصی اش، وی را به رگبار بست. مأموران 
اطراف هیتلر نیز ضارب را هدف قرار دادند و به قتل رساندند. 
ظاهرًا هیتلر کشته شده بود؛ اما چند روز بعد کاشف به عمل آمد 
که مقتول، بدل هیتلر بوده است. ترور رهبر نازی ها توسط یک 
مأمور اس.اس نشان می دهد که وی حتی در میان اطرافیانش 
نیز مورد انزجار بود؛ آن هم چهار سال قبل از جنگ جهانی دوم!

20 سپتامبر 1936   هامبورگ

ترور بعدی توسط یکی از مخالفان سیاسی هیتلر که مقیم 
هلند بود، طراحی شد. »اتو استرسر« که از برنامه بازدید هیتلر 
از هامبورگ در 29 شهریور 1315 خبر داشت، شخصی به 
نام هلموت هیرش را که احتمااًل یهودی بود، استخدام کرد 
و به آلمان فرستاد. اما گشتاپو که در میان اطرافیان استرسر 
جاسوس داشت، هیرش را هنگام ورود به آلمان، با بمبی که در 
یک چمدان حمل می شد، بازداشت کرد و یک سال بعد، 

باالی دار فرستاد.

22 نوامبر 1938  برلین

اول آذر 1317، زمانی که هیتلر در اوج قدرت قرار 
داشت، برنامه رژه نیروهای مسلح آلمان در برلین برگزار 
شد. »موریس باوود« یک تبعه سوئیس که کشیش بود و 
هیتلر را تجسم شیطان روی زمین می دانست، تصمیم 
گرفت وی را در این مراسم ترور کند؛ اما از بخت بد، 
وقتی خودش را به جایگاه نزدیک کرد و اسلحه 
مــأمــوران  و  نشد  شلیک  گلوله  کشید،  را 

امنیتی، باوود را بازداشت کردند.

11 ژانویه 1939  مونیخ

ــال  سـ دی مـــــــــاه   21
1317، هیتلر دوباره 
برای سخنرانی به تاالر 
»بیر« در مونیخ رفت. این 
بار »ژرژ السر« یک آلمانی 
ضــدنــازی تصمیم به ترور 
ــا نتوانست  وی گــرفــت. ام
از دیــوار امنیتی بگذرد. به 
همین دلیل، بمبی قــوی را 
در مسیر عبور هیتلر جاسازی و 
طبق برنامه، زمان انفجار را برای 
144 ساعت بعد تنظیم کرد؛ 

یعنی زمانی که قرار بود هیتلر سخنرانی خود را خاتمه دهد و 
از تاالر بیرون بیاید. اما هیتلر پنج دقیقه زودتر سخنرانی اش را 
تمام کرد و از مقابل بمب گذشت؛ انفجار به وقوع پیوست، اما به 

جای هیتلر، هشت انسان بی گناه به قتل رسیدند.

13 مارس 1943  باواریا

روز 22 اسفند 1321، هیتلر با تصمیم قبلی به باواریا)جایی 
در جنوب آلمان( رفت؛ یکی از افسران ناراضی ارتش آلمان به 
نام »هرنینگ ترسکو«، تصمیم گرفت هیتلر را ترور کند. او بمبی 
را با چاشنی زمانی، درون یک بطری نوشیدنی جاسازی کرد و 
به یکی از همراهان هیتلر که قرار بود با وی سوار هواپیما شود، 
هدیه داد. توقع ترسکو این بود که هواپیما، پنج دقیقه بعد از 
پرواز، منفجر شود؛ اما این اتفاق نیفتاد؛ چون نوشیدنی به داخل 
بمب نشت کرده و فیوزها را از کار انداخته بود! ترسکو به جرم 

این اقدام با سیم ویولن به دار آویخته شد!

24 مارس 1944   برلین

»رودولف گرسدورف« از افسران ارشد ارتش آلمان تصمیم گرفت 
که هیتلر را در روز چهارم فروردین 1323، هنگام بازدید از یک 
نمایشگاه صنعتی در برلین، ترور کند. بمب او هم از نوع زماندار 
بود. گرسدورف قصد داشت به صورت انتحاری رهبر نازی ها را 
از بین ببرد. بمب را برای انفجار در پنج دقیقه تنظیم کرد و کنار 
هیتلر ایستاد؛ اما رهبر نازی ها ناگهان تصمیم گرفت نمایشگاه را 
ترک کند. به این ترتیب، نقشه گرسدورف نافرجام ماند. او هنگام 

خنثی کردن بمب بازداشت و سپس اعدام شد.

20 ژوئیه 1944   جنگل کنتژن

عملیات »والکوره« مشهورترین عملیات سوءقصد علیه هیتلر 
بود. روز 29 مرداد 1323، کالوس فون اشتفانبرگ، به همراه 
گروهی از افسران عالی رتبه ارتش آلمان، قصد داشتند هیتلر را 
در ستاد محرمانه اش، واقع در جنگل کنتژن در غرب لهستان، 
موسوم به »النه گرگ«، با انفجار یک بمب قوی ترور کنند؛ اما این 
انفجار نتوانست به هیتلر آسیبی وارد کند؛ محل ستاد از چوب 
بلوط ساخته شده بود و به همین دلیل، قدرت تخریبی بمب به 
سمت خارج عمل کرد. هیتلر فقط چند زخم جزئی برداشت و 
بعد از آن به جان افسران افتاد؛ تعداد زیادی از نظامیان آلمان، 

به جرم دست داشتن در این اقدام، اعدام شدند.

30 مارس 1945   برلین

آخرین سوءقصد به جان هیتلر، توسط »آلبرت اسپیر« در 10 
فروردین 1324 طراحی شد. او وزیر تسلیحات جنگی هیتلر 
بود. اسپیر تصمیم گرفت با انتشار گاز سمی در پناهگاه هیتلر، 
او را بکشد. اما نقشه او به وسیله مأموران اس.اس برمال و اسپیر 
بازداشت شد. او را به همین جرم، اعدام کردند.به این ترتیب 
هیتلر از آخرین ترور هم جان سالم به در برد تا بعدا خودش ، 

خودش را ترور کند!

تاریخ جهان

نوائیان - برخی گمان می کنند که تاریخ ورود سینما به شهر 
مشهد، مربوط به دوره پهلوی است؛ زمانی که در خیابان 
ارگ تعدادی سینما توسط ارامنه بنا شد؛ اما باید عرض 
شود که این گمان، صواب نیست! پای هنر هفتم در دوره 
مظفرالدین شاه قاجار به ایران باز شد و حدود یک سال بعد از 
مرگ او، به مشهد. سال 1286 خورشیدی، یک سال بعد از 
پیروزی انقالب مشروطه، موسی خان اعتبارالسلطنه، رئیس 
قورخانه)اسلحه سازی(مشهد،تصمیم گرفت که تاالری را 
برای نمایش فیلم احداث کند. او زمینی را در محل فعلی کوچه 
ثبت واقع در خیابان ارگ و درست در مکان کنونی اداره ثبت 
ناحیه دو مشهد در نظر گرفت و تاالر نمایش فیلم را ساخت؛ 

البته این زمین، بخشی از عمارت شخصی اعتبارالسلطنه 
بود. اجرای طرح را یکی از اتباع روسیه به نام »آواُنف« برعهده 
گرفت و کار ساخت تاالر به سرعت پایان یافت. موسی خان 
برای نمایش فیلم یک دستگاه آپارات ِهْندلی که نور آن با چراغ 
»کارپیت« تأمین می شد، خریداری کرد و به این ترتیب، کار 
نخستین سینمای مشهد آغاز شد. برای اعیان و اشراف یک 
ُلژ ویژه در نظر گرفته شده بود و مردم عادی هم می توانستند 
با پرداخت »پنج  شاهی«، که برای مردم عادی آن زمان رقم 
باالیی محسوب می شد ، به تماشای فیلم صامتی بنشینند که 
البته یک َنّقال، ضمن پخش، توضیحاتی »َمن درآوردی« درباره 
آن ارائه می کرد! تاالر »اعتبارالسلطنه« تا سال 1305، یعنی 

اوایل دوره پهلوی، به کار خود ادامه داد، اما کم کم از رونق افتاد 
و از فضای آن، تنها برای برپایی مراسم استفاده می شد. چندی 
بعد، ساختمان مذکور را برای ساخت اداره ثبت مشهد ویران 
کردند و ساختمانی که همچنان با وجود تغییرات ظاهری، در 

همان مکان پابرجاست، جای تاالر اعتبارالسلطنه را گرفت.

ناشنیده هایی از نخستین سینمای مشهد در عصر مشروطه
بلیت تماشای فیلم صامت با آپارات ِهْندلی چقدر بود؟ شنبه، 12 ربیع االول 1306 * - صبح برخاستیم. کاغذ زیادی از 

حکم و عریضه خود امین السلطان بود. همه را خودمان خواندیم و جواب 
نوشتیم. پاکت را بستیم، دادیم بردند شهر. خیلی طول کشید. خسته 
شدیم. فهمیدیم که امروز با این حالت، شکار ِمکار نخواهیم زد. راست 
راندیم برای منزل. دو و نیم مانده به ظهر وارد منزل شدیم. رفتیم حمام، 
حاجی حیدر و َخر بزرگه لخت شده بودند برای خدمت. حمام بسیار 
خوبی است. خیلی قشنگ ساخته اند. از حمام های شهری بهتر است. 
حاجی حیدر این روزها تدارک عروسی پسرش را می بیند. گفتیم: 
دویست تومان انعام برای عروسی پسرت به تو می دهم، 
دیوانه شد]![ پدرسوخته دستش چنان می لرزید که 
کم مانده بود موقع تراشیدن ریش ما، صورتمان را 
زخم کند. خندیدیم]![ بعد آمدیم بیرون؛ گفتیم 
خواننده ها  آمدند. این ها خواننده های سفری 
هستند. خواندند، ولی خوشمان نیامد، 
گفتیم همین طور بخوانند و خودمان 

هم آمدیم بیرون]![
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تاریخ مشهد انعامی که سلمانی را دیوانه کرد!

مورخان ایرانی

»یعقوبی«؛ مورخ سلسله ساز!

ــن  ــ احـــــــــمـــــــــد ب
ابی یعقوب، مشهور 
ــح  ــ ــ ــن واض ــ ــ ــه اب ــ ــ ب
یــعــقــوبــی، مـــورخ 
ــدار قـــرن دوم  ــامـ نـ
ــت که  ــ هـــجـــری اس
ــر وی، مشهور به  اث
یعقوبی«  ــاریـــخ  »تـ
در زمــره مهم ترین 
منابع تاریخی دوره 

کسی  می شود.کمتر  محسوب  اسالمی  متقدم 
است که با تاریخ سر و کار داشته، اما نام یعقوبی 

را نشنیده باشد. 

زادگاه یعقوبی	 
ــل و نسب یعقوبی و زمــان والدت  ــاره اص دربـ
وی، اختالف فــراوان است. برخی او را اصالتًا 
اصفهانی دانسته اند؛ اما اجداد وی از موالیان 
و متحدان عباسیان بودند و به سبب توانمندی 
در امر کتابت، مشاغل اداری را در دربار خالفت 
عباسی به دست آوردند. این درحالی است که 
در میان آن ها، اعتقادات شیعی نیز رواج داشت. 
بازتاب ایــن اعتقاد را می توان در اثــر تاریخی 
مشهور ابن واضح مشاهده کــرد. او از امامان  
شیعه)ع( گزارش های متعددی به دست داده و 
یکی از مورخانی است که به تحلیل واقعه سقیفه 
که پس از رحلت پیامبرخدا)ص( اتفاق افتاد، 
می پردازد؛ هرچند که یعقوبی در کتاب خود، 
گزارش دقیقی از واقعه عاشورا ارائه نمی کند. 
دلیل اشتهار وی را به گرایش های شیعی، باید در 
حمایت او از علویاِن جان به در برده از قیام »شهید 
فخ«، یکی از مهم ترین قیام های آل ابی طالب 
علیه ظلم خلفای عباسی در سال 169 هـ.ق، 
دانست؛ هر چند که برخی مورخان در اصِل این 

ارتباط تردید دارند. 

نقش یعقوبی در تاسیس سلسله  ادریسیان	 
ظــاهــرًا در جریان ایــن حمایت بــود که ادریــس 
بن عبدا... از نوادگان امام مجتبی)ع( به مصر 
گریخت و یعقوبی که در این زمان، در مصر به کار 
مشغول بود، او را در َکَنف حمایت خود گرفت و 
به مغرب فرستاد. با مهاجرت ادریس به مغرب، 
مقدمه تأسیس دودمان ادریسیان که حکومتی 
شیعی مذهب در منطقه مراکش امروزی بودند، 
فراهم شد. سال درگذشت یعقوبی نیز، به تحقیق 
معلوم نیست و حتی به درستی نمی دانیم که 
وی در چه مکانی مدفون شده است و این، برای 
مورخی به بزرگی او، کمی عجیب به نظر می رسد. 

ساختمان قدیمی اداره ثبت در محل تاالر اعتبار السلطنه

اندر احواالت قبله عالم 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

آدولـف خــوش شانـــس!
هیتلر چگونه از دام 10 ترور طی 13 سال گریخت؟
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تست هوش هوش منطقی

بازی با کلمات

 با توجه به منطق موجود، کدام یک از شکل های 
داده شده شکل را کامل می کند؟

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

۸ 1 4
2 7 1

4 6 2
6 3 9 5 2

2 1 4 9 5
9 5 3

4 1 3
۸ 7  9

۸ 3 5
9 ۸ 7

2 1
6 2 9

۸ 6 1
4 7 6

6 5 9 7
۸ 3 2

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

  قانون: ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویسید طوری که  در 
هر سطر، در هر ســتون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی تکراری 

نباشد.

183746592
469523187
275819643
514687239
937452861
826391475
341278956
652934718
798165324

896371543
542839761
137456298
613985427
954327186
728164935
269513874
471698352
385742619 

ــه کلمه ای را نشان  حـــدس بــزنــیــد تــصــویــر، چ
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که بدانید 
کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های زیر تصویر 

را بشمارید.

خفن استریپ

نمونه

حل جدول شماره  7679 حل جدول شماره ۸۸5   

ابداعی زامنهوف 7- اختراعی از ژرژ استفنسن 8- سان-
آهار 9-یخ زن-اثری از نیما یوشیج 10- کالم پرسش-
گاو تبتی-پرتابه 11-مستعمره-از مرکبات-حرف ندا 

12-اثری با بازی جواد رضویان-خوب

عمودی:
1-  روشی در عکاسی رنگی-گرداگرد درون دهان 2- 
هواپیمای جاسوسی آمریکا-فدراسیون جهانی کشتی 
ــرا 4-داروی  3-عــالمــت مفعولی-زیرترین صــدا در اپ
جوانی-مساوی 5-زراعت 6- عمل-امتحان-مسابقه 
اتومبیلرانی 7-گلیم باف-سالخورده-دشمنی 8- ازت 
ــی پــارچــه-پــرنــده زیبا  ــوع ــوزه پنبه-دشت 10-ن 9-غـ
11-آسان-البسه 12-پول ترکیه-خالق اثر نامه های 

ایرانی

افقی: 1-ستاره-سبزینه 2- کجاست- قایق پارویی–اسکلت بندی 3-کال-منزلت-
واحدی 75 گرمی 4-  یکی پس از دیگری-صافی 5-شخص-شهر شمال 6-زبان 

3- طلیعه اعداد–ودیعه-  2-یگانه-بایستگی- رســوب  افقی:1-کهکشان ما 
6- سنگ  5-لقب اروپایی- فصل گرما  4- درمانده-برهنه-دستور  سیخونک 

بیابان-خشمگین 7- جانور تک سلولی–آرزو 8-اشتراک- 
سوغات ارومیه 9- مرتبه–قاب شکسته–صراحت 10- 
حرف درد- آشفته-با 11- درخت کنار-  خیال–سرشت 

12-همیشگی

عمودی :
ــود حــرام- نــام 2-کــنــده کــاری-  ــاده–س ــاالت م 1- از ح
مومن 3-بــاب روز-رزمــنــده–رفــوزه 4- نیتروژن-ستاره 
شناس 5-ستم-وسیله انتقال برق- سماق 6-از مقامات 
کشوری–نوعی شیرینی 7-  روی هم بندی– ناخلف 8- عزم 
جزم- رئیس قوم-حرص 9- قانون چنگیزخان-خواب 
عرب 10-صابون خیاطی– ضد یکدیگر-در بازی می زنند 

11-راهرو– مالح12- زاپاس- رود فراعنه- بزرگی

جدول متوسط  |  76۸0جدول سخت  |  ۸۸6

م د ل ی ا و ر ا ک س ا
د ب ک ا ن ی س ل ا ش
د ر گ و ن ه چ ن

ز و ر ت ر ا ا گ م ا
ه ن ک ا ی ی ر ا ه
ا ت م ی س و گ ل د

گ ت ا م ا خ ر ب ر
ش ی ف ا ن ی س ر ا

ل ی ک و ن ی س و ی ه
و پ ن ا ل ز و ج

ک و ل و ت ی ت ل ت ا
س ر ی ا س و ن ی و ب ر

ی ن ا گ د ژ م د ت ا ک
ش م ا ر ی ش ر ا ن ا
ت و ی ه ت ی ا ر ب

ن ی س ی ز و م ی ر ل
ن ه ک ت ر ی س ک ا

ش ی ژ ر ن ا خ س ف
ا ک ی و ی ت ک ا ی

د ک ر ا ب م ن ا ل
ک ر د د ر گ ن ا ه ج

ا ا د ر م ا ر ب ط
س ا ن ک س ا ی ل ا ع
ب ی ه ل د ی ر ا و ر م

تست هوش:   گزینه 3. در اتصال هر کاشی به کاشی مجاورش، خطوط 
راست به خطوط با انحنا  تبدیل می شوند و برعکس.

خفن استریپ: 

 شیربها

بازی با کلمات: 
ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید، 

ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی: قاف، قیف، افق، فاق، یقه و ...

چهار حرفی: فقیه
پنج حرفی: قافیه و قیافه

هوش منطقی:  جــواب عدد 13 اســت. در هر شکل، عدد وسط به 
صورت زیر به دست می آید. حاصل ضرب دو عدد پایین را از حاصل 

ضرب دو عدد باالیی شکل، کم می کنیم. 

چالش ذهن :

 1. تلویزیون  2. قوری  3. ساعت دیواری  4. شومینه

 5. یخچال  6. گلدان

آیا می توانید تعداد 10  تفاوت را  بین این دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ 
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

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

اختالف تصاویر

صاویر:
ف ت

ال
خت

ا

شرح در متن

حل جدول:

 

خ   ا  ز   ر    ک  ا   ت   گ    
     

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

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

 

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

   
م ر  ى  م  م  س  ل  ى  د   

ا و  ا  ى   ن  د  ى    س 
 

ــروف را  ــرای شما تــعــدادی از ح در تصویر زیــر ب
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در هر 

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

در هر یک از شماره های تصویر باال، نام یکی از وسیله هایی را که در خانه یافت می شود ، نوشته ایم که 
شما باید با جا به جایی حروف نام  آن ها را پیدا کنید.

 با توجه به رابطه بین اعداد در شکل باال، به جای 
عالمت سوال، عدد مناسب را قرار دهید؟

چالش ذهن
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در امتداد تاریکی

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ازمیان خبرها
اختصاصی خراسان

قمار دو سر باخت یک دختر!

دیگر به آخر خط رسیده ام و چیزی برای 
باختن ندارم. باورم نمی شود فقط در 
طول چهار سال این گونه زندگی ام زیر 
و رو شود و از آن همه ناز و نعمت به دره 
فالکت و بدبختی سقوط کنم تا جایی 

که مجبور شوم ... 
زن 24ساله ای که هنگام فروش و توزیع 
مواد مخدر در یکی از پارک های مشهد 
توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده 
است، در حالی که بیان می کرد آشنایی 
با ماده مخدر ماری جوانا مرا به روز سیاه 
نشاند، درباره سرگذشت خود به مشاور 
و مددکار اجتماعی کالنتری شهرک 
ناجای مشهد گفت: در یک خانواده 
مرفه به دنیا آمدم. پدرم مهندس راه و 
ساختمان بود و مادرم در یکی از مراکز 
درمانی بزرگ مشهد فعالیت می کرد. 
ــال های  افــزایــش بهای مسکن در س
گذشته موجب شد پدرم درآمد زیادی 
داشته باشد به گونه ای که درآمد مادرم 
با تحصیالت عالیه و در زیر گروه های 

پزشکی اصال به حساب نمی آمد. 
خالصه، من و دو برادر دیگرم از هر نوع 
امکانات رفاهی و تفریحی برخوردار 
بودیم و در بهترین منطقه شهر سکونت 
داشتیم. روزگار به کام ما می چرخید 
و من هم سوار بر خودروی گران قیمت 
به تفریح  خارجی به همراه دوستانم 
و خوش گذرانی می پرداختم و آن ها 
را در بهترین رســتــوران هــای شهر به 
ــن که  ــردم تــا ای ــوت مــی ک مهمانی دع
وقتی امتحانات سال آخر دبیرستان 
به پایان رسید، پــدر و مــادرم تصمیم 
تعطیالت  گــذرانــدن  ــرای  بـ گرفتند 
تا  کنیم  سفر  انگلستان  به  تابستانی 
خستگی امتحانات از تنم بیرون برود. 
این بود که بار و بندیل مان را بستیم و 
عازم بیرمنگام انگلستان شدیم. من که 
دختری کنجکاو و پرشور بودم از همان 
ابتدای ورود به هتل به دنبال ماده مخدر 
ماری جوانا رفتم تا آن چه را شنیده بودم 
تجربه کنم و خیلی زود مصرف آن را آغاز 
کــردم به طــوری که بهترین تفریح من 
مصرف این گیاه در حضور پدر و مادرم 
بود. وقتی با پایان تعطیالت به ایران 
بازگشتیم، من همچنان از طریق یکی از 
دوستانم به ماری جوانا و بنگ دسترسی 
پیدا کردم و به مصرف آن ادامه دادم چرا 
نشان  مجازی  فضای  در  تبلیغات  که 
می داد این ماده مخدر گیاهی است و 
اعتیادآور نیست. از سوی دیگر، پدر و 
مــادرم مرا آزاد گذاشته بودند و من به 
تقلید از فرهنگ غرب بی پرده سیگارم 
را در حضور آنان آتش می زدم و از نظر 

مالی نیز کمبودی نداشتم تا این که 
روزی هنگام رفتن به کالس آموزش 
زبان خارجی با پسری به نام »آرتین« 
آشنا شــدم. مــن کــه شیفته جذابیت 
ظاهری و تیپ و قیافه او شــده بــودم، 
بالفاصله شماره تلفنم را در اختیارش 
گذاشتم و این گونه روابــط پنهانی ما 
آغاز شد و چند روز بعد هم به دیدارهای 
مخفیانه در مکان های خلوت کشید. 
در یکی از همین مالقات های پنهانی، 
»آرتین« مشروبات الکلی به من تعارف 
کرد و بعد ازآن هم طعمه هوس های 
شیطانی او شدم. هنوز یک ماه بیشتر 
از ایــن آشنایی شــوم نگذشته بــود که 
فهمیدم آرتین قصد ازدواج با مرا ندارد 
و من فقط بازیچه هوسرانی هــای او 
هستم، به همین دلیل در حالی که به 
دختری افــســرده و گوشه گیر تبدیل 
شده بودم، به این ارتباط شیطانی پایان 
دادم و ساعت ها به سرنوشت سیاه خود 
گریستم. با آن که درگیر اعتیاد شدیدی 
بــودم اما خانواده ام همچنان مرا رها 

کرده بودند و کاری به من نداشتند. 
در همین روزهــا بود که ناگهان پدر و 
مــادرم را در یک سانحه تلخ رانندگی 
از دست دادم و لباس سیاه پوشیدم. 
برادرانم میراث پدرم را تقسیم کردند و 
من هم با سهم خودم مشغول استعمال 
ــدم. بــرادرانــم  ــواد مخدر صنعتی ش م
با دیدن این وضعیت اسفبار، مرا رها 
کــردنــد و مــن هــم فقط بــا مــواد مخدر 
زندگی می کــردم. خیلی تنها بــودم و 
دیگر هیچ کدام از دوستانم در اطرافم 
دیده نمی شدند. به ناچار با مرد معتادی 
ازدواج کــردم که از او مــواد مخدر می 
خریدم. چند مــاه بعد آن مــرد نیز مرا 
در حالی رها کرد که دیگر همه ثروت 
ارثیه ام را هم دود کــرده بــودم و نمی 
توانستم به راحتی مواد مخدر مصرفی ام 
را تامین کنم. در همین شرایط انگشتر 
طالی یادگاری مادرم را فروختم و با آن 
مقداری مواد مخدر خریدم، چرا که آن 
انگشتر گران قیمت آخرین دارایــی ام 
بود که مادرم در جشن تولدم به من هدیه 
کرد.  خالصه، چاره ای نداشتم و مجبور 
شدم به فروش مواد مخدر روی آورم تا 
هزینه های اعتیادم تامین شود. دیگر 
همه چیزم را در یک قمار دوسر باخت از 

دست داده ام اما ای کاش ... 
ــرای دستور  ــت، در اج شایان ذکــر اس
ســرهــنــگ مــحــمــد فــیــاضــی )رئــیــس 
کالنتری شهرک ناجا( پرونده این زن 
جوان در دایره مبارزه با مواد مخدر مورد 

بررسی و ریشه یابی قرار گرفت. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

جاساز سکه های رشوه آقای 
مدیرکل  لو رفت!

مدیر کل  خاطی و  معاون او  به اتهام 
فساد اداری و دریافت  رشوه دستگیر 

شدند
ــزارش هــای  دریافتی   توکلی- در پی رصــد و گ
اداره کل اطالعات استان کرمان مبنی بر فساد 
اداری در یکی از ادارات کل این  استان ، پس از  
ارزیابی و صحت گــزارش ها و رصد اطالعاتی با 
هماهنگی و دستور قضایی توسط بازپرس ویژه 
و تکمیل تحقیقات مدیر کل اداره کل غله استان 
کرمان  به همراه معاون مالی این اداره  دستگیر و 
بازداشت  شدند.  به گزارش خبرنگار  ما ، قاضی 
ــدا ســـاالری دادســتــان عمومی و انقالب  دادخـ
مرکز استان کرمان در تشریح این خبر  گفت: در 
تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهم  برای 
انجام امور اداری تاکنون میلیاردها ریال از ارباب 
رجــوع با عنوان هدیه و رشــوه با همکاری معاون 
خود دریافت و با این وجوه یک منزل چند واحدی 
ــداث کــرده اســت . همچنین  در شهر کرمان اح
در بــازرســی از منزل وی در یکی از شهرستان 
ها تعداد 30 قطعه سکه طال که داخــل اسباب 
بازی جاسازی و از طریق نامشروع تحصیل شده 
ــد.وی افــزود: متهمان به  بــود کشف و توقیف ش
اتهام دریافت  رشوه در بازداشت هستند و اموال 
حاصل از جرم ازجمله منزل مسکونی به عنوان 
ــوال حاصل از جــرم توقیف شد که  تحقیق از  ام
 سایر متهمان ، شرکا و معاونان  جرم ادامه دارد.
این مقام ارشد قضایی تصریح کرد  : اموال توقیف و 
کشف شده از متهمان  میلیاردها ریال ارزیابی شده 
و کار شناسایی سایر اموال حاصل از جرم متهمان  

ادامه دارد.

 دستگیری مسئول بانکی که 
وام 69 مشتری را برداشت کرد

 نیروی انتظامی مازندران از دستگیری یکی از 
مسئوالن شعب بانکی در غرب استان خبر داد که 

وام 69 مشتری را برای خودش برداشت کرد.
به گزارش ایرنا  ، فرمانده انتظامی مازندران گفت 
که این فرد به اتهام اختالسی به ارزش 56 میلیارد 

ریال شناسایی و دستگیر شده است.
سردار مرتضی میرزایی افزود : در پی دریافت گزارش 
قضایی مبنی بر اختالس در یکی از بانک های 
غرب استان مازندران موضوع در دستور کار پلیس 
آگاهی قرار گرفت و  کارآگاهان با انجام تحقیقات 
گسترده پلیسی و اقدامات فنی دریافتند که یکی از 
مسئوالن این بانک با سوء استفاده از جایگاه شغلی 
به صورت غیرقانونی به تشکیل 69 فقره پرونده وام 
به نام افرادی که اغلب از مشتریان همان بانک بوده 
اند، اقدام کرده است. وی توضیح داد : متهم پس از 
تشکیل پرونده، مبالغ وام را به شماره حساب هایی 
که از قبل تهیه کرده بود ، واریز و با استفاده از کارت 
های اعتباری اقدام به خرید خودروهای خارجی، 
سکه و ارز و زمین می کرد. سردار میرزایی با اشاره 
به این که برابر بررسی ها و نظر کارشناسان، ارزش 
ریالی اختالس 56 میلیارد ریال برآورد شده، افزود: 
در این زمینه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب بازداشت 
و روانه زندان شد. وی گفت : برابر دستورات قضایی 
ــوال منقول و غیرمنقول متهم به  تمام وجــوه و ام
اختالس که با استفاده از وجوه نامشروع تحصیل 
شده بود، شناسایی شده و با اقدامات قانونی در حال 

استرداد و انتقال به حساب دولت است.

  رد پای یک الیو اینستاگرامی در تراژدی رومینا

 پس از به قتل رسیدن رومینا اشرفی توسط پدرش 
در تالش ، دوست صمیمی وی به نام مونا ناگفته های 

جدیدی را فاش کرد.
 ۱4 »مونا محمدی« از دوستان رومینا، نوجوان 
ساله ای است که به گفته مادرش از کودکی با آن ها 

رابطه خانوادگی داشته اند. به گزارش رکنا،مونا 
می گوید : »در تاریخ 5 اردیبهشت با تماس مدیر 

مدرسه برای کاری با رومینا به مدرسه رفتیم. 
در مسیر بهمن خاوری، کسی که حاال به عنوان یکی 
از متهمان و عوامل قتل رومینا در بازداشت به سر 
می برد، سوار بر موتور جلوی مدرسه پرسه می زد.« او 
می  افزاید: وقتی از رومینا پرسیدم که آن پسر این جا 
چه می کند در جواب گفت: »چیزی به تو می گویم، 
اما به پدرم هرگز نگو!«او در ادامه با لحن کودکانه ای 
می گوید: »رومینا به من گفت که در اینستاگرام در 
الیوی شرکت کرده و در آن زمان بهمن همه آن الیو 

را ضبط کرده است و حاال با آن مرا تهدید می کند.«  
بر اساس اظهارات مونا، رومینا حتی هنگامی که با 
بهمن صحبت می کرد از جانب وی تهدید می شده 
است.او با شنیدن تهدید شدن رومینا توسط بهمن 
علت این که چرا به پدرش نمی گوید را جویا شده و 
رومینا در جواب گفته است: »اگر پدرم بشنود خیلی 

عصبانی خواهد شد و من را می کشد!«
روایت مونا به عنوان دوست رومینا به ابعاد عجیب 
ماجرا اضافه می کند و با سخنان بهمن به عنوان 
پسری 29 ساله که با دختری ۱5 سال کوچک تر 

وارد رابطه شده است در تناقض جدی است.

سجادپور- مدیران دو مرکز مشاوره 
دلیل  بــه  مشهد  در  شناسی  روان 
گستردگی جرایم هولناک در حالی 
با اتهام سنگین افساد فی االرض از 
سوی بازپرس پرونده روبه رو شدند که 
هنوز تحقیقات بیشتر درباره زوایای 

پنهان این ماجرا ادامه دارد.
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان، 
ایــن پرونده حساس از چندین ماه 
قبل، هنگامی روی میز دادستان 
مرکز خراسان رضــوی گشوده شد 
زنان  اغفال  از  محرمانه  اخبار  که 
ــوان توسط مدیر 40 ساله یکی  ج
از مراکز مشاوره روان شناسی در 
مشهد حکایت داشت. اهمیت این 
گزارش ها از منابع موثق، موجب شد 
قاضی غالمعلی صادقی )دادستان 
وقت مشهد( دستورات ویــژه ای را 
همراه  غیرمستقیم  پیگیری  بــرای 
با رصدهای اطالعاتی ایــن ماجرا 
صادر کند. به دنبال دستورات صریح 
دادستان وقت مرکز خراسان رضوی، 
تالش های گسترده ای در این باره 
ــاز و مشخص شد مــرد 40 ساله  آغ
عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه 
ــت و بــا راه انــدازی  ــای کشور اس ه
مرکز مشاوره روان شناسی ، زنان 
ــوان دارای مشکالت  و دخــتــران ج
احساسی ، خانوادگی  یا  اجتماعی 
را با توسل به ترفندهای خاص، فریب 
می دهد و آنان را طعمه نیات پلید و 

شیطانی خود می کند.
ــت در  گـــزارش خــراســان حاکی اس

همین اثنا با انتصاب قاضی صادقی 
بــه سمت ریــاســت کــل دادگستری 
خراسان رضوی، قاضی محمدحسین 
درودی )دادســتــان مرکز خراسان 
رضوی( با مطالعه دقیق گزارش های 
مذکور، بی درنگ دستور گسترش 
ــادر کـــرد و  ــه تحقیقات را صـ ــن دام
از سربازان گمنام امــام زمــان )عج( 
اداره کل اطالعات خراسان رضوی 
ــن پرونده  خــواســت رسیدگی بــه ای

حساس را در دستور کار قرار دهند.
این گونه بود که تالش ها و رصدهای 
اطالعاتی شبانه روزی نتیجه داد و 
مرد 40 ساله در حالی دستگیر شد 
که بررسی ها نشان داد زن دیگری 
 ، دارد  عالیه  تحصیالت  نیز  او  کــه 
مــرد 40 ساله را در ارتکاب جرایم 
اتهامی همراهی می کند. وقتی عمق 
هولناک این پرونده لو رفت و مشخص 
شد بیش از 40 زن طبق اطالعات 

به دست آمده ، طعمه اهداف شوم و 
شیطانی شده اند، حساسیت ماجرا 
چندین برابر شد. بنابراین گزارش، با 
صدور دستوری از سوی قاضی سید 
جواد حسینی )معاون دادستان مرکز 
خراسان رضوی( رسیدگی قضایی 
به بــازپــرس شعبه 204 دادســرای 
عمومی و انقالب مشهد واگــذار شد 
حسن  دکتر  قاضی  ترتیب  بدین  و 
زرقانی با قدرت قانون دست به قلم 
برد و حکم به جلب متهمان داد. این 
گزارش حاکی است با دستگیری دو 
مرد و زن مذکور که عنوان »دکتر« نیز 
دارند، این پرونده وارد مرحله جدیدی 
شد. تحقیقات محرمانه که زیر نظر 
قاضی زرقانی و توسط سربازان بی 
ادعــای امــام زمــان)عــج( صــورت می 
گرفت ابعاد جدیدی از این فاجعه را 
فاش کرد. بررسی ها بیانگر آن بود 
مــرد 40 ساله که چــون اختاپوسی 

روی مراجعان مرکز مشاوره چنگ 
انداخته است، زنان دارای مشکالت 
روحی و تالمات روانی را با ادعاهای 
دروغین ارتباط با امام زمان )عج( به 
مکان های خاصی می کشاند و آن 
ها را طعمه هوسرانی های خود قرار 
می دهد. از سوی دیگر بررسی های 
دقیق و محرمانه دربــاره نقش خانم 
دکتر در این ماجرا نشان داد او نیز با 
ــدازی مرکز مشاوره در مشهد  راه ان
و با استفاده از تخصص هیپنوتیزم، 
روح و روان زنــان جــوان را طی یک 
دقیقه به تسخیر خودش درمی آورد 
و آن چه به زنان دارای مشکل تلقین 
می کرد، آن ها نیز خواسته او را انجام 
می دادند. همچنین با افشای راز این 
مرکز مشاوره ای مشخص شد که او 
زنان زیــادی را به مرکز مشاوره مرد 
40 ساله معرفی کــرده اســت. بنابر 
گزارش خراسان، در اجرای دستور 
زرقانی،  حسن  دکتر  قاضی  قاطع 
دو مرکز مشاوره ای پلمب شدند و 
اسناد و مدارک موجود در این دفاتر 
برای بررسی های دقیق به اداره کل 
ــوی انتقال  اطــالعــات خــراســان رض
یافت. از سوی دیگر با توجه به اهمیت 
و حساسیت ماجرا و لو رفتن زوایای 
پنهان دیگری از اتهامات هولناک این 
افراد، قاضی شعبه 204 دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد اتهام افساد 
ــان تفهیم کــرد تا  فـــی االرض را به آن
بررسی های گسترده ای درباره جرایم 

احتمالی دیگر آنان صورت گیرد.

تفهیم اتهام افساد فی االرض به »اختاپوس های تحصیل کرده«

کشف ۸۰۰ تن گندم قاچاق  از یک انبار 

کرمانی-فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 
بیش از ۸00 هزار کیلوگرم گندم قاچاق ذخیره شده 

در یک انبار در شهرستان ارزوئیه خبر داد.
به گــزارش خبرنگار ما ، ســردار عبدالرضا ناظری 
گفت:  ماموران انتظامی با هماهنگی مقام  قضایی 

از این انبار ۸00 هزار کیلوگرم گندم  ذخیره شده 
قاچاق کشف و در این  زمینه  دو متهم  را دستگیر 
کردند. این مقام ارشد انتظامی  با اشاره به این که 
متهمان هیچ گونه مدرک و مجوزی برای نگهداری 
این محموله گندم نداشتند، تصریح کرد: این انبار 

که مشخص شد خارج از شبکه اداره غله استان است، 
پلمب و ارزش گندم ها نیز توسط کارشناسان 2۱ 
میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد شد. وی افزود: 
متهمان در این انبار، گندم های مرغوب و نامرغوب را 

مخلوط می کردند.

از سوی بازپرس پرونده صورت گرفت
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شاخص

نبض قیمت  خوراکی ها  در اردیبهشت

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، از متوسط 
قیمت اقالم خوراکی در مناطق شهری، عدس 
و برخی دیگر از حبوبات بیشترین رشد قیمتی 
را طی اردیبهشت امسال نسبت به فروردین 
داشتند. برنج ایرانی و خارجی هم گران شد. 
گوشت قرمز و کــره و رب تغییر قیمت جدی 
نداشتند و در سوی دیگر، قیمت انواع سبزیجات 
کاهش یافت. به نحوی که قیمت پیاز تقریبا نصف 
شد و گوجه فرنگی  و خیارهم ارزان شدند. البته 
میوه های غیرفصل مثل سیب و پرتقال هم جزو 

اقالمی بودند که رشد قیمت داشتند.

بازار خبر

فضای کسب و کار

100 هزار نفر خواهان فروش سهام 
عدالت از طریق بانک  ها شدند

باشگاه خبرنگاران- مدیرعامل شرکت اطالع 
رسانی و خدمات بورس گفت: از 49 میلیون نفر 
دارنده سهام عدالت، تنها 100 هزار نفر خواهان 
فروش سهام خود در بانک ها شده اند. در این حال، 
ستاد خبری سهام عدالت در اطالعیه شماره 2 خود 
اعالم کرد: بانک ملی نخستین بانکی بوده که بخش 
اعظم سهام مربوط به سفارش هــای دریافتی از 
مشموالن سهام عدالت را به فروش رسانده که مبلغ 
آن بالفاصله پس از تسویه معامالت و دریافت وجه، به 

حساب متقاضیان فروش واریز می شود.

 بانک حکمت ایرانیان 
در بانک سپه ادغام شد

ایبنا - مدیرعامل بانک سپه اعالم کرد، با برگزاری 
مجمع عمومی عــادی به طور فوق العاده ساالنه و 
مجمع فوق العاده ادغام بانک حکمت ایرانیان، این 

بانک به طور رسمی در بانک سپه ادغام شد. 

ارز 4200 تومانی برخی اقالم 
دارویی حذف شد

فارس - مدیر کل امور داروی   وزارت بهداشت از 
تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی اقالم دارویی خبر 
داد. این نامه 29 اردیبهشت به سلیمانجاهی دبیر 

سندیکای داروهای انسانی ارسال شده است. 

 الیحه حذف 4 صفر از پول ملی
 به بهارستان برگشت خورد 

محمد اکبری - سخنگوی شورای نگهبان از ایراد 
این شورا به الیحه حذف چهار صفر از واحد پولی 
کشور خبر داد. کدخدایی در نشست خبری با 
اصحاب رسانه درباره نظر شورا درخصوص حذف 
چهار صفر از پول ملی گفت: این الیحه در جلسات 
شورای نگهبان بررسی شد و در تبصره یک این طرح، 
تعهداتی در برابر صندوق بین المللی پول ایجاد 
شده بود که شورا اعالم کرد این تعهدات به روشنی 
مطرح شود زیرا دارای ابهام است. وی تصریح کرد: 
در جلساتی که با رئیس کل بانک مرکزی درباره 
الیحه حذف چهار صفر داشتیم، ابهامات درباره 
تعهدات به صندوق بین المللی پــول رفــع نشد . 
این ابهامات را به مجلس اعالم کردیم و پس از رفع 

ابهامات درباره آن اعالم نظر خواهیم کرد.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم از تدوین 
پیش نویس طرحی دوفوریتی برای تعیین تکلیف 
جاماندگان سهام عدالت خبر داد که به نظر می 
رسد میلیون ها جامانده از این طرح را تعیین تکلیف 

خواهد کرد.
به گــزارش خراسان، همزمان با آزادســـازی سهام 
عدالت و افزایش ارزش آن به حدود 15 میلیون تومان، 
بسیاری از مردم هستند که در عین استحقاق و قرار 
داشتن در طبقات پایین درآمد، از ابتدای طرح سهام 
عدالت تاکنون مشمول این سهام نشده اند. موضوعی 
که بر خالف اهداف این سهام از جمله تامین عدالت 
اجتماعی و فقرزدایی است. این سنگ بنای کج که از 
ابتدای توزیع )سال 85( این سهام بنا نهاده شد، هم 
اکنون انتقاد کارشناسان را برانگیخته است. گزارش 
شماره 16988 مرکز پژوهش های مجلس حاکی از 
این است که به جای مدنظر قرار گرفتن شش دهک 
پایین درآمدی جامعه، در عمل شش دهک جمعیتی 
)از اقشار گوناگون( مشمول این سهام شده اند. از 
سوی دیگر، به رغم تاکید مقام معظم رهبری برای به 
کارگیری روش های علمی و دقیق به منظور شناسایی 
افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی، به نظر می رسد 
این موضوع نیز در شناسایی این اقشار برای ارائه 
تخفیف در مبلغ سهام رعایت نشد. به طوری که در 
نهایت شش میلیون نفر به جای 16 میلیون نفر )تعداد 
افراد دو دهک پایین با احتساب جمعیت 80 میلیون 
نفری( این سهام را با تخفیف 50 درصدی دریافت 
کرده اند. بماند که در سالیان گذشته، متولدین جدید 
خانوارهای مشمول سهام عدالت، از این سهام بی 

بهره بوده اند و همین موضوع نیز چالش دیگری بر سر 
»عدالت« توزیع این سهام به شمار می رود.

مجموع این موارد، باعث شده تا انتظارات از مجلس 
تــازه نفس یازدهم بــرای اصــالح قانون این سهام و 
بازنگری در اقشار جامانده از آن قوت پیدا کند. در این 
زمینه، دیروز محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم 
کرمان و راور از تدوین پیش نویس طرحی دو فوریتی 
برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دو اقدام در این راستا 
در دستور کار قرار گرفته است. اول این که دولت با 
استفاده از ظرفیت قانونی و در چارچوب اختیارات 
فعلی خود، به واجــدان شرایطی که تاکنون سهام 
عدالت دریافت نکرده انــد، سهام عدالت واگــذار 
کند. پورابراهیمی توضیح داد که دولت می تواند 
به جاماندگان، از محل 50 درصد سهام عدالتی که 
در بخش مالکیتی دولت بوده و واگذار نشده، سهام 
عدالت واگذار کند. پیشتر، جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور، اعالم کرده بود که تنها 200 هزارنفر 
در مهلت های فراخوان دولت برای پرداخت باقی 
مانده ارزش سهام عدالت در سال 96 اقدام به این کار 
کرده اند. بدین ترتیب و با در نظر گرفتن 49 میلیون 
سهامدار سهام عدالت و شش میلیون نفر مشموالن دو 
دهک پایین با سهام کامل، می توان گفت که در حدود 
42 میلیون و 800 هزار نفر دارای سهام با ارزش 
اسمی حدود 500 هزار تومانی هستند و باقی مانده 
سهام عدالت آن ها می تواند برای تخصیص سهام 
عدالت جدید به حداقل 21 میلیون مشمول جدید 

مورد استفاده قرار گیرد.

سخنگوی صنعت برق گفت: از این پس مشترکانی که بیش 
از الگوی تعیین شده مصرف دارند، متحمل افزایش قیمت 
16 درصدی هزینه عالوه بر افزایش قیمت 7 درصدی برای 
عموم مشترکان خواهند بود. مصطفی رجبی مشهدی در 
گفت وگو با فارس، ضمن اشاره به افزایش ساالنه قیمت 
برق بخش خانگی گفت: برای ایجاد بازدارندگی در مصرف 
بیش از حد برق، از این پس مشترکان پرمصرف  متحمل 

افزایش قیمت 16 درصدی هزینه عالوه بر افزایش قیمت 7 
درصدی برای عموم مشترکان خواهند بود. رجبی افزود: در 
کنار افزایش قیمت برق برای مشترکان پرمصرف، اقدامات 
تشویقی برای مشترکانی که کمتر از الگوی مصرف استفاده 
می کنند در نظر گرفته شده است. در این راستا به افرادی 
که در سال جدید، زیر الگوی تعیین شده و کمتر از سال 
گذشته مصرف برق داشته باشند، پاداشی با عنوان پاداش 

مدیریت مصرف تعلق می گیرد. وی پاداش پرداخت شده 
در سال گذشته به مشترکان خوش مصرف را 106 میلیارد 
تومان اعالم کرد. به گفته وی، سال گذشته تنها 15 درصد 
از مشترکان بیش از الگوی مصرف برق مصرف کرده اند. 
سخنگوی صنعت برق کشور گفت: در صورتی که مردم  در 
مصرف برق 10 درصد صرفه جویی کنند،  شاهد کاهش 

20 درصدی در هزینه برق خود خواهند بود.

 طرح  دوفوریتی مجلس  برای  میلیون ها نفر 
که سهام عدالت  دریافت نکرده اند

جاماندگان، سهامدار می شوند 

دیروز بورس تهران دوباره شبیه روزهای 
نیمه اول بهار امسال بود؛ روزهایی که اکثر 
نمادها و شاخص های بازار  یکدست مثبت 
می شد. دیروز نیز بعد از سه هفته نوسان 
)از 22 اردیبهشت تا 7 خـــرداد( حــال و 
هوای بازار بسیار مثبت و خریداران در اکثر 
نمادها و اکثر دقایق معامالت غالب بودند.
به گزارش خراسان، روند صعودی فعلی از 
چهارشنبه گذشته آغاز شد و دیروز هم با 
از بین رفتن یک نگرانی دیگر سهامداران 
با قدرت بیشتر ادامــه یافت. حذف شرط 
پرداخت 50 درصدی در طرح فوق العاده 
فروش خودرو و حمایت حقوقی ها، آغازگر 
رشد بازار در انتهای هفته گذشته بود اما 
نگرانی از نحوه آزادســازی سهام عدالت و 
میزان فشار فروش ناشی از آن بر سر بازار 
ــزرگ موجود در  و مخصوصا نمادهای ب
ــت. تا این  سبد سهام عدالت وجــود داش
که برخی تصمیمات و اخبار این نگرانی 
را هم به شدت کاهش داد، از جمله خبر 
ــارت اعتباری به جای  امکان دریــافــت ک
فروش سهام، ثبت نام فقط 100 هزار نفر 

)از 50 میلیون نفر( برای فروش سهام و 
برخی تمهیدات دیگر برای پیشگیری از 
ایجاد فشار فروش، به رشد قوی بورس در 

معامالت دیروز منجر شد. 

عبور پرقدرت یا نوسان مجدد؟	 
ناظران معتقدند با توجه به رفــع نگرانی 
ها و فضای مثبت ایجادشده و رشد قیمت 
هــای جهانی، دوبــاره نقدینگی و ویژگی 
های فنی، تعیین کننده روند بازار خواهد 
بود. به این صورت که احتماال در بازار امروز 
شاخص دوباره به سطح یک میلیون واحد 
می رسد. شاخص کل پیش از این نیز دو بار 
به یک میلیون واحد رسیده بود اما با غلبه 
فشار فروش، از آن عقب نشینی کرد. با فتح 
احتمالی مجدد ایــن کانال در معامالت 
امروز، اگر خریداران با قدرت ظاهر شوند و 
شاخص پایدار بماند، می توان انتظار یک 
روند صعودی دیگر را داشت اما اگر باز هم 
در عبور پایدار از این سطح ناکام بماند، باید 
منتظر یک بازار نوسانی در محدوده 900 تا 

یک میلیون واحد بود.

حمله سه باره بورس به یک میلیون واحد  وزیر اقتصاد در مراسم راه اندازی 
پنجره واحد کسب و کار مطرح کرد: 

 وعده صدور 3 روزه 
مجوز کسب و کار 

بردبار – وزیر اقتصاد در مراسم راه اندازی پنجره 
واحد شروع کسب و کار وعده داد، حل مشکالت 
صدور مجوز که هم اکنون تا 75 روز به طول می 
انجامد به شدت کاهش یابد و به سه روز برسد؛ 
مراسمی که با گالیه های جدی رئیس اتاق تهران 
از جمله در زمینه مقطعی بودن چنین اقدامی در 
دولت های گذشته همراه بود. فرهاد دژپسند در 
مراسم راه اندازی پنجره واحد شروع کسب وکار 
در اتاق تهران که به دلیل ضرورت فاصله گذاری 
اجتماعی با دعوت مجازی از خبرنگاران به صورت 
زنده از سایت این اتاق و اینستاگرام پخش می شد، 
با بیان این که صدور مجوزهای مرتبط با کسب و 
کار نباید بیش از سه روز به طول بینجامد، افزود: 
فعاالن اقتصادی زمان بر بودن صدور مجوزها را 
گزارش دهند و شکایت کنند. به گفته دژپسند، 
متقاضیان دریافت مجوز کسب و کار می توانند 
شکایت های خود را از طریق شماره تلفن 1866 
اعالم کنند.وی افزود: در حالی که در دنیا بسیاری 
از کشورها شرایط را برای صدور مجوزهای کسب و 
کار به نحوی فراهم کرده اند که مجوزها، در کمتر از 
نصف روز صادر شود، اما در ایران این پروسه به 75 
روز می رسد که با راه اندازی این پنجره واحد انتظار 

داریم بتوانیم این زمان را به شدت کاهش دهیم.

گالیه های جدی رئیس اتاق تهران	 
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز 
در این مراسم با بیان این که در دولت های قبل هم 
اقداماتی در خصوص پنجره واحد انجام شده اما ادامه 
نیافته است، به مصادیقی از روند طوالنی مجوزهای 
کسب و کار اشاره و اظهار کرد: ترخیص کانتینر از 
گمرکات حداقل دو تا شش ماه طول می کشد. در 
بحث ساخت  و ساز اگر قباًل یک پروانه ساختمانی 
ظرف دو تا سه ماه صادر می شد اکنون حداقل شش 
ماه تا یک سال طول می کشد. در بحث تولید مواد 
غذایی، آشامیدنی و بهداشتی اختالفی که بین 
وزارت بهداشت و سازمان استاندارد وجود دارد، 
مشکالتی را ایجاد کرده و اکثر کاالهایی که وارد 

می شوند مدت ها طول می کشد تا ترخیص شوند.

 قیمت برق

  پرمصرف ها

  23 درصد

 افزایش یافت 
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چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلف 1.5 
میلیارد دالری ارزی موسوم به پرونده تخلف 

ارزی  شرکت هفت تپه دیروز برگزار شد.
اسدبیگی، متهم ردیف اول این پرونده،جوان 
33 ساله ای که  متهم است  حدود 1.5 میلیارد 
دالر ارز دولتی از سیستم بانکی کشور دریافت 
کرده و بدون واردات در بازار آزاد فروخته است.

 جزئیات اختالس 2۵ هزار میلیارد تومانی 	 
جوان 33 ساله

پرونده 20 متهم دیگر هم دارد که در مناصب 
مختلف از جمله شرکت دریافت کننده ارز تا 
مسئول شعب بانک کشاورزی حضور داشته اند 
و متهم به مشارکت در این تخلف بزرگ هستند. 
در دادگــاه دیــروز، اتهامات و دفاعیات مسعود 
جاللیان، مسئول شعب بانک کشاورزی در 
تهران و همچنین علی اکبر فهیمی از مدیران 

استانی بانک بررسی شد.

قاضی: مسئول نبودید اما مداخله کردید 	 
پس مقصرید!

ــن جلسه نماینده  ــزان، در ای ــی ــزارش م بــه گـ
ــاره  دادســتــان خطاب به متهم جاللیان درب
تمدید حواله ارزی مربوطه برای چند ماه در 

حالی که شرکت متقاضی تعهدات ایفا نشده 
ــاره حواله ارزی  داشته پرسید: چرا شما دوب
دادید؟ متهم جاللیان پاسخ داد: مدیر عامل 
باید پاسخ دهد.قاضی مسعودی مقام خطاب 
به متهم جاللیان گفت: شما هنگامی که سمتی 
به همان  ایــن  بنابر  نداشتید مداخله کردید 
ــدازه مقصرید که مدیر عامل مقصر است.  ان
نماینده دادستان تصریح کرد: چرا با تمدید 
مهلت شرکتی که تعهدات ایفا نشده ارزی و 
جاری داشت موافقت کردید؟ آیا شما در آن 
تاریخ مدیر کل شعب استان بودید که تایید 
کردید؟! متهم جاللیان پاسخ داد: بنده تا تاریخ 
96/3/13 مدیر شعب بانک در تهران بودم.

قاضی مسعودی مقام گفت: نامه را 13 روز بعد 
نوشتید مثل این می ماند که بنده از این شعبه 
بروم و به فردی بگویم فالنی شما در جریانی یک 
رای هم صادر کن!نماینده دادستان هم تصریح 
کرد: شما در دفاعیات خود عنوان می کنید که 
تمدید بر اساس بخشنامه بود و تالش دارید که 
این کار خود را قانونی جلوه دهید در حالی که بر 
اساس مقررات، بانک مرکزی باید به شما اجازه 
این خدمات را می داد؛ حال اگر تمدید کردید 
ــرای ال سی صادر  چــرا مجدد حواله ارزی ب
شد؟ آیا شما با همه این گونه رفتار می کنید؟ آیا 

کشاورزی که می خواهد از شما وام بگیرد با وی 
نیز این گونه رفتار خاص دارید؟

شکایت بانک کشاورزی بابت کالهبرداری 	 
از 4 متهم

در این هنگام نماینده حقوقی بانک کشاورزی 
به عنوان شاکی پرونده به دستور قاضی در 
جایگاه حاضر شد و گفت: عنوان شکایت ما 
از چهار متهم کالهبرداری و اخالل در نظام 
پولی و ارزی بوده است که مستندات آن را ارائه 
کرده ایم. وی ادامه داد: در خصوص تسهیالت 
داده شده به شرکت و در بحث شکر مواردی در 
جریان ترخیص پیش آمد که ما به این نتیجه 
رسیدیم که متهمان )اسد بیگی وکحال زاده( در 
مراجعه به بانک حسن نیت نداشتند و ادله ای به 
دست آوردیم و بر آن اساس اعالم جرم کردیم، 
مقدار زیادی از برات اسنادی رفع تعهد نشده و 
جنبه کیفری دارد.نماینده دادستان پرسید: 
شما در بانک کشاورزی اتوماسیون داریــد؟ 
آیا پیش بردن کار ها با تماس تلفنی یک اقدام 
متعارف است یا فوق العاده؟ نماینده حقوقی 
اداری  سیستم  در  گفت:  ــاورزی  ــش ک بانک 
وضعیت نامه های ارســالــی مشخص اســت و 

علی االصول دستورات کتبی است.

متهم: فکر می کردم با این کار وابستگی به 	 
شکر کم می شود!

در ادامه متهم فهیمی نیز در دفاع از خود گفت: 
بنده متهم به تخصیص ارز شده ام در حالی که 
در ثبت سفارش نقشی نداشتم و نمی دانم بانک 
مرکزی بر چه اساس به آن شرکت تخصیص ارز 
داده اســت. شعبه باید تضمین می گرفت که 
بنده بابت تضامین هیچ دستوری صادر نکردم. 
در ذهن من این بود که با این اقدام وابستگی به 
شکر کم می شود لذا نمی توانم بگویم اصرار بر 
اجرای این طرح زاییده یک ذهن پلید بوده است. 
از پشت پرده خبر نداشتم، اما از جانب وزارت 
کشاورزی به شدت فشار، اصرار و تماس بود و 
حمایت می کردند که مصوبات اجرایی شود. 
وی ادامــه داد: مصوبه ای که صورت گرفته به 
تایید هیئت مدیره نرسید، اما آقای جاللیان طی 
نامه ای در جریان مصوبه قرار گرفته است بنده به 
عنوان مدیر استانی مستقیما درگیر با دوستان 
نماینده  محمدی  نــبــودم.شــاه  مدیره  هیئت 
ــزارش و  دادســتــان تصریح کــرد: چــرا پس از گ
دستور دادسرای پولی، حواله های ارزی برای 
شرکت دنیای معتمد پارسه صادر شد؟ دادسرا 
اظهار کرده بود که این شرکت تعهدات خود را 

انجام نداده است.

چهارمین جلسه دادگاه پرونده 1.۵میلیارد دالری اخالل ارزی 
متهم: طبق دستورالعمل رفتار کردم؛ نماینده دادستان: با کشاورزان هم، همین گونه سهل می گیرید؟ 

همتی: روند عرضه ارز به حالت عادی بازگشت 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از ابــتــدای سال 
ــای  ــدود 3/7 میلیارد دالر بــا  روش ه تاکنون ح
مختلف اعالمی بانک مرکزی برای واردات تأمین 
شده است. وی درباره تامین ارز متقاضیان واردات 

اعالم کرد: بعد از افت عرضه ارز در اوایل سال به علت 
شیوع ویروس کرونا در ایران و کشورهای همسایه، 
امروز که تقریبًا همه بازارها فعال شده اند روند تأمین 

و انتقال ارز حالت عادی به خود گرفته است. 

2 دستور رئیس جمهور
مهار آتش سوزی و جلوگیری از حوادث مشابه و فراهم کردن شرایط پیشبرد  

الیحه »تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان«

رئیس جمهور در دو دستور جداگانه بر مهار 
آتش سوزی در جنگل های استان کهگیلویه و 
بویراحمد و فراهم کردن لوایح مهم از جمله الیحه 
»تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان« تاکید 
کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،دکتر 
روحانی در گفت و گوی تلفنی جداگانه با وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست بر ضرورت به کارگیری 
تمام امکانات و تجهیزات برای مهار آتش سوزی 
در جنگل های استان کهگیلویه و بویراحمد و 
نیز برنامه ریزی برای جلوگیری از تکرار حوادث 
مشابه تاکید کرد.  دکتر روحانی روز شنبه در این 
تماس های تلفنی ضمن آگاهی از آخرین وضعیت 
آتش سوزی و اقدامات انجام شده برای اطفای 
حریق تصریح کرد: الزم است سریعا تمام اقدامات   
ضروری با به کارگیری تمامی امکانات و ظرفیت 

های استان کهگیلویه و بویراحمد و استان های 
همجوار برای جلوگیری از دامنه آتش سوزی و 
نیز اطفای حریق صورت گیرد و از ضرر و زیان 
های بیشتر و تخریب محیط زیست جلوگیری 
شود. رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: با 
توجه به گرم شدن هوا و احتمال بروز آتش سوزی 
های مشابه باید پیش بینی ها و برنامه ریزی های 
الزم اتخاذ شود تا از تکرار چنین حوادثی در آینده 
روز  همچنین  جمهور  شود.رئیس  جلوگیری 
گذشته به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد 
که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله لوایح »تأمین 
امنیت و منع خشونت علیه زنان«، »شفافیت«، 
»نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف 
قانونی و ارائه خدمات عمومی«، »نهاد ملی حقوق 
بشر و شهروندی« و »مسئولیت مدنی مؤسسات 

عمومی« را فراهم کند. 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

روزنامه وطن امروز عکس صفحه اول خود  را  •
با تيتر »خوشه های خشم«  به موضوع به آتش 
کشيدن ساختمانی در آمریکا توسط مردم این 
کشور که به قتل فجيع جــورج فلوید شهروند 
سياهپوست آمریکایی به دست پليس معترض 

بودند اختصاص داد.
جوان-مرداد 98 وقتی دادگــاه اخاللگران  •

بازار ارز برگزار شد، نام یک فرد برجسته شد؛ 
ســاالر آقاخان که نقش مهمی در فساد ارزی 
داشت و با روابطی که داشت، توانست از کشور 
خــارج شــود. رسانه ها دربــاره او نوشتند: یک 
ــرداد 99 با باز  ــازار ارز بــود، اما خ اعجوبه در ب
شدن پرونده دیگر ارزی، مشخص شد آقاخان 
در مقایسه با اخاللگر اصلی بــازار ارز تنها یک 
شوخی است. اميد اسدبيگی، مدیر عامل هفت 
تپه جوانی است متولد 66 که رقم فسادش با 
نرخ دالر امروز بيش از 2۵ هزار ميليارد تومان 

می شود.
ــه جمهوری  • ــام جمهوری اســامــی- روزن

اسالمی در شماره دیروز خود به ادعای ميرسليم 
مبنی بر پرداخت 6۵ ميليارد تومان به یک رئيس 
کميسيون مجلس پرداخت. » افکار عمومی در 
انتظار است اواًل مشخص شود این ادعا درست 
است یا نه؟ ثانيًا اگر درست است پرداخت کننده 
6۵ ميليارد تومان رشوه چه کسی بوده؟ ثالثًا آن 
رئيس کميسيون که رشوه گرفته چه کسی بوده؟ 
و سرانجام این که برای مشخص شدن صحت و 
سقم ادعای آقای ميرسليم، دستگاه قضایی چه 

وظيفه ای دارد؟«
اعتماد- روزنامه اعتماد با تيتر » در ستایش  •

صراحت « به تقدیر حزب اعتماد ملی از تالش 
های علی مطهری در مجلس شورای اسالمی 
اشاره کرد. همچنين الياس حضرتی در این باره 
گفت: »به عقيده من فقدان چهره هایی نظير 
آقای مطهری می تواند خسارت و خسرانی بزرگ 
برای مجموعه نظام جمه وری اسالمی و به ویژه 
قوه مقننه باشد، اما اميدوارم مجلس یازدهمی ها 
با پيروی از آیت ا... مدرس در مسيری گام بردارند 
که چهره هایی چون مطهری و بسياری دیگر از 

نمایندگان مجلس دهم در آن گام برداشتند.«

سابق  • مشاور  ترکان  اکبر   : نوشت  تابناک 
ریاست  انتخابات  که  معتقدم  گفت:  روحانی 
ــا هــمــان ســبــک و سياق  جــمــهــوری 1400 ب
انتخابات اسفند ماه 98 خواهد بود و تفاوتی 
نخواهد داشت. منظورم این است که پيروز این 
انتخابات هم اصولگرایان هستند و از هم اکنون 
می توانم بگویم که ریاست جمهوری سيزدهم به 

اصولگرایان خواهد رسيد.
خبرآناین نوشت :  نگاهی به حوزه انتخابيه  •

اعضای هيئت رئيسه مجلس حکایت از آن دارد 
30 نفره تهران سه نفر موفق به  که از ليست 
راهيابی به هيئت رئيسه مجلس در سال اول 
شده اند. استان اصفهان و آذربایجان شرقی هم 
هرکدام دو سهم از کرسی های هيئت رئيسه 
را به خود اختصاص داده اند.  استان های قم، 
مرکزی، خراسان رضوی، اردبيل و مازندران نيز 
از انتخابات هيئت رئيسه مجلس دست خالی 
بيرون نيامده اند و هرکدام یک صندلی را به 

دست آورده اند.
جهان نیوز  مدعی شد : ابوالفضل ابوترابی  •

نماینده مردم نجف آباد  در مجلس  به برخی از 
اخبار و نقل قول های غيررسمی درباره افزایش 
فشارها از درون دولت برای استعفای سعيد نمکی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واکنش 
نشان داد و در صفحه توئيتری خود مدعی  نقش 

مسئول دفتر رئيس جمهور در این مسئله شد.
تــابــنــاک نــوشــت : حميدرضا تــرقــی معاون  •

بين الملل حزب مؤتلفه اسالمی، درباره مصاحبه 
بی بی سی  تلویزیون  با  ميرسليم  سيدمصطفی 
خبرنگاران ایرانی را متهم کرد و گفت آن ها مصاحبه 

را انجام داده و برای بی بی سی فرستاده اند!
تابناک نوشت : سيدعطاءا... مهاجرانی در  •

حساب توئيتری خود نوشت: »به نظرم حال که 
پليس آمریکا گزارشگر CNN را دستگير کرده که 
چرا از شورش مينياپوليس گزارش و فيلم تهيه 
کرده است ، مناسب است مردم آمریکا گزارش و 
فيلم و عکس را به دفتر پمپئو بفرستند. ایشان در 
آبان 98 چنين برنامه و درخواستی داشت. گمان 

می کرد در ایران انقالب شده است!«

ماجرای تصویب اعتبار نامه ها در آغاز هر دوره 
را به خود  مجلس چند روزی فضای خبری 
اختصاص می دهد اما آن چه جای تعجب دارد 
این است که کمتر سراغ داریم نتيجه مشخصی 
از این اهرم موجود در مجلس که به نوعی آخرین 
فيلتر گزینش نمایندگان است حاصل شده 
باشد .فرمول آن هم ساده است .به اعتبار نامه 
شما گير دادند ، شما هم به اعتبار نامه چند نفر 
دیگر اعتراض کنيد و در نهایت احتماال ماجرا 
با مصالحه ای دو یا چند جانبه خاتمه می یابد و 
همچنان نماینده منتخب بر کرسی بهارستان 
باقی می ماند .روز گذشته 9 نفر  از نمایندگان 
به سراغ  غالمرضا تاجگردون نماینده گچساران 
رفتند و به اعتبارنامه او اعتراض کردند. او نيز 
ایــن اعــتــراض را بی پاسخ نگذاشت و در یک 
اقدام متقابل به اعتبارنامه محمد باقر قاليباف، 
عليرضا زاکانی،  مصطفی ميرسليم و مرتضی 
آقاتهرانی اعتراض کرد.  این تنها اعتراض روز 
گذشته مجلسی ها نبود و روح ا... نجابت منتخب 
مردم شيراز به همراه زاکانی منتخب مردم قم 
که معترض به اعتبارنامه تاجگردون بــود، به 

اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض کردند.

اعتبارنامه چیست؟	 
اعتبار نامه در حقيقت به معنای حساب پاک 
نماینده است! این که نماینده منتخب به طور 
مثال سوء پيشينه ای در رزومه خود نداشته باشد  
یا  مدرک تحصيلی اش معتبر باشد. این اعتبار نامه 
قبل از راهيابی نماینده به بهارستان توسط شورای 
نگهبان و وزارت کشور مورد ارزیابی قرار می گيرد 
و اگر اعتبارنامه ای تایيد نشود فرد منتخب نمی 
تواند به بهارستان راه یابد. دقيقا همانند اتفاقی 
که چند وقت قبل برای منتخب مردم تفرش رخ 
داد و او به علت فقدان اعتبار مدرک تحصيلی 
از راهيابی به مجلس یازدهم بازماند.با آغاز 

مجلس بعد از برگزاری مراسم تحليف، از سوی 
هيئت رئيسه ِسنی، شعب 1۵ گانه برای بررسی 
اعتبارنامه منتخبان در همان جلسه نخست 
تشکيل و همه منتخبان به قيد قرعه در ميان شعب 
تقسيم می شوند. پس از این که این شعب تشکيل 
شدند، به موجب جــدول حــوزه  هــای انتخابيه 
ــروف الفبا تنظيم شــده اســت ،  که بــراســاس ح
 رسيدگی به اعتبارنامه  ها شروع می شود و درباره 
مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسيدگی قرار 
نگرفته  یا پس از رسيدگی شورای نگهبان به دست 
آمده است  یا این که  منتخب مسئله ای داشته 
باشد که در فرایند بررسی صالحيت مورد توجه 
قرار نگرفته یا بعداز پایان انتخابات مشخص شده 
تصميم گيری می شود. حال چنان چه یک یا چند 
تن از نمایندگان  به اعتبار نامه نماینده دیگری 
اعتراض کنند، آن نماینده به شعبه ای که به قيد 
قرعه نامش در آن قرار گرفته فراخوانده می شود 
و چنان چه ادله قانع کننده ای برای رد اعتراض، 
اقامه نکند، این اعتراض به کميسيون تحقيق می 
رود و اگر آن جا هم مسجل شد که اعتراض صحيح 
بوده است، اعتبار نامه آن نماینده در صحن علنی 
به رای گذاشته می شود و اگر اکثریت اعتراض را 
بپذیرند، آن نماینده اعتبار خود را از دست خواهد 

داد و دیگر نماینده نخواهد بود.

اعتراِض کشک!	 
نکته جالب ماجرا این جاست  که  از دوره هفتم 
به بعد اعتبارنامه هيچ منتخبی تاکنون رد نشده 
و فقط در هر یک از این دوره ها درباره برخی از 
اعتبارنامه ها ابهام هایی مطرح شده است  و 
سرانجامی جز بقای اعتبارنامه نماینده شکل 
نگرفته است. اما این که چرا این اتفاق نيفتاده 
و این »اعتراض به اعتبارنامه « یک شکل صوری 
و فرماليته به خود گرفته است را  باید در تعارض 
منافع دید. یعنی وقتی یک نماینده به اعتبارنامه 
نماینده دیگر اعتراض می کند ، آن نماینده 
مورد اعتراض هم به اعتبار نامه نماینده ای که 
به او اعتراض کرده و حتی چند نماینده دیگر  
اعتراض می کند. به همين راحتی! به عنوان 
مثال در دوره نهم مجلس  شــورای اسالمی ، 
احمد توکلی، نماینده مردم تهران به اعتبارنامه 
علی  عليپور، منتخب جــوان مــردم مبارکه،  
اعتراض کرد و عليپور هم در یک اقدام متقابل 
به اعتبارنامه توکلی و 23 نماینده دیگر تهران 
اعتراض کــرد! سرانجام کميسيون تحقيق، 
اعتراض توکلی  را وارد دانست و اعتبارنامه 
عليپور را به صحن علنی فرستاد اما نمایندگان 
اعتبار او را تصویب کردند  یا در دوره هفتم 
فاطمه آليا نماینده مــردم تهران اعتبارنامه 

ــردم ماه نشان را  رضــا عبداللهی، منتخب م
مورد اعتراض قرار داد. پس از آن، عبداللهی 
در اقدامی بی سابقه، اعتبارنامه 18 نفر از 
نمایندگان را نشانه رفت و در  نهایت طرفين به 
شکلی مصالحه کردند! براساس این اتفاقات 
به نظر می رسد فرایند اعتراض به اعتبار نامه 
ها شکلی فرماليته و صــوری به خــود گرفته 
است تاجایی که به ادعای  جعفری ایمن آبادی 
نماینده سابق مردم رشت »منتخبی که متهم به 
قتل بوده است ، اعتبار نامه اش رد نشده است!«

راه حل قضیه چیست؟ 	 
محمد جواد کوليوند نماینده سابق مردم کرج 
در مجلس که رئيس  کميسيون شوراها و امور 
داخلی مجلس دهم بود،  در گفت و گو با خراسان 
با بيان این که ممکن است تعارض منافع سبب بی 
نتيجه بودن این اعتراض به اعتبارنامه ها باشد 
و این علت را رد نمی کنم اظهارکرد : عمده بی 
نتيجه بودن این اعتراض ها به این دليل است 
که مدارک قطعی و اسناد حتمی برای اثبات این 
اعتراض ها وجود ندارد، به ویژه که اعتبارنامه 
نماینده یک بار از مسير شورای نگهبان عبور کرده 
است. وی همچنين  راه برون رفت از این ساختار 
طوالنی »اعتراض در مقابل اعتراض« را اقامه 
اسناد  قطعی توسط اعتراض کننده اعالم کرد 
به طوری که به گفته او »اعتراض بدون پشتوانه 
و مدرک قطعی باعث برخورد جدی با نماینده 
اعتراض کننده شود و هزینه اعتراض بدون سند 

باال برود.«
به نظر می رسد در طراحی فرایند تایيد اعتبارنامه 
ها باید مسيری ایجاد شود که اعتباِر اعتبارنامه ها 
بدون امکان گروکشی و حتی شاید توسط نهادی 
خارج از مجلس مورد سنجش قرار گيرد به طوری  
که شاهد صرف این همه هزینه و  جنجال های 

بيهوده توسط نمایندگان نباشيم.

راز بقای اعتبارنامه ها ! 
داستان هميشگی اعتبارنامه ها باردیگر در مجلس داغ شده است، در گزارش زیر به بررسی این فرایند و اشکاالت آن پرداخته ایم 

ویژه های خراسان  

 واکنش  کاربران ایرانی    توئیتر 
به قتل یک شهروند سیاهپوست 

توسط پلیس آمریکا 

نمی توانم نفس بکشم! 
واکنش ها به اقدام خشن پليس آمریکا در 
به قتل رساندن جورج فلوید یک شهروند 
سياهپوست آمریکایی همچنان در فضای 
مجازی در بيشتر کشورهای دنيا ادامه 
دارد. در این بين کاربران ایرانی هم از این 
قافله جا نماندند. برخی از واکنش های 

کاربران فارسی زبان را بخوانيد:
* ولی این روزهــا جای خالی آمدنيوز 
واقعًا احساس می شه. اگه االن بود، 
می نوشت: درگيری های مينياپوليس 
کشتی  پنج  اون  سپاهه.  ــار  ک آمریکا 
ایرانی هم بنزین بردن ونزوئال تا کوکتل 
مولوتف درست کنن و به سياهپوست 
های آمریکا بدن. اون سياهپوستی هم 
که پليس آمریکا کشته مال نيروی قدسه 

اسمش هم بيژن احمدیه!
* برخی کاربران از روشن کردن شمع 
در بعضی از شهرهای ایران برای جورج 

فلوید عکس هایی توئيت کردند.
من   ”I CAN’T BREATHE  “  * 
نمی توانم نفس بکشم .... این آخرین 
جمله جورج فلوید سياهپوست آمریکایی 
10دقيقه  بــود که پليس سفيدپوست 
زانویش را روی گردن او فشار می داد 
ــراض سياهپوستان  ــت ــاال نــمــاد اع و ح
آمریکا به ویژه در شهر مينياپوليس شده 
اســت. چه جمله نمادینی عليه حکام 
آمریکاست: من نمی توانم نفس بکشم...
* پس از این که پليس یک سياهپوست به 
نام جورج فلوید رو به شکل وحشيانه ای 
به قتل رسوند ، مردم شهر مينياپوليس 
به خيابون ها ریختند و به ماشين های 
پليس حمله کردند. اوضاع توی این شهر 
کامال بهم ریخته و پليس با هر روشی که 
شده می خواد مردم رو متفرق کنه کجا 

هستند رسانه های مدعی حقوق بشر؟
* اکنون وزارت امورخارجه منفعل ما باید 
از دولت آمریکا بخواهد خشونت را عليه 
مردم خودش در مينياپوليس پایان دهد 
ــازه تظاهرات آزاد بدهد. دستگاه  و اج
دیپلماسی ما باید به سازمان ملل وسازمان 
های حقوق بشری فشار بياورد تا عليه 
خشونت اعمال شده عليه اعتراضات به 

حق مردم آمریکا واکنش نشان دهند.

 انصاری: به جز امام)ره( کسی جرئت گرفتن برخی تصمیمات مثل پذیرش قطعنامه
 و عزل قائم مقام رهبری را نداشت 

دبير ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمينی )ره( مهم ترین شاخص مکتب امام 
را انقالبی  بودن دانست و گفت: بسياری از تصميمات از جمله پذیرش قطعنامه 
و عزل قائم مقام رهبری از تصميمات انقالبی بود که جز امام)ره( کسی جرئت 
آن را نداشت. به گزارش فارس محّمدعلی انصاری که در نشست خبری اعالم 
برنامه های سالگرد رحلت رهبر کبير انقالب،سخن می گفت در این باره توضيح 
داد: فرمان انقالبی این نيست که انسان شمشير بردارد، گاهی فرمان انقالبی 
به معنای پذیرش جام زهر است. حاال برخی می خواهند بدانند این جام زهر 
بر اثر فشار بوده یا نرساندن امکانات به جنگ یا موضوعی دیگر. من با قاطعيت 
می گویم که هيچ کدام از این ها نيست. وی ادامه داد: عزل قائم مقام رهبری 
که جز امام خمينی )ره( هيچ کس جرئت این کار را نداشت هم تصميم انقالبی 
امام خمينی بود؛ اعالم مشروعيت اعدام سلمان رشدی، آن هم پس از جنگ 
که درهای کشورمان با دیپلماسی باز شده بود و نامه به گورباچف هم نمونه ای 
از همين اقدامات بود. وی با اشاره به ویژگی های انقالبی گریِ  امام راحل بيان 
کرد: البته برخی از دوستان و حتی پيروان امام خمينی )ره( هم در انقالبی 

بودن امام و جامعه دچار اشتباه شدند؛ گروه اول انقالبی بودن را از ابتدا تا االن 
امری مقطعی می دانستند و اقدامات انقالبی را هيجانات فصلی دانسته و در 
تحليل بسياری از آنان حوادثی مثل اخراج مستشاران آمریکایی یا حتی اعدام 
وابستگان رژیم شاه مثل هویدا از مظاهر هيجان های انقالبی است.  رئيس 
ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمينی )ره( خاطر نشان کرد: امروز متاسفانه 
حتی آن ها که در صحنه انقالب حضور فعال داشتند هم می خواهند خود را 
مبرا کنند و بگویند اقداماتشان صرفا هيجان و شور بوده و گروه دوم هم انقالبی 
گری را صرفا مترادف با شعار دادن و برهم زدن اجتماعات و حمله به مخالفان و 
پرخاشگری و هنجار شکنی می دانند. انصاری در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به شيوع ویروس کرونا و  این که بنا به توصيه های پزشکی و به تبعيت از 
سيره امام که بسيار مقيد به دستورات پزشکی بودند، مراسم 14 خرداد را در 
حرم مطهر ملغی کردیم گفت: اما این بشارت را به مردم عزیز ایران می دهم که 
رهبر معظم انقالب روز 14 خرداد به صورت زنده از طریق صداوسيما، فضای 

مجازی و بلندگوی مساجد و هيئات با مردم سخن می گویند.

دولت  پیگیر خسارت های ناشی 
از آشوب های بنزینی

یک نهاد مسئول دولتی در نامه جدید خود خطاب 
به تــعــدادی از دستگاه هــای اجــرایــی و نهادهای 
صنفی، از آن ها خواسته است برای پيگيری ارسال 
مدارک و مستندات مربوط به زیان دیدگان ناشی 
از اغتشاشات آبان سال 98 اقدام کنند تا با استفاده 
از ابزارهای حقوقی و سازوکارهای تعریف شده در 
مراجع قانونی، موضوع مسئوليت کيفری و برآورد 
ميزان خسارت های وارد شده توسط اغتشاشگران و 
گروه های تروریستی به اماکن صنفی پيگيری شود.

شاهکار مدیریت بحران در نیمی 
از استان های کشور

گزارش یک عضو کابينه به تعدادی از مدیران مهم 
دولتی حاکی از آن است که به رغم آن که مراکز 
مدیریت و کنترل حوادث با داشتن بخش های پایش 
و مانيتورینگ نقش موثری در مدیریت خطر و کاهش 
خسارت های جانی و مالی وارد شده ناشی از وقوع 
مخاطرات طبيعی دارد، اما فقط تاکنون 18 مرکز 
مدیریت و کنترل حوادث در استان ها تکميل شده، 
شش پروژه به صورت نيمه تمام رها شده و عمليات 
اجرایی در هفت استان کشور نيز به دليل عدم 

اختصاص اعتبارات مورد نياز شروع نشده است!

  هادی محمدی 

 آمریکا  با تحریم راکتور اراک 
به دنبال چیست؟

به نظر می رسد مهم ترین هدف آمریکا از عدم تمدید 
معافيت های هسته ای فردو و راکتور اراک، هدایت 
تهران به سمت اقدامات احساسی و ناگهانی است 
تا بهانه مناسبی را به آمریکا برای فشار به دولت های 
اروپایی برجام برای تمدید تحریم ها بدهد. از سوی 
دیگر راکتور جدید اراک روزهای حساسی را سپری 
می کند و پس از یک دوره سخت و زمان بر به عنوان 
طراحی های پایه،مفهومی و تفضيلی، به ابتدای 
راه ساخت و خرید تجهيزات رسيده و بی شک 
کارشکنی های آمریکا در این راه می تواند ساخت 
این راکتور را برای ما پرهزینه و طوالنی کند که 
مطلوب نيست. در روزهای گذشته عالوه بر روسيه 
و چين، جــوزف بــورل مسئول سياست خارجی 
اتحادیه اروپا و سخنگویان وزیران خارجه فرانسه، 
انگليس و آلمان نيز در بيانيه ای مشترک در واکنش 
به این اقدام آمریکا اعالم تاسف عميق کردند. البته 
اروپایی ها بيش از همه نگران تبعات این اقدام 
هستند  براین اساس به نظر می رسد ایران باید با 
اقداماتی هوشمندانه تا موعد پایان تحریم های 
تسليحاتی)27 مهر 99(، اجازه ندهد کشورهای 
طرف برجام به راحتی تسليم فشارهای واشنگتن 
شوند. این که طرف مقابل اطمينان حاصل کند 
ایران در زمان کمی ازلحظه تصميم گيری می تواند 
راکتور قدیمی با توليد ساالنه 10 کيلوگرم پلوتونيوم 
بسازد یا راکتور بازطراحی شده را بدون کمک طرف 
های خارجی به پایان برساند، می تواند در تصميم 
گيری های بعدی آن ها تاثيرگذار باشد. یقينا تا 27 
مهر 99 اقدام متحورانه در دستور کار جمهوری 
اسالمی نيست اما هم 1+4 و هم آمریکایی ها می 
دانند که ایران توان بالقوه ای در برهم زدن بازی و 
رسيدن به نقطه ای که مطلوب آن ها نيست دارد و 
ممکن است در شرایط ویژه ای ماندن در برجام یا 
حفظ قطعنامه 2231 دیگر برایش سودی نداشته 

و بازی باخت باخت برای همگان رقم بخورد.

توئيتر سياسی

انتقاد صریح از برخی 
نمایندگان جدید

یک کاربر پرمخاطب در توئيتر از توئيت ها 
و مواضع برخی نمایندگان جوان مجلس 

یازدهم به شدت انتقاد کرد.



نکاتی روان شناسانه درباره رنگ آبی کالسیک
در روان شناسی نوین، رنگ ها یکی از معیارهای سنجش شخصیت به شمار می آیند چراکه هریک تأثیر خاصی بر روح و جسم  
فرد باقی می گذارند و نشانگر وضعیت روانی و جسمی وی هستند. رنگ ها به دو دسته رنگ های گرم و سرد تقسیم می شوند. 
به طور کلی، رنگ آبی در میان مردان بسیار محبوب است. آبی به عنوان یک رنگ آرامش بخش شناخته و اغلب به عنوان 
نماد صداقت، اعتماد، وفاداری، اعتماد به نفس، هوش و ... در نظر گرفته می شود. از مزایای رنگ سال 2020، کمک به 
تمرکز افکار به ویژه با توجه به پیشرفت های شتاب بخش فناوری است. در ضمن رنگ آبی  به خصوص در طیف هایی شبیه آبی 
کالسیک، موجب آرامش درونی افراد می شود. نکته جالبی که در این میان می توان اشاره کرد این است که طبق تحقیقات 
یکی از دانشگاه های اوکراین، هر دو جنس زن و مرد به رنگ آبی یعنی رنگ سال 2020 عالقه دارند! اما درباره رنگ بنفش 
هیچ شباهتی به هم ندارند. رنگ بنفش در صدر فهرست رنگ های مورد عالقه خانم هاست و حتی  در بین 10 رنگ مورد عالقه 

مردان هم جایگاهی ندارد!

 حس بویایی در ۸۰ درصد
 بیماران کرونایی برمی گردد 

 5 راهکار برای 5 مشکل
 تازه عقد کرده ها

من بازی ساز هستم

تاب آوری ستودنی »فرزاد فرخ«
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3

3

4
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خواننده جوانی که به گفته  خودش کودک کار 
بوده، چطور توانسته به رغم داشتن 

گذشته ای سخت، بر مشکالت غلبه کند؟

ــا امـــــروز به  شــایــد تـ
اهمیت  رنــگ هــا فکر 
نکرده باشید اما رنگ 
یکی از عوامل تاثیرگذار بر زندگی 
انسان هاست و نقشی اساسی در ایجاد 
ارتباط میان انسان و محیط اطراف 
نیست  ــن  ای در  شکی  می کند.  ایفا 
که انسان ها تحت تأثیر رنگ ها قرار 
می گیرند، مثال به فــالن تیم عالقه 
دارند چون رنگ لباسش، رنگ مورد 
عالقه آن هاست یا فالن پیراهن را می 
پوشند چون از رنگش، بیشتر خوش 
شان می آید. در این بین، رنگ سال 
2020  آبی کالسیک است. در پرونده 
امروز زندگی سالم عالوه بر چگونگی 
انتخاب رنگ سال، نکات جالبی درباره 
ماهیت رنگ ها، اصول هماهنگ کردن 
لباس  ها با آبی کالسیک و ... گفته  ایم 
و نظر یک روان شناس را درباره جدی 
گرفتن بیش از حد چنین موضوعاتی 

پرسیده ایم.

دردرسهای آیب کالسیک
رنگ سال 2020 چیست؟ چطور انتخاب شده 
و با چه رنگ هایی هماهنگ می شود؟ به همراه 
یادداشــت یک روان شناس درباره آسیب های 

توجه افراطی به مد نسیم سهیلی|  روزنامه نگار 

پرونده

!

وقتی توجه به ُمد وارد محدوده خطر می شود
توجه بیش از حد به بعضی چیزها مثل رنگ سال و ... خبر از گرایش افراطی به مد 

می دهد که عوامل موثر و عوارض روانی آن قابل تامل است

کمتر کسی پیدا می شود  که از پوشیدن یک لباس مرتب، تمیز، خوش دوخت و زیبا احساس خوبی پیدا نکند. 
این لذت بردن از لباس خوب یا ظاهر خوِب خانه و محیط زندگی، از جانب متخصصان روان شناسی رفتاری 
کامال طبیعی است. آن قدر که بی توجهی زیاد به ظاهر خود یا بی اعتنایی به خانه و محیط زندگی نشانه  خطر 
محسوب می شود. اما گاهی اوقات بحث توجه به لباس ، ظاهر و محیط خانه، شکلی افراطی به خود می گیرد. 
منظور از توجه افراطی به مد چیست؟ چه عوارضی می تواند به دنبال آن پیش بیاید و چه کسانی بیشتر در 

معرض توجه مخرب به مد هستند؟

   به منطقه خطر نزدیک می شوید

درخصوص این که دقیقا چه وقت می توانیم بگوییم فردی دچار توجه افراطی و وسواس گونه به مد شده، خط برش 
دقیقی وجود ندارد اما برخی رفتارها در این حوزه را می توان زنگ خطر تلقی کرد.

   وقتی فرد از نداشتن لباسی خاص، احساس بی ارزشی می کند  و مدام  ناراحت است.
    وقتی فرد مشغولیت ذهنی دایمی برای خرید کاالهای مد شده را دارد و تا وقتی خرید نکند، آرام نمی گیرد.
   وقتی به امید کسب حال بهتر، خرید انجام می شود اما این خرید کردن ها هیچ کمکی به حال بهتر نمی کند.

   وقتی فرد واقعیت وضعیت اقتصادی خود را در نظر نمی گیرد و با قرض و تحمل فشار زیاد، تنها در پی خرید است.

   وقتی توجه  زیاد به مد سالمت روان را نشانه می رود

توجه بیش از حد به مد، رنگ سال و مواردی از این دست، می تواند جدای از فشار اقتصادی، فشار روانی را هم در 
زندگی فرد افزایش دهد. افزایش اضطراب و درگیری وسواس گونه، یکی از این موارد است اما بهتر است توجه 
داشته باشیم که به صورت کلی توجه افراطی به مد، بیشتر از این که علت مشکالت روانی چنین افرادی باشد، 

معلول برخی ویژگی های آن هاست.

   چه کسانی در معرض خطر بیشتری هستند؟

همه ما ممکن است در دوره هایی از زندگی خود درگیری ذهنی بیشتری با لباس و ظاهرمان پیدا کنیم اما در برخی 
شرایط این درگیری ذهنی می تواند تشدید و وارد محدوده غیرطبیعی شود. اما این شرایط کدام اند؟

   هویت شکل نگرفته: زمانی که افراد تعریف درستی از خود ندارند، بیشتر ممکن است دنباله روی 
افراطی مد شوند. خیلی هم عجیب نیست چرا که با پیروی از مد، آن ها می خواهند به نوعی خودشان 
را تعریف کنند. بخشی از توجه افراطی نوجوانان به مد هم به واسطه همین مسئله است. البته با توجه 
به این که نوجوانی دوره کسب هویت است، توجه بیش از حد به مد در این دوره، تا حد زیادی طبیعی 
تلقی می شود اما توجه اغراق آمیز به مد به واسطه شکل نگرفتن هویت ، از  دوره جوانی به بعد، محل 

تامل بسیار است.
   احساس شرم از خود، خانواده یا پایگاه اجتماعی: گروه دیگری از افرادی که بیش از حد 
درگیر موضوع مد می شوند، افرادی هستند که  به خود و شرایطی که در آن قرار دارند، احساس 
بدی دارند و با توجه بیش از حد به لباس و ظاهر، در پی مخفی کردن این موضوع هستند. 
بسیاری از مواقع صرف انرژی زیاد برای پیروی از مد، باعث می شود این افراد در حوزه های 

دیگر برای بهبود شرایط خود، تالش کمتری انجام دهند.
   اضطراب اجتماعی: افرادی که در حضور دیگران مضطرب می شوند و مدام احساس 
می کنند باید خود را به دیگران اثبات کنند، بیشتر ممکن است درگیری وسواسی با مد پیدا 
کنند. توجه داشته باشید که برخی مطالعات از جمله مطالعه ای از دانشگاه لوییزوایل در 
آمریکا)2016(، از ارتباط دو طرفه اضطراب اجتماعی و اختالالت خوردن خبر می دهند. 
اختالالت خوردن از جمله مواردی است که بین افرادی که درگیری زیادی با مد دارند، بیشتر دیده 

می شود.
   نارضایتی از بدن: افرادی که از شکل، 
انــدازه و ویژگی های بدن خود ناراضی 
در  کنند  تصور  ــت  اس ممکن  هستند، 
صورت پیروی کامل از مد در زمان انتخاب 
لباس می توانند احساس بهتری درباره 
خود پیدا کنند اما در واقعیت بسیاری 
از این افــراد به واسطه آن کــه به صورت 
اساسی مشکل شان حل نشده است، 
باز هم با این نارضایتی دست و پنجه نرم 

می کنند.

آن چه درباره رنگ ها نمی دانستید!
اولین رنگ هایی که انسان اولیه شناخت، سفید و سیاه بود)شب و روز( یا به عبارت دیگر آبی تیره در شب و زرد روشن در روز. 
انسان بعد از آشنا شدن با رنگ ها، با گذشت زمان به نقاشی های روی دیوار غارها که خودش ترسیم کرده بود، رنگ داد و توجه 
به رنگ جای خود را در زندگی انسان باز کرد. آن ها مواد اولیه رنگ ها را از عناصر  طبیعی تهیه می کردند اما بعدها رنگرزی به 
عنوان شغلی برای انسان اهمیت یافت. واژه رنگ مترادف کلمه انگلیسی hue یا colour، اتفاق فیزیکی است که در اثر تابش 
و انعکاس نور در مقابل چشم بیننده، نمایان می شود و پدیده ای عینی است. واژه مترادف دیگری که برای رنگ وجود دارد 
pigment و colorant به معنی رنگ دهنده و رنگدانه است که با خواص فیزیکی و شیمیایی مولکول های رنگ دار مرتبط 
است و ماهیت رنگ را بررسی می کند. در خور ذکر است قبل از تولید رنگ های صنعتی، همه رنگ ها از گیاهان و پودرهای 

صنعتی تهیه می شدند، مثال از گیاهانی مانند: حنا، گل سفید، روناس و ... .

 رنگ سال چیست  
و چطور انتخاب شد؟

ــتـــون، جــزو  ــنـ ــت پـ ــرکـ شـ
معروف ترین کارآفرین هایی 
است که در حوزه انتخاب 
ــت.  رنـــگ ســـال فــعــال اس
متخصص  گروهی  پنتون 
دارد کــه رنــگ هــای مــد را 
هرساله در روزهای ابتدایی 
شروع سال میالدی، اعالم 
می کنند. اعضای این گروه 

بــرای پیش بینی رنگ ســال، ابتدا به این مسئله توجه می کنند 
که مصرف کننده ها، بیشتر چه رنگ هایی را دوست دارنــد و چه 
رنگ هایی را  دوست ندارند. بنابراین برای این کار به شوهای تجاری 
سر می زنند تا تولیدات برندها را ببینند. شاید به نظر کار ساده ای بیاید 
اما این طور نیست. دلیل موفقیت این شرکت در پیش بینی رنگ ها، 
درک متخصصان این شرکت از رنگ ها و توانایی ارتباط برقرار 
کردن با رنگ هاست. در واقع احساس آن ها درباره رنگ هاست که 
به انتخاب آن ها کمک می کند. آن ها معتقدند رنگ های مد اهمیت 
بسیار زیادی دارند چون نه تنها پوشش ما را تعیین می کنند بلکه روی 
تمام اتفاقات دنیا نیز تاثیر می گذارند و از آن ها تاثیر می پذیرند. البته 
در این بین انتخاب رنگ سال باعث رونق فروش برندهای پوشاک و 

رواج مصرف گرایی هم می شود.
   تاثیر مهم ترین اتفاقات سال بر رنگ سال: در حقیقت باید گفت 
که انتخاب رنگ سال یک فرایند  پیچیده است که به اقتضای اتفاقات 
و عواملی که در سال گذشته جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ 
مثل جنگ ها، بالیای طبیعی، بحران های اقتصادی، بیماری ها و ... 
انتخاب می شود. به عنوان نمونه وقتی در یک سال بالیای طبیعی 
زیادی همچون سیل و زلزله به کشورهای زیادی آسیب وارد می کند 
و دنیا را تحت تاثیر خود قرار می دهد، روی رنگ آن سال اثر مستقیم 
می گذارد و رنگی متناسب با این اتفاقات انتخاب می شود تا از لحاظ 
روانی بر مردم سراسرجهان تاثیر بگذارد و یک آرامش نسبی در 

جهان برقرار کند.
   جلسه محرمانه ای که سالی دوبار تشکیل می شود: روند 
انتخاب ساالنه یک رنگ خاص با عنوان رنگ سال توسط موسسه 
پنتون دو بار در سال به میزبانی این شرکت در پایتخت اروپا در جلسات 
محرمانه با شرکت نمایندگان ملل مختلف »گروه استانداردهای 
رنگ« برگزار می شود. پس از دو روز بحث و بررسی، آن ها یک رنگ را 
برای سال بعد انتخاب می کنند که طبق رسم سال های اخیر، چند 
روز مانده به شروع سال جدید میالدی، رنگی که در سایت پنتون به 
عنوان رنگ سال 2020 انتخاب شد، آبی کالسیک بود. رنگی که 
تقریبا معادل آبی پررنگ یا سرمه ای مالیم است. در دو سال گذشته 
نیز یعنی 201۸ و 201۹ به ترتیب رنگ های بنفش و مرجانی به 
عنوان رنگ سال انتخاب شدند. آبی کالسیک می تواند همان رنگ 

دلخواهی باشد که بسیاری از افراد امسال انتظار آن را داشتند.

7 توصیه برای هماهنگ کردن لباس با رنگ سال

رنگ سال موضوعی نیست که آن قدر جدی گرفته شود و  به خاطرش 
هزینه کنید و در حالی که کلی لباس سالم و شیک دارید، بروید و 
متناسب با رنگ سال لباس های جدید بخرید اما اگر به لباس نیاز 
دارید، می توانید متناسب با شرایط شغلی،  تحصیلی و خانوادگی 
در خرید لباس های جدید رنگ سال را هم لحاظ کنید، بدون این 
که کل لباس های قبلی را بی خیال شوید. خب در ادامه ما به شما 
کمک می کنیم متناسب با لباس هایی که دارید آن ها را با رنگ 
سال هماهنگ کنید. شما می توانید این رنگ را با فیروزه ای، بنفش 
یاسی، سبز فسفری، قهوه ای، خاکستری، لیمویی، نارنجی، سبز، 
قرمز و سفید متناسب با  لباس تان یا دیگر وسایل خانه  ترکیب کنید 
بنابراین دغدغه ای از بابت ترکیب رنگ با آبی پر رنگ نخواهید 
داشت و به راحتی می توانید استایل مد نظرتان را بیابید. به گفته 
شرکت پنتون، رنگ 2020، به روان انسان آرامش می بخشد اما 

چند نکته برای هماهنگ کردن لباس ها با رنگ سال:
  رنگ سفید در کنار این آبی خاص، به خوبی جور خواهد 

شد! آبی کالسیک رنگی آرام بخش است و ترکیب آن با ۱
رنگ سفید، ظاهری پاک و آرام به شما می دهد. این ترکیب 
یکی از بهترین ترکیب های رنگی برای فصل تابستان است که با خود 
احساس خنکی به همراه دارد. پوشیدن شلوار سفید به همراه یک 
پیراهن یا مانتوی آبی کالسیک یا شومیز سفید به همراه شلوار یا 
دامنی به رنگ آبی کالسیک می تواند ایده خوبی برای بهتر به نظر 

رسیدن باشد.
  خاکستری از جمله رنگ های اسرارآمیز است که طیف 

ــرای هماهنگ کردن با ۲ ــن آن، گزینه مناسبی ب روش
آبی کالسیک اســت. مثال پوشیدن یک کت یا دامن 
خاکستری با پیراهنی به رنگ آبی کالسیک، زیبایی منحصربه 
فردی به ظاهر شما می دهد. البته رنگ خاکستری تیره گزینه 
مناسبی برای همراه شدن در کنار این آبی نیست چون استفاده از 

دو رنگ تیره در کنار یکدیگر جالب به نظر نمی رسد.
   تضاد رنگ زرد درکنار آبی کالسیک ، ظاهر  خوبی به شما 

می دهد اما اگر با این همه تضاد احساس خوبی ندارید، ۳
می توانید بسته به سلیقه خــود، از رنــگ زرد در لــوازم 

کوچک تر مثل کیف، کفش و ساعت یا در اندازه های بزرگ تر و در 
موارد پوشیدنی)برای زنان( مثل شال و روسری استفاده کنید.

نیست، پیشنهاد می کنیم رنگ نارنجی یا آجری را به جای ۴  اگر تضاد بین رنگ های آبی و زرد با روحیه تان سازگار 
زرد به کار ببرید. رنگ نارنجی، مات تر است و به دلیل تضاد 
کمتر، احساس راحتی بیشتری به شما می دهد. توصیه می شود در 
تناژ نارنجی کمی تغییر ایجاد کنید و آن را با خیال راحت به سمت 

خردلی یا قهوه ای ببرید.
  ساده ترین ترکیب رنگ با آبی کالسیک، هماهنگی آن 

با آبی های دیگر مثل آبی آسمانی، آبی نفتی، آبی ۵
رویال یا سرمه ای است. این ترکیب رنگ را می توان 

برای پوشش های رسمی تر امتحان کرد.
 بسیاری از ترکیب های رنگ در دنیای 

مد، از طبیعت الهام گرفته  اند، مثل ۶
ترکیب رنگ آبی کالسیک و سبز که 
ــت. سبز و آبی  ــای طـــاووس اسـ ــره ــادآور پ ــ ی
کالسیک به هم نزدیک اند و تضادی ندارند. 

ــاده از  ــف ــت ــای اس ــت بــه جـ بــهــتــر اسـ
ــراغ  ــه سـ ــول، بـ ــم ــع ــای م ــز ه ــب س

سبزهای خاص تر مانند زمردی یا 
یخی بروید.

ــگ مشکی از جمله    رن

رنگ های خنثی و یکی ۷
از کـــم دردســـرتـــریـــن 
رنگ هاست که می توانید همراه 
استفاده  آبی کالسیک  رنــگ 
کنید. به عنوان نمونه، پوشیدن 
یک مانتو و شلوار آبی کالسیک 
با کیف و کفش مشکی، ایده  ای 

ساده برای پوششی به روز ویژه 
خانم هاست و پیراهن آبی و شلوار 

مشکی برای آقایان.

نرگس عزیزی|  کارشناس ارشد مشاوره

komodaa ، thebudgetfashionista منابع: هنر زندگی، دونقطه دات کام، بیتوته، منبع   
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تغذیه       

بانوان
میان وعده های سالم و 

کم کالری درست کن

معمواًل یکــی از علت های چاقــی در بانــوان خوردن 
میــان وعده های پرکالــری اســت. زیرا شــما هر قدر 
بتوانید میــزان کالری ناهار، شــام و صبحانــه خود را 
کنترل کنیــد اما در وســط روز  یا عصر ناخــودآگاه به 
ســمت شــیرینی، شــکالت و  یک میان وعده ناسالم 
کشــیده می شــوید. در این مطلب به شــما چند میان 
وعده کم کالری )زیر ۱۰۰ کالری( ساده و خوشمزه 

را پیشنهاد می کنیم.
 ماست و میوه

ایــن ترکیب خوشــمزه و کــم کالــری می توانــد برای 
روزهای تابستان انتخاب مناسبی باشد. نصف لیوان 
ماســت کم چرب را با نصف لیــوان تــوت فرنگی خرد 
شده مخلوط کنید جو پرک را هم به آن اضافه کنید و از 
این  ترکیب خوشمزه و هیجان انگیز در عصرهای گرم 

خرداد لذت ببرید.
 نان و عسل

یک عدد نان تســت را بردارید) اگر نان جو باشد بهتر 
اســت( و یک قاشق عســل روی آن بمالید این ترکیب 
عالوه بر سالم بودن می تواند مدت زمان طوالنی شما 

را سیر نگه دارد.
 سیب و کره بادام زمینی

 یــک ســیب کوچــک را نصــف کنیــد و روی آن یک 
قاشــق کــره بــادام زمینــی بزنیــد مطمئــن باشــید 
ازطعم آن شگفت زده خواهید شــد، می توانید این 
ترکیب را به عنــوان عصرانه بــرای فرزندان تان نیز 

سرو کنید.
 میوه های یخ زده

چند عدد انگور، سه عدد توت فرنگی و نصف یک موز را 
به مدت یک شبانه روز در فریزر بگذارید وآن را به جای 

بستنی به عنوان میان وعده نوش جان کنید.
 کورن فلکس

معمواًل اغلب خانم ها کورن فلکس را به عنوان صبحانه 
مصرف می کنند اما ترکیب نصف فنجان کورن فلکس 
و نصف فنجان شــیر کم چرب به عنوان میان وعده نیز 
می توانــد یک گزینه عالی باشــد تــا در روز هــای بلند 

تابستان سیر بمانید.
 رول اسفناج

 مقداری اسفناج را آب پز کنید و وسط یک کف دست 
نان لواش بریزید و آن را رول کنید این ساندویچ کوچک 
و سالم را می توانید برای فرزندان تان نیز که در فصل 

امتحانات نیاز به تغذیه سالم تری دارند درست کنید .
 سیب، موز، دارچین

یک ســیب بزرگ یا یک موز برداریــد و آن را به قطعات 
کوچک تقسیم کنید. آن ها را درون یک بشقاب بچینید 
و روی آن پودر دارچین اضافه کنید. ترکیب موز و سیب 
با دارچین عالوه بر چربی ســوزی شــما را دیرتر از حد 

معمول گرسنه خواهد کرد.

هر ساله به مناسبت های ملی و جهانی در باره مضرات سیگار 
کشــیدن و این که چرا باید سیگار کشــیدن را کنار بگذاریم 
صحبت می شــود اما باز هــم آمارها افزایش مصرف ســیگار و 
افزایش مرگ و میر ناشــی از مصرف آن را نشــان می دهد. با 
توجه با این که در شــرایط اپیدمی کرونا قرار داریم خوب است بدانید بیماری 
در افراد سیگاری 8 روز دیرتر از افراد غیرسیگاری بهبود می یابد. به هرحال 
بخشی از این موضوع به خود افراد یعنی من وشما برمی گردد تا تصمیم بگیریم 
دیگرســیگار نکشــیم و حتی درمعرض دود آن هم قرارنگیریم.در این مطلب 
دانستنی هایی درباره مصرف ســیگار آورده ایم که خواندنی است، حتی اگر 

شنیده یا خوانده باشید :

سالمت

 به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات و شعار»محافظت از جوانان در برابر مصرف دخانیات«

کودکان

سواد سالمت

آشپزی من 

خیلــی از وقت هــا مجبور مــی شــویم غذایــی را که به 
زحمــت آمــاده کــرده ایــم کنــار بگذاریم چــون کمی 
سوخته است یا وسیله ای مانند چرخ گوشت نداریم، آیا 
جایگزینی برای آن پیدا می شود که تا حدودی گوشت 
ما را خــرد کند و مــوارد مشــابه دیگر  . در ایــن مطلب 

راهنمایی الزم را به شما می کنیم :
۱   اگر برنج شــما ته گرفته است بهتر است از یک عدد 

پیاز استفاده کنید یک عدد پیاز را پوست کنید و در برنج قرار 
دهید این کار باعث می شود تا پیاز بوی سوختگی برنج را 
بگیرد . همچنین می توانید یک تکه نان روی برنج بگذارید 

و مطمئن باشید که بوی سوختگی آن گرفته شده است .
۲   برای پختن گل کلم و برای این که بوی آن محیط 
منزل شما را پر نکند داخل آب در حال جوش یک تکه 

نان بیات بیندازید .

۳  برخی از روغن های اسانســی می توانند هنگام 
تهیه پیاز از گریه شما جلوگیری کنند.

۴   اگر تصمیم دارید بــرای تهیه کبــاب از کباب پز 
استفاده کنید، با قرار دادن سیخ های کبابی در باالی 
حلقه های پخت می توانید در زمــان تمیز کاری بعد از 

پخت،  صرفه جویی کنید .
۵   یک میکســر می تواند تقریبًا به هر نوع گوشــت 

پختــه شــده بــرای خــرد کــردن کمــک کنــد. مرغ، 
بوقلمون، گوشــت گوســفندی یا گوشــت گاو. حدود 
2 دقیقــه از میکســر با ســرعت کــم اســتفاده کنید و 
ســپس آماده اضافــه کــردن آن به ظرف مــورد عالقه 

خود شوید.
۶  اگر هنگام گذاشــتن هویج در یخچال، سر آن را 
ببرید مدت بیشتری تازه می ماند و پالسیده نمی شود.

همه چیز درباره بیماری »گوشه«

بیماری گوشــه به علت کمبــود یکــی از آنزیم های 
لیزوزومی، ماده زائد )موکو پولی ساکارید( در بدنش 
ذخیره می شود و به سلول آسیب می رساند.داخل 
تمام ســلول های بدن، ارگانی به نام لیزوزوم وجود 
دارد که به وسیله آنزیم هایی که درون آن وجود دارد، 
مواد زائد موجود در ســلول تجزیه می شــود و از بین 
می رود.بیماری گوشه مرتبط با کار لیزوزوم هاست، 
به این معنی که در این بیماری به علت کمبود یکی 
از آنزیم های لیزوزوم، اختالالتی در کارکرد بدن به 
وجود می آید که باعث ذخیره سازی ماده زائد )موکو 
پولی ســاکارید( در بدن می شــود و به سلول آسیب 
می رساند.گوشــه، یک بیمــاری اتوزومــال مغلوب 
 DNA اســت، یعنی به صورت ژنتیکی و وابســته به

افراد از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود.
 عالیم بیماری گوشه

متناســب با بافتی کــه در بدن ایــن مشــکل را پیدا 
کند، عالیم بیماری متفاوت اســت. به عنوان مثال 
چشــم، اســتخوان، کبد، طحال و سیســتم عصبی 
مرکزی ممکن است درگیر شوند و در نتیجه عالیم 
مخصوص این ارگان ها، ایجاد می شود.این بیماری 
درمان خاصی ندارد و تنها راهی که روی آن تحقیق 
شده است، مهندسی ژنتیک است؛ یعنی از طریق 
اصالح ژن هــای موجــود در DNA کمبــود آنزیم را 

برطرف می کنند.

تغییرات بدن کودک که یک هشدار 
جدی است

بــدن کودک به مــرور زمــان تغییــرات بســیاری دارد اما 
هرتغییــری طبیعی نیســت و بایــد با آگاهــی هرچه تمام 
تر تفاوت بیــن تغییرات معمولی و نشــانه های بیماری را 

تشخیص دهید.
 رشد خال

اگر یک نقطه یا لکه نامتقارن و نامنظم در رنگ یا اندازه ) 
بیشتر از 6 میلی متر (  روی بدن ظاهر شود یا خال موجود 
شروع به رشد کند، این نشانه این اســت که کودک شما 

به پزشک نیاز دارد.
 ریزش مو

ریزش مو، نشان دهنده یک مشکل پنهان در داخل بدن 
اســت، دلیل آن احتماال کمبود ویتامین ها اســت، برای 
فهمیدن دلیل واقعی آن الزم اســت که به یک متخصص 

اطفال مراجعه کنید.
 نوسانات روحی

کاهــش ناگهانــی اشــتها، مشــکالت خــواب یــا کاهش 
فعالیت و حرکت، از دالیل مهم برای مراجعه به پزشــک 

است.
 کاهش شنوایی

اگر یک کــودک به درخواســت هــا و صحبت های شــما 
واکنش نشــان نمی دهد، احتماال مشکل شنوایی دارد و 

حتما باید با یک پزشک مورد بررسی قرار گیرد.
 تشنگی مدام

درخواســت های مکرر و ظاهرا بی دلیل برای نوشــیدن 
ممکن است نشانه ای از برخی از مشکالت جدی باشد، 

در این موارد باید به پزشک مراجعه کنید.
 خروپف

خروپف آرام نشانه خطرناکی نیست، با این حال خروپف 
با صدای بلند نشــان دهنده برخی از مشــکالت تنفسی 
اســت، اگر این عالیم را نادیده بگیرید بســیار خطرناک 

است زیرا ممکن است نشانه ای ازعفونت باشد.

 دانستین هایی درابره سیگار

۱- ساالنه6۰/۰۰۰نفر به علت عوارض سیگار در ایران فوت می کنند.
2- کشیدن سیگار در زنان باردار سبب مرگ تقریبا ۴ هزار نوزاد در سال می شود.

3- دود سیگار محیط بیشتر از مصرف مواد قندی در پوســیدگی دندان های کودکان نقش 
دارد .

۴- روزانه ۱۵ میلیارد نخ سیگار در سراسر جهان خریداری می شود، به عبارت دیگر هردقیقه 
۱۰ میلیون نخ .

۵- مصرف مواد دخانی هر ۸ ثانیه یک نفر را می کشد و ساالنه ۴ میلیون مرگ در پی دارد .
6- احتمال مرگ افرادی که فشــارخون یا کلســترول باال دارند با مصرف ســیگار به 2 برابر 

افزایش می یابد.
7- پنجاه درصد از زنان سیگاری بر اثر حمله قلبی جان خود را ازدست می دهند.

۸- افرادی که در معرض  دود سیگار هستند 2۰ درصد بیشتر دچار فراموشی می شوند چه 
برسد به این که خودشان سیگار بکشند.

9- ســیگار و تنباکو دومین عامل مرگ و میر در دنیا شناخته شده اســت وهر ۸ ثانیه یک فرد 
سیگاری جانش را از دست می دهد.

۱۰- مصرف هــــــرنخ سیگار  ۱۱ دقیقه از عمرتان می کاهد.

  نوجواانن و گرایش به کشیدن سیگار

۱- نیکوتین ممکن اســت حس توانمندی و در نتیجه تقویت اعتماد به نفس کوتاهی به نوجوان یا جوان  ببخشد اما همین 
موضوع بهانه ای برای تداوم اعتیاد فرد خواهد شد.

2- نیکوتین ماده اصلی اعتیادآور سیگار، مخدری محسوب می شــود که اثرات آرام بخش کوتاهی دارد. نیکوتین سیگار، 
توتون و تنباکو به لحاظ تحریک دوپامین و سروتونین انتقال  دهنده های عصبی در مغز، حافظه بلند مدت را افزایش می دهد 
و انجام برخی وظایف ساده را تسهیل می کند. در واقع آن چه باعث محبوبیت مصرف سیگار میان جوانان شده، تاثیر فوری 

نیکوتین بر مغز است که با افزایش کارایی، کاهش اضطراب و کم هزینه بودن همراه شده است.
3- فردی که به هر دلیلی در سنین نوجوانی و جوانی به مصرف سیگار تمایل دارد و شروع به مصرف می کند، احتمال می رود 

به همین دلیل به سمت مصرف مواد اعتیادآور دیگر کشیده شود.
۴- اغلب مصرف کنندگان سیگار در نوجوانی یا جوانی سیگار را تجربه می کنند و تعداد بسیار کمی از افراد هستند که در 

سنین چهل و پنجاه ناگهان برای اولین بار تصمیم به مصرف سیگار می گیرند.
۵- پژوهش ها نشان داده است نوجوانانی که پدر، مادر و دوستان شان سیگار می کشند، تمایل بیشتری به کشیدن سیگار دارند.

   اگر تمصیم به ترک سیگار دارید...

۱- زمان احساس نیاز به سیگار کشیدن، یک لیوان آب بنوشید.
2-- اگر قصد ترک سیگار را دارید ، زمانی را برای ترک سیگار خود تعیین کنید  که موقعیت های شدید اضطراب نداشته باشید.

3- با افراد سیگاری کمتر معاشرت کنید و منزل و محل کارتان را از اشیایی مانند زیر سیگاری و فندک پاک سازی کنید .
۴- کارهایی را که همراه با سیگار کشیدن انجام می دادید مانند نوشیدن چای، قهوه یا مطالعه تغییر دهید و این کارها را با  

فعالیت های دیگر مانند نشستن روی مبل یا قدم زدن در حیاط و ... همراه کنید .
۵- کمی صبر کنید اگر احساس کردید که نزدیک به رها کردن و شروع دوباره سیگار کشیدن هستید، حداقل ۵ دقیقه  ذهن خود 
 را منحرف کنید. دانشمندان می گویند این زمان کافی برای آگاهی شما است تا از خودتان بپرسید که چرا کاری انجام می دهید.

6- هر بار که میل به سیگار کشیدن دارید آدامس بجوید.

  سیگار و اطالعات جهاین

۱ -به گفته سازمان بهداشت جهانی،  سرطانی که ممکن است برای افراد سیگاری بیشتر رخ دهد، سرطان ریه ، مثانه، خون، 
مغز، استخوان، روده، مری، کلیه، حنجره، کبد، دهان، پانکراس، معده و حتی گلو است.

2- عامل طعم دهنده به سیگار، ماده شیمیایی اوره است. این ماده، بخش اعظمی از ادرار انسان را تشکیل می دهد.
3- در حالی که 2۰ درصد از محتویات سیگار را قند تشکیل می دهد، بسیاری از افراد سیگاری مبتال به دیابت )مرض قند(، 

از این حقیقت بی اطالعند. سیگار می تواند احتمال ابتال به دیابت را افزایش دهد.
۴- افراد سیگاری در چین در طول سال 3 میلیون ســیگار در دقیقه مصرف می کنند که به همین دلیل کشور چین یکی از 

کشورهای رکورد دار سیگاری است.
۵- در سال ۱9۱7، در جریان جنگ جهانی اول و در ماجرای تسخیر اورشلیم توسط عثمانی ها، نیروهای بریتانیایی برای 
غلبه بر رقیب از یک اســتراتژی بدیع بهره بردند. آن ها بر فراز اردوگاه های ســربازان عثمانی، به وسیله هواپیما بسته های 
سیگار پخش کردند؛ اما نه سیگار عادی، بلکه سیگار آغشته به مقادیر زیادی از تریاک. بریتانیایی ها معتقد بودند، سربازان 

عثمانی پس از استعمال این سیگارها به قدری نشئه خواهند بود که یارای مبارزه نخواهند داشت.

مهسا کسنوی
 مترجم

حس بویایی در ۸۰ درصد بیماران کروانیی بریم گردد 

»از دســت دادن حس 

بویایــی و چشــایی دو عالمت بیماری ناشــی از 

ویروس کرونا است که معموال در بیش از ۸۰ درصد بیماران بر می گردد.«

ابراهیم رزم پا استاد گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره از دست دادن 

حس بویایی و چشایی به علت ابتال به ویروس کرونا افزود: »اختالل چشــایی و بویایی مکمل هم است و به هم 

ارتباط دارند. یعنی کسی که حس بویایی خود را از دست بدهد، حس چشایی او هم دچار اشکال خواهد شد. در اوایل 

اسفند و زمانی  که بیماری ناشی از ویروس کرونا شایع شد، با تعداد زیادی بیمار با اختالالت بویایی و چشایی روبه رو شده بودیم.«

وی افزود: »اختالل حس بویایی و چشــایی در برخی بیماری ها رخ می دهد، اما با بررسی بیشــتر متوجه شدیم که این حالت طبیعی 

نیست. در آن زمان هنوز این دو عالمت از عالیم بیماری کرونا در جهان به ثبت نرسیده بود و با بررسی بیشتر به این نتیجه رسیدیم که این دو 

اختالل به بیماری کرونا مرتبط است. در تحقیقات مشخص شد حدود یک سوم افراد مبتال به کووید-۱9 به نحوی اختالالت بویایی داشتند 

و در برخی بیماران هم تنها عالمت بیماری کرونا محسوب می شد. یعنی ممکن است بیمار جز این عالمت هیچ گونه عالیم دیگری از بیماری را 

نداشته باشد.«این استاد گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: »تحقیقات در این زمینه در کشور به ویژه در بیمارستان 

مسیح دانشوری که بیشترین بیمار را داشت ادامه یافت و االن به جز عالیم اصلی سرفه، تب، تنگی نفس، اختالالت بویایی و چشایی، پوستی 

و گوارشی از همه جدیدتر عالیم مغزی نیز اضافه شده که به شکل سکته های مغزی یا انسداد عروق مغزی دیده شده است.«

وی درباره تفکیک عوارض سرماخوردگی و کرونا نیز اظهار کرد: »در گذشــته هم این تجربه وجود داشت که افراد با سرماخوردگی 

ساده حس بویایی و چشایی شان را تا یک سال از دست می دادند، البته بیمارانی که دچار این عارضه می شوند بهبود می  یابند.«

رزم پا بیان کرد: »ویروس کرونا جهش یافته خانواده ویروس سرماخوردگی است که قبال بیماری های فوقانی تنفسی 

ایجاد می کرد. حس بویایی درصد کمی از افراد ممکن است 

بر نگردد که البته این هم بستگی به زمان دارد.«

 منبع: انتخاب

۶  راهکار پیشنهادی برای آشپزی آسان
فوت و فن
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زندگی سالم 
یک شنبه 
    11 خرداد 1399   
شماره 1610 

* دولت الکترونیک واقعی رو استونی داره نه ما که برای 
یک ثبت نام اینترنتی خــودرو، دو روزه که اینترنت خونه 

مون جواب نمیده.
* در صفحه ســامت به جــای کبد چرب از ســنگ کلیه 

بنویسید.
* چه تاب بازی ترسناکی دارن این استونی ها. اگر بیفتن 
که مرگ شون قطعیه. آماری از کشته هاشون به خاطر این 

بازی نیست؟
* مطلب »آشــتی دادن کــودکان با دنیای علــم« را که در 
ستون بانوان چاپ شده بود با مثال های بیشتری توضیح 

دهید که دقیقا باید چه کار کنیم؟ کلی گویی نکنید.
* جالبه که متوسط درآمد ماهانه مردم استونی را به تومان 
نزدین!  خوب می نوشتید که 1386 یورو به پول ما میشه 
نزدیک 30 میلیون تومان! یعنی درآمد یک کارمندشون، 

ماهانه این قدره!
* به نظر می رسد که مدیران زندگی سام به دنبال تبلیغ 
برای مهاجرت جوانــان از ایران و ناامیدی کامل شــان از 
زندگی هستند وگرنه چاپ مطالبی درباره کشوری مثل 
استونی با این همه پیشرفت های خیره کننده، به نظر من 

هدف دیگری ندارد.
ما و شــما:  طی چند ســال اخیر به دفعات پرونده هایی 
درباره کشــورهای دیگــر داشــتیم ، مثل مغولســتان     یا 
مناطقی مثل قطب جنوب. طبیعتا هدف از این مطالب 
معرفی جذاب یک کشــور و رســوم آن اســت ؛ نه ترغیب 

هموطنان به سفر یا مهاجرت.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز خوردن گوجه سبز با نمک

قرار و مدار

 امروز مقداری گوجه سبز بخرین و دورهمی 
با بقیــه اعضــای خانــواده، 
روشون کمی نمک بزنین 
و نوش جــان کنین. البته 
زیاد نمــک نزنین 
بــرای  کــه 
سالمتی تون 
خوب نیست.

همسر1 داشــتن باورهــای نادرســت دربــاره خانواده 
همه افراد قبل از ازدواج باورها و تصوراتی دارند که بعد از 
ازدواج تا حد زیادی تغییر می کنند. برای مثال در فرهنگ 
ما از ارتباط عروس و مادرشوهر همیشه به عنوان رابطه ای 
پرچالش یاد شده و بیشتر دختران با باوری از جنس ترس 
و مبارزه وارد خانواده همســر می شــوند یا پسری ممکن 
اســت با باور به حمایتگری کامل خانواده همسر ازدواج 
کند. هرکدام از این باورها زمینه ساز مشکاتی در ارتباط 

افراد با خانواده همسر می شود.
راهــکار: زوج ها بایــد باورهای غلــط خود را شناســایی 
کنند و در دوران عقد متوجه باشند که چقدر از انتظارات 
و خواسته هایشــان از ازدواج و خانــواده همســر از ایــن 
باورهای اشتباه نشئت می گیرد. در عین حال باید تمرین 

داشته باشند تا در برابر موقعیت کاما جدید و مبهم فعلی   
انعطاف بیشتری نشان دهند. انعطاف پذیری در روابط 
به معنی کوتاه آمدن یا تسلیم شدن نیست بلکه به معنی 
شناخت احساسات خود و درک شرایط و موقعیت است.

همان طــور که نبود شــناخت بین فــردی زوج ها 2 نداشتن شناخت کافی از خانواده همسر
باعث بروز مشکل در رابطه می شود، نداشتن شناخت از 
خانواده همسر نیز باعث بروز مشکات جدی می شود. 
برای مثال دو خانواده که شــناخت زیادی از هم ندارند، 
ممکن است هر نوع پیشنهادی را نوعی دخالت یا برعکس 
هر مشارکت نکردنی را نوعی بی اهمیتی برداشت کنند 
و موجب ســوء تفاهم در روابط و ایجاد احساسات منفی 

در زوج ها شوند.
راهکار: هیــچ الزامی وجــود ندارد کــه بعــد از خواندن 

خطبه عقد و شناخته شدن به عنوان عروس یا داماد، یک 
خانواده از نقش تازه خــود و ارتباطش با نقش های دیگر 
اطاعات کافی داشته باشد! در شناختن افرادی که حاال 
در زندگی شما نقش تازه ای پیدا کرده اند، صبور باشید 
و عجله ای برای ایجاد صمیمیت و خودافشــایی نکنید. 
کاما طبیعی است که تا مدت ها نتوانید آن ها را به عنوان 
اعضای نزدیک خانواده قبول کنید. پس از این احساس 
نگران نشوید به آرامی و در موقعیت های پیش آمده از آن 

ها شناخت پیدا کنید.
بیشــتر افراد مهارت هــای زندگــی را از خانواده 3 بی اطالعی از مهارت های زندگی

می آموزند. گاهی اوقات مهارت نداشــتن والدین باعث 
ارائه راه حل های مشکل ســاز می شــود. به عنوان مثال 
مادری که ندانسته و از روی بی اطاعی به جای آموزش 
صبر و گذشــت، رفتار خانواده داماد یا عروس خود را زیر 
ذره بین می گذارد و باعث ایجاد احساســات ناخوشایند 
در دختر یا پسرش می شــود و مدام به فرزندش یادآوری 
می کند که »این خانواده دارند برای تو کم می گذارند«، 

مرتکب اشتباه دردسرسازی شده است.
راهکار: برای افزایش توانایی های ارتباطی در این روزگار 
الزم اســت، عاوه بــر اســتفاده از تجارب بــزرگ ترها به 

 

در طبقه بندی مشکالت عمده زوج ها در دوران عقد، متوجه می شویم که مشکالت ناشی از تعامل و 
ارتباط با خانواده ها یکی از شکایات رایج آن ها در این دوران است. مشکالتی که اگر به درستی مدیریت 
نشود، تبدیل به بحران خواهد شد و زندگی مشترک را در ابتدای راه با چالش های زیادی روبه رو خواهد 

کرد. در ادامه به تعدادی از این مشکالت و راهکارها برای حل کردن آن ها، اشاره خواهد شد.

محوری

عطیهتقویبجنوردی| روانشناس

 5 راهکار 
برای 5 مشکل 

دنبال یادگیری مهارت های زندگی از افراد و منابع معتبر 
و موثق باشید. یکی از مهارت های الزم ایجاد مکالماتی 
سالم است. سعی کنید در گفت وگویتان ضمن توجه به 
خواسته طرف مقابل و معتبر دانستن آن، برای خواسته 
و نیاز خود هم اهمیت قائل شــوید. برای مثــال به پدر یا 
مادرتان بگویید: »من کاما متوجه نگرانی شــما درباره 
خودم هســتم، اما همین کارهایی که خانواده همســرم 

انجام دادند برای من کافی و خوشحال کننده بود«.
مســئله ای که در خانواده ها زیاد دیده می شــود، 4 انتظار تغییر کردن

انتظار تغییر عروس یا داماد جدید است. انتظار از تغییر 
سبک پوشــش، عقاید یا ســبک زندگی، همه از مواردی 
اســت که باعث ایجاد مشــکل بین زوج هــا و خانواده ها 
می شود. مثل مادرزنی که دوســت دارد دامادش لباس 
رسمی بپوشد یا مادرشوهری که دوست دارد عروسش 
با هیچ کدام از دوســت های دوران مجــردی اش ارتباط 

نداشته باشد.
راهکار: تعیین حدود دخالت والدیــن و ایجاد مرزبندی 
ســالم و توافق شــده بین زوج ها از همان ابتــدای دوران 
عقد راه حــل کارآمد و منطقی این مســئله اســت. هردو 
برای تعامات خود با خانواده ها، محدودیت ها و قوانینی 
تعریف کنید و آن ها را با هم به اشــتراک بگذارید. سپس 
هرکدام از همســرتان بخواهید این مسئله را با احترام با 
خانواده اش درمیان بگذارد و قوانیــن را به آن ها منتقل 
کند. به خاطر داشته باشید که حد و مرز ها کلید برقراری 

تعادل در رابطه سالم و ماندگار هستند.
با افزایش صمیمیت بین زوج ها به صورت طبیعی 5 طوالنی شدن دوران عقد

تمایل برای باهم بودن نیز افزایش پیدا می کند و ممکن 
است این مسئله موجب مزاحمت هایی برای خانواده ها 
شــود. به خصوص خواهر و برادرهــای ازدواج نکرده در 
خانه به دلیل سلب شدن راحتی و آزادی هایشان از این 
مســئله شــکایت دارند. در این باره روابط خانوادگی به 
صورت مستقیم تحت تاثیر روابط زوجین قرار می گیرد و 
باعث ایجاد تنش می شود. عاوه بر این، زوج ها نیز ممکن 
است در باتکلیفی بین نقش فرزند بودن و همسر بودن 

برای مدت طوالنی دچار فرسودگی شوند.
راهــکار: دوران عقــد صرفــا دوران کارآموزی اســت! 
قبل از این دوران، شــناخت زیادی به واســطه جلسات 
آشــنایی و رفت و آمدهای خانوادگی به وجود آمده و در 
این زمان الزم است در کنار هم به یادگیری مهارت های 
ارتباطــی الزم و شــناخت های تکمیلی برســید. تاش 
برای استقال از خانواده و داشتن انتظارات واقع بینانه 
و متناسب با شرایط به کمتر شدن مدت زمان این دوران 

کمک می کند.

 تاب آوری یک ویژگی خارق العاده نیست

در علم روا ن شناسی اصطاحی به نام تاب آوری وجود دارد که اگر مخاطب 
این صفحه باشید، بارها درباره آن صحبت شده است. افراد تاب آور کسانی 
هســتند که شــرایطی را که می تواند اغلب افراد دیگر را مســتاصل کند، 
پشت سر می گذارند و متانت، خونسردی و کفایت خود را هنگام مواجهه 
با چالش ها یا تهدیدها حفظ می کنند یا پس از گذراندن وقایع آسیب زا قد 
راســت می کنند و به روند عادی زندگی بازمی گردنــد. البته این به معنی 
داشتن یک ویژگی خارق العاده نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد 

که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

 اهمیت داشتن روابط خانوادگی مطلوب
کودکان تاب آور معموال روابط خوب و پیوندهای محکمی با حداقل یک والد 
)پدر یا مادر( دارند یا در صورت فوت والدین حداقل با یک پرستار یا بزرگ 
ســال مهربان و الیق ارتباط نزدیــک دارند. همین مســئله اهمیت روابط 

صمیمانه با والدین را  بیشتر می کند.

 هوش باال و مهارت حل مسئله کافی

داشتن هوش کافی و توانایی حل مسئله 
خوب باعث می شــود کــه افــراد در 

هنــگام ســختی ها و مشــکات، 
موقعیت را به خوبی بررســی، از 

خــود محافظت و رفتارشــان 
را با دیگــران تنظیم کنند و 
از تجربه هــا درس بگیرند. 

افرادی که شبیه این آقای 
خواننده هستند باید با 

چنین مهارت هایی 
آشــنا باشــند تــا 
در  موفقیــت 
انتظارشان باشد.

 داشتن شخصیتی گرم و صمیمی

افــراد تــاب آور، دارای ویژگی هــای ســازگاری، گرمــی و صمیمیــت، 
استقال و حساس به دیگران هســتند. آن ها ابتکار عمل دارند و برای 
انجام امور به دیگران وابسته نیستند. در قسمتی از برنامه کودک شو با 
حضور فرخ دیدید که او برای کودکان کار بغض کرد و این نشان می دهد 
که شخصیتی گرم، صمیمی و دلسوز دارد. در ضمن، کودکانی که تنها 
در معرض یکی از چند عاملی که باعث اختاالت روانی می شوند، قرار 
دارند اغلب بهتر از کودکانی که در معرض چندین عامل خطر بوده اند، 
می توانند بر فشار روانی و مشکات غلبه کنند. این عوامل خطر شامل 
اختاف والدین، موقعیت اجتماعی پایین، سرپرســتی توسط افرادی 

غیر از والدین و... است.

 تجربه های جبران کننده
محیطــی حمایت کننده در مدرســه یا داشــتن تجربیات 
موفقیت آمیــز در تحصیــات، ورزش، موســیقی یا 
داشــتن ارتباط موفق بــا دیگر کــودکان یا بزرگ 
ســاالن می تواند زندگی در خانواده ای آشفته را 
جبران کند. عاوه بر این، گاهی اوقات ازدواجی 
موفق هم می تواند روابط ضعیف پیشین یا زندگی 
در خانــواده نابــه ســامان را جبران کنــد. به طور 
کلی، کودکانی که پیشینه نامطلوبی دارند، بیش 
از کودکانی که پیشینه مطلوب دارند در سازگاری با 
مشکل مواجه می شــوند. اما نکته امیدوار کننده 
این جاســت کــه تجــارب منفــی دوران 
کودکی، لزوما عاقبت زندگی فرد را 
تعیین نمی کند و این که بســیاری 
از کــودکان قدرت فائــق آمدن بر 
دشــوارترین شــرایط را دارنــد. 
فرزاد فرخ، مثــال خوبی برای 

همین ماجراست.

تاب آوری ستودنی »فرزاد فرخ«
 خواننده جوانی که به گفته خودش کودک کار بوده، چطور توانسته به رغم داشتن گذشته ای سخت  

بر مشکالت غلبه کند؟

 

خواننده جوان کشورمان در روزی که به عنوان مهمان در برنامه کودک شو حاضر شد، گفت: »این را برای اولین بار می خواهم 
بگویم. شنیدم که بعضی ها می گویند فرزاد فرخ خیلی پولدار بوده که خواننده شده در حالی که این ها شایعه است. من از شش 
سالگی کار می کردم، بستنی می فروختم. یادم هست که مادرم بستنی یخی درست می  کرد و من می رفتم جلوی یک مدرسه و 
آن ها را می فروختم. من تقریبا کودک کار محسوب می شوم و پدرم سال ها پیش به رحمت خدا رفته و من سال هاست که نان آور 
و سرپرست خانواده ام هستم«. اما چه عاملی باعث می شود که یک فرد به رغم داشتن گذشته ای سخت، بر مشکالت غلبه کند و فرد دیگر همچنان 
خود را قربانی بداند و در مشکالت باقی بماند؟ شاید اگر فرخ راه دیگری را در پیش گرفته بود، االن به جای موفقیت در خوانندگی و داشتن بیش از 

یک میلیون فالوئر در اینستاگرام، سرانجام دیگری در انتظارش بود.

* ســال 8۵ همســرم واســم یه گوشــی خرید و گفت زبان گوشی 
انگلیسیه و فارسی نمیشه. گفتم یعنی چی؟ گفت برنامه هاش 
به زبان انگلیسیه و  باید انگلیســی تایپ کنی. خاصه شب بهم 
پیام داد شام خوردی؟ منم نوشتم یس، گفت چی خوردی؟ منم 

فک کردم باید انگلیســی جــواب بدم تایپ کــردم. اگ!)یعنی 
تخم مرغ(

* من ســه تا خواهر دارم و مادرم همیشــه ســن 
ما را با هم اشــتباه می گیرد. چنــد وقت پیش 

خواستگار برای من زنگ زده بود و مادرم مشغول دادن مشخصات من و 
گرفتن مشخصات خواستگار بود که شخص پای تلفن پرسید: »ببخشید 
دختر خانم تون چند سالشونه؟«. مامانم که هول شده بود و طبق معمول 
ســن های ما را با هم قاطی کرده بود گفت: »هر ســنی بخواین دارم، چه 

سنی می خواین؟!«.
* چند روز پیش رفته بودم خرید و یه لباس خریدم و پولش رو  حساب کردم 
توی ذهنم این بود که االن فروشنده میگه مبارک تون باشه اما فروشنده 
هیچی نگفــت. منم نمی دونم چی شــد کــه یکهو خــودم رو به 
فروشنده گفتم مبارک تون باشه، توی خوشی استفاده کنید. 
تا گفتم و فهمیدم چه سوتی دادم دوتا پا داشتم دوتا پا دیگه  

قرض کردم از مغازه فرار کردم!
* یه بار مهمون داشــتیم سر سفره ســبزی هم داشتیم. 
یکهو به مامانم گفتم که مامان سبزی می خری، بگو  مرزه 
نذاره، آخه کی مرزه می خوره؟ بعدش به مهمون مون نگاه 
کردم، دیدم یه عالمه مرزه رو داره می بره سمت دهنش! از 

خجالت آب شدم. از نگاه مامانم نگم براتون!

خاطره های بامزه خانومانه

اگر مخاطب همیشگی ســتون بانوان باشید، می دانید که 
هرازگاهی و در همین ســتون از خاطره های بامزه خانم ها 
می نویســیم. در خور ذکر اســت که شــما هم می توانید 
خاطره های بامزه و تجربه های شــیرینی را که در زندگی 
برای تان پیش آمده، در تلگرام به شماره 09354394576 

بفرستید تا در ستون بانوان به نام خودتان چاپ کنیم.

بانوان

دکترساحلگرامی|روانشناس

 

آن چه از پیامک شما فهمیده 
کــه  اســت  ایــن  می شــود، 
دخترتان با نقش و وظایف زنانه 
ارتباط خوبــی برقــرار نکرده 
است به طوری که انجام چنین کارهایی را نشانه 
بی احترامی بــه زن می داند! معمــوال فرزندانی 
که در همانند سازی و الگوگیری از والدین دچار 
مشکل می شــوند، در آینده نیز در نقش یا هویت 
جنسیتی خود با مشــکل مواجه می شوند که در 
ازدواج بــرای آن ها دردســرهایی ایجاد می کند. 
برای تشــکیل هویت جنسی درســت الزم است 
که فرزندان از همان ابتدا به همانندسازی با والد 
هم جنس خــود )تکرار نقــش و رفتارهــای والد( 
بپردازد تا بتواند در آینده نقش زنانه یا مردانه خود 

را به خوبی در ازدواج ایفا کند اما معموال فرزندانی 
که با والد هم جنس )در این جا مادر( ارتباط خوبی 
ندارند، نقش های جنسیتی خود را دوست ندارند 

و سعی می کنند از آن فاصله بگیرند.

 باید زودتر مسئولیت هایی به او می دادید
ندادن مسئولیت های مناسب با سن و جنسیت 
فرزند از ابتدای کودکی و نوجوانی، رسیدگی به 
همه خواسته های فرزند، پرمسئولیتی، رفتارهای 
ایثارگرانــه، مشــاهده شــکایت و نارضایتی والد 
هم جنــس از قدرنشناســی دیگران و نرســیدن 
به نیازها و پیشــرفت شــخصی می توانــد از علل 
دیگر شکل گیری و داشتن نگرش و باورهای غیر 
منطقی درباره جنســیت خود )زن ها موجوداتی 
قربانی هســتند، مــردان از زنان ســوء اســتفاده 
می کنند، ما نباید در خانه کار کنیم و...( باشــد. 

به نظر می رسد که شما باید زودتر در خانه و برای 
خانه داری مسئولیت هایی را  به او می سپردید.

 بــا دخترتــان دربــاره مالک هــای ازدواج 
صحبت کنید

توصیه می شــود در ابتدا به بهبود رابطه عاطفی 
خود با فرزندتان بپردازید. در قسمتی از پیامک تان 
گفته اید که چندتــا از خواســتگارهایش را هم به 
خاطر نداشــتن ماشــین شاســی بلنــد رد کرده 
است! این نشــان دهنده نبود معیارهای درست 
بــرای انتخاب همســر در ذهن دخترتان اســت. 
در یک فرصت مناسب با او به گفت و گو بنشینید 
و در ارزیابــی واقعــی از امکانــات خــود و انتخاب 
ماک های ازدواج به او کمک کنید. در این زمینه 
می توانید از کتاب ها یا مقاالت معتبر روان شناسی 
هم برای اصاح معیارهای دخترتان کمک بگیرید 
و از او بخواهید تا کمی بیشــتر و عاقانه تر به این 
مســئله مهم بنگرد. همچنین در صــورت امکان 
از مشــاوره حضوری به منظور ســنجش آمادگی 
فرزندتان برای ازدواج بهره بگیرید. مشاوره پیش 
از ازدواج با گرفتن شرح حال فرزندتان در دادن 

آگاهی به وی کمک خواهد کرد.

دخترم می گوید کار کردن زن ها در خانه، توهین به آن هاست!

مشاوره 
خانواده

دختری 21 ساله دارم که دانشجوست و اصال در کارهای خانه به من کمک نمی کند. 
می گوید که کار کردن زن ها در خانه، توهین به آن هاست. دوست دارد با شوهری ازدواج 
کند که پولدار باشد و برایش خدمتکار بگیرد. به نظرم شخصیت اش رشد نکرده و 

چندتا از خواستگارهایش را هم به خاطر نداشتن ماشین شاسی بلند رد کرده است. چه کنم؟

زهرهحسینی|مشاور
چهره ها

اتزه عقد کرده ها
مشکالت ناشی از تعامل و ارتباط با خانواده ها یکی از 

شکایت های رایج زوج ها در دوران عقد است که قابل 

مدیریت است



دوباره فصل امتحان ها رســید. امتحان دادن هم که آنالین و غیر آنالین نمی شناسد و برای این که بتوانید از 
آن ســربلند بیرون بیایید، فقط یک راه دارید؛ باید درس بخوانید اما امــان از بی حوصلگی! امروز می              خواهم 

به شما چند پیشــنهاد بدهم تا بی حوصلگی راهش را بکشــد برود و تمرکزتان هم 
حین درس خواندن باال برود. مهم ترین قدم، تغذیه مناســب اســت. ســعی کنید 

غذاهایی که کربوهیدرات و فیبــر باالیی دارند مثل کورن فلکــس و نان را در وعده 
صبحانــه و ماکارونی و برنــج را در وعــده ناهار مصــرف کنید. اضافه کــردن ماهی و 

غذاهای دریایی به برنامه غذایی تان هم باعث می شــود حافظه تان سر جلسه امتحان 
 بهتر کار کند. می توانید به میان وعده تان میوه هایی مثل پرتقال، توت فرنگی و کیوی که

 ویتامین c باالیی دارند اضافه کنید یا با خوردن صدگرم شــکالت تلخ میزان یادگیری 
خود را باال ببریــد. مغزهایی مثل گردو و بــادام هم جزو میان وعده هــای کم حجم و 

پرانرژی محسوب می شوند که خوردن شان در روزهای امتحانات توصیه می شود. 
یادتان باشد اصال ساعات خواب تان را کم نکنید چون مغز شما برای بازسازی به 

خواب کافی احتیاج دارد. همچنین ورزش به اندازه، سبک و منظم در این روزها 
باعث نشاط و انگیزه برای مطالعه باکیفیت بهتر می شود.

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری

خوردنی هایی برای شب امتحان

پیشنهاد

من بازی ساز هستم 
سازنده  مجموعه بازی های هادس، از راه و رسم ورود به حرفه بازی سازی می گوید

سالم باشک 

کهکشان راه شیری در بیابان نامیب

 

تــا حــاال شــده بــرای مدتــی بــه نقطه ای 
خیره شــوید و خودتان را در موقعیت های 
مختلف تصور کنید و سناریوهای مختلفی 
را بــازی کنید؟ همــه ما بــه خیال پردازی 
عالقه مندیم و بعضی اوقات دوست داریم 
کــه به جای دیگــران باشــیم و حس وحال 
افراد دیگــر را در شــرایط مختلــف تجربه 

. کنیم
 ایــن امــکان در »پادکســت آن« فراهــم 
شده است؛ »آن« به داستان واقعی زندگی 

افراد می پردازد و با بیان دقیق جزئیات و حس آمیزی  های عمیق، کمک می کند بتوانید 
خودتان را به جای شــخصیت اصلی داســتان تصــور کنید. عالوه بــر جذابیت های کلی 
موضوعات هــر اپیزود، اســتفاده درســت و به موقع از موســیقی هایی که بــا فضای متن 
همخوانی دارند، از نقاط قوت این پادکســت اســت. همچنین در هر اپیــزود برای بیان 
قصه از آرایه های ادبی مثل تشــبیه، تشــخیص و مبالغه هم به خوبی استفاده شده است 
که »آن« را بــرای عالقه منــدان به نویســندگی، جــذاب می کند. زمــان هر اپیــزود بین 
20تا40 دقیقه اســت و تــا امروز که مــن این مطلــب را می نویســم، 12 اپیزود منتشــر 
شده است. گویندگی این پادکســت برعهده »مرسن عرب زاده« است و موسیقی متن را 

گروه »اورسی« انتخاب می کند.
 پیشــنهاد می کنم که به همه اپیزودهای این پادکســت گوش کنید ولی اگر به هردلیلی 
وقت و حوصله گوش دادن به همه آن ها را ندارید، اپیزودهای »نشستن برای برخاستن« 
و »رز، به من قــول بده« می تواننــد گزینه های خوبی برای شــما باشــند. برای شــنیدن 
 cast box :پادکســت آن می توانیــد نــام پادکســت را در اپلیکیشــن  های پادگیــر مثــل
google podcast, و apple podcast جســت وجو کنیــد و از شــنیدن قصــه  واقعــی 

آدم های مختلف در سراسر جهان لذت ببرید.

    من کی ام؟
 مهدی پیغامی نســب هســتم. طراح و برنامه نویس بازی های ویدئویی، 

متولد 1۳۶1 و ساکن کرج.
    چطور وارد دنیای بازی و بازی سازی شدم؟

مــن در زمینه هــای مختلــف گرافیکــی تجربــه کارحرفه ای 
داشتم اما عالقه مند بودم که حوزه فعالیتم را تخصصی تر 

کنــم. می خواســتم در دنیــای نامحــدود گرافیــک، بــر 
گرافیک خودرو و بازی های کامپیوتــری تمرکز کنم اما 
جســارتش را پیدا نمی کردم. چندســالی در پروژه های 
گروهی مشــغول بودم تا این که در ســال 94 با مشورت 

و راهنمایی همسرم از شــغلم به عنوان طراح یک شرکت 
خیلی معتبر استعفا دادم. احساس می کردم جایی برای 

پیشــرفت فرد بلندپروازی مثــل من نیســت؛ درنتیجه تمام 
توان و انرژی ام را به کارگرفتم و با حداقل سیســتم و امکاناتی 

که داشــتم و هنوز هــم همان ها را دارم، شــروع به ســاخت اولین 
بازی ام کردم.

    شما چطور می توانید همکار من شوید؟
برای شروع بازی ســازی موثرترین عامل، داشتن صبر و پشتکار اســت. به نظر من هرکس 

با داشــتن صبر، پشــتکار و عالقه می تواند یک بازی ســاز موفق شود اما براســاس تجربه های 
شــخصی ام در زمینه بازی ســازی به صــورت انفــرادی، الزم اســت نوجوان ها قبل از شــروع 
یادگیری و کار با برنامه و موتورهای بازی ســازی، بسته به نوع و ســبک بازی مورد عالقه شان 
حداقل به یک نرم افزار گرافیکی مسلط شــوند. همچنین یک بازی ساز باید از مهارت تجزیه و 

تحلیل، مخاطب شناسی و داستان پردازی هم برخوردار باشد.
    چطور بازی می سازم؟

اولین کار در ساخت بازی، مشخص کردن مســیر و ساختار کلی کار است؛ برای ساخت بازی 

ابتدا به کمک همسرم ســبک مدنظرمان را مشــخص و گاهی اوقات هم سبک های مختلف را 
با هم تلفیق می کنیم. بعد وارد مرحله تحقیقاتی می شــویم و بایدها و نبایدهای سبک مدنظر 
را از تمام جنبه ها مشــخص می کنیم. بعد هم می رویم ســراغ داســتان بازی، 
نقش شــخصیت ها، کارکردهــای مراحل و لول های بــازی. باتوجه به 
زمان و بودجــه تخمین زده شــده کار روی مراحــل و اولویت ها را 

پیش می بریم.
    یک بازی ساز باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

یک بازی ساز موفق اول از همه باید یک گیمر )بازی  کن( 
حرفه ای باشد چراکه ایده  با بازی کردن شکل می گیرد. 
بازی  کردن از جنبه های مختلف برای بازی ساز کار آمد 
اســت؛ بــا انجــام بازی هــای مختلــف می تواند ســبک 
موردعالقــه خود را پیــدا کنــد و اصول کلی آن ســبک 
را یادبگیــرد، همچنیــن در جریــان بــازی می فهمد که 
ایده هایش برای ســاخت یک بازی تا چه میزان می تواند 

جذاب باشد.
    آینده پیش روی یک بازی ساز چگونه است؟

آینده بازی ساز، هدفی است که او برای آن سال ها تالش می کند؛ 
هدف شــان  بعضی هــا 
در آمــد زیــاد اســت، بعضی ها 
دنبــال شــهرت اند، عــده ای کارکــردن در 
شرکت های بزرگ بازی سازی دنیا را هدف خود 
قرار می دهند و افرادی به دنبال اشتغال زایی در 
دنیای بازی هستند. اساسا آینده بازی ساز همان 
چیزی است که تصورش را می کند و برای آن شب 
و روز تالش می کند. قطعا در دنیای بیکران بازی 
برای افراد خالق هیچ محدودیتی وجود ندارد. به 

امید جهانی شدن صنعت گیم ایران!

زهرا فرنیا| طنز پرداز

»بگونگو«ی جبرانی
 شاید فکر کنید پیام های شما به مجالت و روزنامه های مورد عالقه تان، خوانده 
نمی شــود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شــود،   آن هم به طور کامل 
 امــا در کمال نابــاوری با بــی توجهی که کشــنده ترین ســالح اســت، تکــه و پاره 
می شــود .ما چــون خیلی طرفــدار صلحیــم،  ایــن ســتون را راه انداختیــم که با 
 شما دوست باشــیم و اختالط کنیم . نویســنده این ســتون می داند که چطور به 
پیام هایتــان جــواب بدهد چون بیــن خودمــان بماند به شــکل شــگفت انگیزی 

خودش هم یک روز نوجوان بوده . 

  کجا بودی این همه وقت؟
   اگر این پیام نمی آمد، دیگر این ســتون را نمی نوشــتم. االن چند هفته ای می شــود 
که ســتون »بگونگو« می خورد به تعطیلی های گوناگون. همه اش می ترســیدم و با خودم 
می گفتم یعنی هیچ کس جای خالی اش را حس نمی کند؟ اصال من دقت کرده ام هرچی 
تعطیلی در ســال اســت، می خورد بــه این ســتون. حتی دیده شــده در تقویم یک شــنبه 
تعطیل نبوده امــا به یک تعطیلی دیگر خــورده، کمانه کرده باز هم به این ســتون افتاده. 
می دانم که عاشق بگونگو هســتید، بگونگو هم عاشق خودش اســت اما واقعا این طوری 
نمی شود که پیام های شما زمین بماند. باید دوشــیفت بگونگو کار کنیم تا جبران شود!

    عیدت مباااررررککککک!
     عید شما هم مبارک! البته نمی دانم این تکرار حروف چه منظوری را می رساند. یعنی 
عیدم خیلی مبارک؟ حاال تو که این همه حرف را تکرار کردی، چرا میم و ب را تکرار نکردی؟ 

شاید آن را گذاشتی برای تبریک یک عید دیگر که بگویی بیشتر مبارک است، نه؟

     دوباره فصل امتحان ها شد جوانه! حاال چی کار کنیم؟
       فصل امتحانات؟ خیلی بخواهند طولش بدهند دو هفته می شود. دو هفته هم که با 
این وضع مدرسه نرفتن تان شاید به زور اسمش را بشود گذاشت هفته امتحانات! خوش تان 
می آید شلوغش کنید؟ بنشینید ســر درس تان، دوروز دیگر به بچه های تان می گویید 12 

سال درس خواندید، دروغ نگفته باشید!

بگو نگو

 زندگی سالم
  یک شنبه

    11 خرداد 1399    
 شماره 1610 

مهسا کسنوی| خبرنگار

شنیدن صداهای ناشنیده! 

اشکان محمودی| خبرنگار افتخاری جوانه

یک شــنبه هااین جا با هم زبــان تمرین 
می کنیم . به ما بگوییدیــاد گرفتن چه 
چیزهایــی در زبان انگلیســی برای تان 
سخت است تا راه آسان تر کردنش را با 

هم پیدا کنیم .

  

He has straight blonde hair.                                     :مثال

 او موهای صاف و روشنی دارد.

کالس زبان

Straight

راست، مرتبکج، پیچیده

Crooked
فاطمه قاسمی| مترجم

آیا می دونستین »لیموسوروس رفقا سالم!

اینکستریکابیلیس« دندون شیری داشته؟ حاال 

ممکنه بپرسین لیموسوروس کیه! گونه ای دایناسور که 

حدود 150میلیون سال پیش تو چین امروز زندگی می کرده. حاال 

پژوهشگرها فهمیدن این دایناسور در کودکی دندان داشته و گوشت خوار 

بوده و بعد از بلوغ دندانش می افتاده و گیاهخوار می شده. دایناسور با 

اون هیکل، بدون  دندون احتماال نه تنها هیچ کس ازش حساب 
شماره پیامک 2000999نمی برده که لپش رو هم می کشیدن.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

امیرمحمد ملک زادگان،|  خبرنگار افتخاری جوانه

   

My teeth were crooked when I was a child.  :مثال

در کودکی دندان های من کج بود! ی
ی : زهره اقطاع

صویر ساز
ت

مسیر

 متن و اجرا:سرنوشت غم انگیز آقای پشه و خانواده  
محمدپور - مرادی

کمیک

پاشو بیا بیرون دیگه. 
دوساعته عالفیم این جا

بدو پسرجان. بیا 
نیشت رو بخور که کلی ظرف 

خونی نشسته دارم

نه 
خوشبختانه تب نداره

نوش 
جون تون! اصال 

تعارف نکنید

امشب سراغ پدر می ریم. 
بقیه شون تو پشه بند هستن. فقط باید 

نکات بهداشتی رو رعایت کنیم. تکرار می کنم با 
حفظ فاصله گذاری پشه ای کارمون رو انجام 

می دیم

پس 
حاال که این طور شد 

یک بار دیگه نیش ها رو 
می شوییم

پدررررر! 
پدررررر!

من کارم تمومه، شما 
برید. یادتون باشه همیشه پشت 

هم باشین. دوست تون دارم

  رفقای جوانه! شــما هم اگر کتاب، پادکســت، فیلم یا انیمیشــن خوبی 
ســراغ داریــد کــه می خواهیــد به  دوســتان تان معرفــی کنیــد، از طریق 

شماره های باالی صفحه برای مان بفرستید.
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پرونده هاى خارجی 
در فيفا بالى جان سرخابی

افشاگرى هاى بی فایده 
در الیوهاى اینستاگرامی!

ضع' د#پلماس� در پرده بردار� از دال#ل نا�ام� سليم� در المپي�ا� اف س� مجوز حرفه ا� بده�اران را لغو م� �ند

بعد از بيرانوند، رادو هم می رود؟!
وضعيت قرمز در قفس تور� پرسپوليس
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انتقاد ورزشکاران آمریکایى از 
سیاست هاى نژادپرستانه در آمریکا

رسـول پنـاه: قـرارداد یحیـى 
با پـرسپـولیـس شائبـهشائبـه دارد!

فرصـت یـک هفتــه اى فرصـت یـک هفتــه اى 
بـراى بـراى فــرار از تعلیـقفــرار از تعلیـق

پس از نامه ا� �ه فيفا به فدراسيون فوتبال ا�ران ارسال و تا�يد 
�رد تــا انجام تغييرات در اساســنامه فدراســيون، حق برگزار� 
انتخابات را ندار�د، مجمع ٢٥ اســفند ســال ٩٨ لغو و مقرر شد 
مســئوالن فدراســيون در ســر�ع تر�ن زمــان مم5ــن پيش نو�س 
اساســنامه اصالح شــده را برا� فدراســيون بين الملل9 فوتبال 
ارسال �نند. به دنبال ا�ن اتفاق �ميته حقوق9 و تدو�ن مقررات 
فدراســيون فوتبال تهيه پيش نو�س اساســنامه را در دستور �ار 
قــرار داد و قــرار شــد در چند مرحلــه ا�ن اصالحات انجام شــود 
و پــس از طــ9 شــدن روال ادار�، پيش نو�س نها�ــ9 در اختيار 
�نفدراســيون فوتبال آســيا و فيفا قرار گيرد. فدراسيون فوتبال 
پــس از تدو�ــن پيش نو�ــس با ا�ــن اميد �ــه فيفا چشــم بر رو� 
ا�رادها ببندد آن را به فدراســيون بين الملل9 ارسال �رد. البته 
پيش نو�س با�د به �نفدراســيون آســيا ارسال م9 شد تا نظر ا�ن 
نهاد هم گرفته شــود اما مسئوالن فدراســيون ا�ران با ا�ن تصور 
�ــه م9 توانند ا� اف ســ9 را دور بزنند، پيش نو�س را مســتقيما 
بــرا� فيفا ارســال �ردند؛ غافــل از ا�ن �ه فيفا بــرا� اعالم نظر 

نها�9 از �نفدراسيون آسيا استعالم الزم را م9 گيرد.
 پاسخ نااميد �ننده فيفا به فدراسيون

پاسخ9 �ه فدراســيون بين الملل9 فوتبال برا� ز�رمجموعه اش 
در ا�ــران ارســال �ــرد، آب ســرد� بر پي5ــر مســئوالن9 بود �ه 
پيش نو�س را تهيه �رده و اميدوار بودند �ه تالش ها�شان مورد 
تا�يد فيفا قرار گيرد اما نامه ا� �ه روز جمعه، ٩ خرداد از ســو� 
فيفا برا� فدراسيون ارسال شد، اوضاع را برا� مسئوالن ا�ران 
سخت تر �رد. در ا�ن نامه عالوه بر ابراز تعجب از برخ9 تغييرات 
�ه با سياســت ها� فيفا تناقض دارد، تا�يد شده اگر فدراسيون 
ا�ران هم5ار� الزم را در جهت اصالح اساسنامه نداشته باشد، 

فيفا تصميمات د�گر� اتخاذ خواهد �رد.
 باال� ٨٠ ا#راد ر#ز و درشت 

فدراســيون بين المللــ9 فوتبــال در نامــه بــه فدراســيون ا�ــران 

ا�رادهــا� ز�ــاد� را بــه پيش نو�ــس وارد �ــرده �ه به پيوســت 
نامه اصل9 به آن اشــاره شــده است. در پيوســت ا�ن نامه، باال� 
٨٠ ا�راد به پيش نو�س اساســنامه فدراســيون فوتبــال وارد و از 
مســئوالن فوتبال ا�ران خواســته شــده تا روز جمعه هفته جار� 
اصالحــات نها�9 را برا� فيفا ارســال �نند در غيــر ا�ن صورت 

احتمال تعليق فدراسيون و تش5يل �ميته انتقال9 وجود دارد.
 خوددار� فدراسيون از قوانين انتخابات

در ابتدا� نامه فيفا برا� فدراســيون ا�ران، ضمن تا�يد در�افت 
پيش نو�ــس اساســنامه در تار�ــخ ١٣ مــ9  ٢٠٢٠ بــه انتقــاد از 
رعا�ــت ن5ردن قوانين انتخابات توســط ا�ن فدراســيون اشــاره 
شــده اســت. ا�ن در حال9 است �ه مســئوالن فدراسيون و فيفا 
خــرداد)   ٧ گذشــته،  هفتــه  مــ9  ٢٠٢٠(چهارشــنبه   ٢٧ روز 
جلســه ا� غيرحضور� برگزار �ردند �ه در ا�ن جلسه بر رعا�ت 
قوانين انتخابات فدراســيون و دستورات ثابت مجمع تا�يد شد 

اما فدراسيون ا�ن مهم را ناد�ده گرفته است.
 ا#رادها#� �ه فيفا گرفته 

فيفا در نامه خود ا�رادها�9 به اساسنامه وارد �رده �ه مهمتر�ن 
آن ز�ــر ســوال رفتن اســتقالل فدراســيون فوتبال ا�ران اســت: 
«ماده ها�9 �ه م9 توانند تبعيت فدراسيون فوتبال ا�ران از ماده 
١٤ و ١٩ بند �i اساسنامه فيفا را تحت الشعاع قرار دهند. ا�ن 
٢ ماده به طور خاص تصر�ح م9 �نند �ه �ليه انجمن ها� عضو 
با�د امور خود را به طور مســتقل و بدون نفوذ ناخواسته از طرف 
شــخص ثالث اداره �نند.» نامــه فيفا با انتقاد از مســئوالن تهيه 
پيش نو�س اساسنامه فدراسيون فوتبال به خاطر ناد�ده گرفتن 
توافق هــا� قبلــ9 �ه در ســال ٢٠١٩ بيــن نما�نــدگان ا�ران، 
فيفا و �نفدراســيون آســيا ادامه پيدا �رده: «بــه طور �ل9 فيفا و 
ا� اف ســ9 به طور مشترo بر ا�ن عقيده هستند �ه پيش نو�س 
اساسنامه فدراســيون فوتبال ا�ران �ه در تار�خ ١٣ م9 ٢٠٢٠ 
به فيفا ارســال شــد گام9 در مســير اشــتباه اســت. پيش نو�س 

اساســنامه ا� �ه فيفا در تار�خ ٣٠ آگوســت ٢٠١٩ (به اســناد 
ضميمه شــده جهت ســهولت در ارجاع مراجعــه �نيد) ارائه داد 
با�د به عنوان مبنا� اساســنامه جد�د فدراســيون استفاده شود 
ز�را ا�ن پيش نو�س قبال نتيجه مذا�ره و مصالحه بين ذ� نفعان 

ذ�ربط بود.»
 اولتيماتوم فيفا به فدراسيون فوتبال ا#ران

فدراســيون جهان9 فوتبال در بخش د�گــر� از نامه خود ضمن 
اولتيماتوم به ا�ران، از مسئوالن فدراسيون خواسته تا روز جمعه 
ا�ن هفته اصالحيه نها�9 را برا� ا�ن نهاد ارســال �ند: «ما قو�ا 
درخواست دار�م �ه فدراسيون ا�ران پيش نو�س اساسنامه خود 
را بر اســاس سند ضميمه شده به ا�ن نامه، با حداقل تغييرات در 
ماهيت آن نها�9 و �i نسخه از آن را حدا�ثر تا ٥ ژوئن ٢٠٢٠ 

(١٦ خرداد) به فيفا و ا� اف س9 ارائه �ند.»
 پيش نو#س با الزامات فيفا مطابقت ندارد

در �5ــ9 از مهمتر�ــن بخش هــا� ا�ــن نامه �ــه تا�نــون بارها از 
ســو� فيفا عنوان شــده، مجددا بر مغا�رت پيش نو�س اساسنامه 
فدراســيون فوتبال ا�ران با فدراســيون جهان9 تا�يد شده است. 
فيفا در نامه خود درباره ا�ن موضوع آورده: «الزم به �ادآور� است 
�ه اساســنامه فعل9 فدراســيون فوتبال ا�ران با الزامات اجبار� 

فيفا �ه در اساسنامه و مقررات آن تعر�v شده، مطابقت ندارد.»
 تهد#د محترمانه به تعليق فوتبال ا#ران

در بخــش پا�ان9 ا�ــن نامه، فيفا به طور غيرمســتقيم و محترمانه 
ا�ران را به تعليق فدراســيون و تشــ5يل �ميتــه انتقال9 �ه پيش 
از ا�ن در فدراســيون ا�ران ســابقه داشــته، تهد�د �رد: «با توجه 
بــه مــوارد فوق الذ�ــر، در صــورت عــدم رعا�ــت ا�ن بخشــنامه، 
موضوع بــرا� اقدامات بيشــتر به نهادها� مربوطــه فيفا ارجاع 
داده خواهد شد. ما اطمينان دار�م نقش خود را در �ار� در ا�ن 
موضــوع ا�فا �رده ا�م. از توجه شــما متشــ5ر�م و در صورت نياز 

آماده ارائه �مi ها� بيشتر� هستيم.»

خيل9 از شــخصيت ها� ورزش9 در آمر�5ا به 
انتقــاد از سياســت ها� نژادپرســتانه در ا�ن 
�شــور پرداختند. بــه گزارش ا�ســنا، اتفاق9 
�ه برا� جورج فلو�د در آمر�5ا رخ داد، تعداد 
ز�اد� ورزش5ار از جمله ورزش5اران حرفه ا� 
را تحــت تاثير قرار داد. مــرگ غم انگيز فلو�د 
باعث شد خيل9 از ســتاره ها� ورزش جهان 
به خصوص آمر�5ا به انتقاد از نحوه برخورد با 
سياه پوســتان در ا�ن �شــور بپردازند. لبران 
جيمــز پيراهنــ9 بــه تن داشــت �ــه رو� آن 
نوشته شده بود؛ «من نم9  توانم نفس ب5شم» 
�ه اشــاره بــه صحبت هــا� آخر جــرج فلو�د 
بــود. جيمز در بــه اشــتراo گذاشــتن اف5ار 
خــود تنهــا نبــود.  در حالــ9 �ــه گارد و�زارد 
�عنــ9 بردل9 بيــل نيز بــه انتقاد از سياســت 
برخــورد با سياه پوســتان پرداخته اســت. در 
فوتبــال آمر�5ا�9 نيز باز�5نان و ســتاره ها� 
برجســته به انتقاد شد�د پرداختند. ج9 ج9 
وات، ســتاره تگزاس در ا�ن باره صحبت �رد 
و گفت: «هر �س9 �ه ا�ن فيلم را د�ده است، 
من نم9  دانم چگونه م9 تواند از آن دفاع �ند. 
ا�ن وحشــتناo اســت...» و مال5ــوم جن5ينز 
از ســا�نت خواســتار دســتگير� و مجــازات 
افســران درگيــر در ا�ــن پرونــده شــد. �و�و 
گاف، تنيســور جوان و سياه پوست آمر�5ا�9 

بــا انتشــار �i و�د�و نوشــت: «نفــر بعد� �ه 
با�ــد �شــته شــود من هســتم؟» بيــل �ار�، 
ســتاره پيشــين فوتبال آمر�5ا�9 نيز نوشــت 
اف5ار نژادپرســتانه با�د از آمر�5ا محو و نابود 
شــود. استيو �ر، ســرمرب9 تيم گلدن استيت 
نيــز نوشــت: «ا�ــن قتل اســت. چنــدش آور. 
جــد�، ا�ــن چــه جهنمــ9 اســت �ــه ا�االت 
متحــده در آن قرار گرفته اســت.» ســرمرب9 
خــود  ا�نســتاگرام  در  تيمبرولولــز  مينســوتا 
برا� آنچــه در مينياپوليس رخ داد، نوشــت: 
«قلب او به لرزه افتاده اســت» �ارســون ونتز 
از فيالدلفيــا پيام9 را در تو�يتر خود منتشــر 
�ــرد و نوشــت: «تنها چيز� �ــه م9 دانم ا�ن 
اســت �ه نژادپرســت9 در ا�ن �شــور نهاد�نه 
 vشــده، قلب مــن را م9 شــ5ند و با�ــد متوق
شــود.» آل5س مــورگان، ســتاره جام جهان9 
قتــل  «از  نوشــت،  تو�يتــر  در  زنــان  فوتبــال 
وحشــيانه جورج فلو�د از سو� پليس ا�نقدر 
ناراحــت و عصبانــ9 هســتم �ــه نم9  توانــم 
احساســم را بيان �نــم. چه زمان9 م9 رســد 
همه آمر�5ا�9 هــا بدون در نظــر گرفتن نژاد 
و جنســيت مورد احترام قــرار  گيرند؟» رند� 
اورتــن �5ــ9 از �شــت9 گيران در WWE نيز 
به هشــتگ BlackLivesMatters پيوست و 

خواستار عدالت در ا�ن پرونده شد.

طــ9  �ــه  رادوشــوو�چ  بوژ�ــدار 
و  بهتر�ــن  اخيــر  ســال ها� 
مطمئن تر�ن دروازه بان ذخيره ليگ برتر بوده 
حاال پس از ٣ ســال نيم5ت نشين9 ب9 حرف و 
حد�ث در پرسپوليس، بعد از عليرضا بيرانوند 
پيراهــن شــماره �ــi را حــق خــود م9 دانــد. 
شــا�د  امــا  نيســت  هــم  پربيــراه  �ــه  حرفــ9 
بدقول9 ها� مد�ران پرســپوليس پا�ان تلخ9 
را بــرا� �5ــ9 از محبوب تر�ــن خارج9 هــا� 
باشــگاه پرسپوليس رقم بزند. رادوشوو�چ ٢٥ 
اســفند در باشگاه پرســپوليس حضور �افت تا 
بخشــ9 از مطالبــات خــود را در�افــت �ند اما 
رقم9 �ــه بــه او پرداخت شــد بســيار �متر از 

مبلغــ9 بود �ــه مد�ران باشــگاه پيش تــر به او 
وعــده داده بودنــد. در همــان زمــان مد�ــران 
پرســپوليس به گلر �روات خود قول دادند �ه 
به زود� از طر�ق �i صراف9 بخشــ9 د�گر از 
مطالباتــش را در�افــت خواهد �رد امــا بعد از 
بــدون  رادوشــوو�چ  مــاه   ٣ از  بيــش  گذشــت 
در�افــت پــول به ا�ــران برگشــته و در حال9 به 
تمر�نات ســرخ ها اضافه شــده �ه به شــدت از 
بدقول9 ها� مد�ران باشــگاه دلخور است و از 
طر�ق مد�ر برنامه ها� خود خواســتار در�افت 
مطالباتش از باشــگاه پرســپوليس شده است. 
رادوشــوو�چ تا�نــون تنها حــدود ١٠درصد از 
قرارداد ا�ــن فصل خود را در�افــت �رده و هر 

را  قــراردادش  م9 توانــد  بخواهــد  �ــه  زمــان 
به صورت �i طرفه با پرسپوليس فسخ �ند. او 
مدت هاســت منتظــر حضــور در تر�يــب ثابت 
پرســپوليس بــا پيراهن شــماره �i اســت و با 
توجــه بــه جدا�ــ9 قطعــ9 بيرانونــد از جمــع 
ســرخ پوش ها ا�ن اتفــاق بــه زود� رخ خواهد 
داد امــا به شــرط9 �ــه بدقول9 هــا� مد�ران 
پرسپوليس تداوم نداشــته باشد و رادوشوو�چ 
بتوانــد بعد از مدت هــا بخش قابــل توجه9 از 
طلب خــود را در�افت �ند. رادوشــوو�چ �ه به 
بيرانونــد  جدا�ــ9  بــا  م9 دانــد  خوبــ9 
پرسپوليســ9 ها بيشــتر از گذشــته بــه او نيــاز 
خواهند داشــت قصد دارد از موقعيت جد�د و 

بهتر خــود در تيم نها�ت بهــره را ببرد و ا�ن بار 
بــرا� رســيدن به مطالبــات خــود از در تهد�د 
وارد شــود! مســئوالن پرســپوليس بــه خوب9 
م9 دانند �ه با جدا�9 بيرانوند و تحت قرارداد 
بــودن ا�ثر دروازه بان ها� خــوب ليگ برتر� 
بيشــتر از هر زمان د�گر� به رادو نياز خواهند 
داشت. از سو� د�گر با توجه به عمل5رد خوب 
رادوشــوو�چ مطمئنا ا�ن دروازه بان �روات در 
پرســپوليس  بــا  قــرارداد  فســخ  صــورت 
مشتر� ها� ليگ برتر� ز�اد� خواهد داشت 
و حت9 در صورت فســخ قرارداد با ســرخ ها نيز 
مشــ5ل9 برا� ادامه حضــور در فوتبــال ا�ران 

نخواهد داشت.

وضعيت قرمز در قفس تور� پرسپوليس

انتقاد ورزشکاران آمریکایی از سياست هاى نژادپرستانه در آمریکافرصت یک هفته اى براى فرار از تعليق

بعد از بيرانوند، رادو هم می رود؟!

شيخ؛ استقالل مجيدى را تکميل کرد
شــيخ د�اباتــه، مهاجم اهــل مال9 اســتقالل بامــداد د�روز وارد تهران شــد تــا اســتقالل اولين تيم 
مدع9 ليگ برتر و جام حذف9 باشــد �ه با تمام قوا آماده شــروع باز� ها م9 شــود. پس از اخذ مجوز 
وزارت بهداشــت برا� آغاز تمر�نات تيم ها برا� برگزار� ادامه ليگ، اســتقالل تنها تيم9 است �ه 
با نداشــتن باز�5ن مبتال به �رونا و بازگشــت باز�5نان خارج9 اش با تمام قوا در حال آماده ســاز� 
برا� ادامه مســابقات اســت. ا�ن در حال9 است �ه تيم ها� ســپاهان، ترا�تور، فوالد و پرسپوليس 

همچنان تعداد� از باز�5نان لژ�ونر خارج نشين خود را به دال�ل مختلv در تمر�نات نم9 بينند.

پاسخ تهد#دآميز فيفا به اساسنامه اصالح� فدراسيون فوتبال

افشاگرى نماینده مجلس افشاگرى نماینده مجلس 
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تنيســور ١٦ ســاله آمر�اــ� نســبت به مرگ 
شهروند آفرقا� آمر�ا� وا!نش نشان داد و 
اعالم !رد شاد نفر بعد( باشد !ه به ان ش�ل 
توسط پليس به قتل م� رسد. به گزارش اسنا 
و به نقل از آس، !و!و گاف، تنيســور ١٦ ساله 
آمر�اــ� �� دگــر از افراد سرشناســ� بود 
!ه نســبت به مرگ جورج فلود وا!نش نشان 
 �داد. فلوــد ٤٠ ســاله !ــه آفرقاــ� آمر�ا
بــود، در جران B دســتگير( توســط پليس 
جــان خــود را از دســت داد. پس از اــن اتفاق 
افــراد زــاد( اعتــراض خــود را نشــان دادند. 
آخرن نفــر گاف بود !ه گفت: «از صدام برا( 

مبارزه با نژاد پرســت� اســتفاده م� !نم؟ شما 
هم ان !ار را م� !نيد؟» گاف !ه سال گذشته 
بــا صعود خود به B هشــتم نهاــ� ومبلدون 
همــه را شــگفت زده !ــرد و توانســت در ســال 
٢٠٢٠ به همان مرحله در اپن استراليا صعود 
!ند، در B ودو ظاهر شــد و سرپوش� سياه 
داشت. تنيسور ١٦ ســاله به دوربين نگاه !رد 
و آن ســوال را پرســيد. در ودو سپس تصاور 
فلود و دگر قربانيان سياه پوســت نشان داده 
شد. در پاان تنيسور آمر�ا� م� پرسد !ه آا 
نفر بعد( فهرست قربانيان سياه  پوست توسط 

پليس آمر�ا خواهد بود؟ 

قهرمانی ستاره سرخ در ليگ 
صربستان

تيم فوتبال ســتاره ســرخ بلگراد با هدات 
انتــر  ســابق  ســتاره  اســتان�ووچ  دژان 
اتاليــا، در بازگشــت ليــگ صربســتان از 
وروس !رونا با !ســب برد ٥- صفر مقابل 
ســومين  بــه  راد،  عنــ�  همشــهر( اش 
قهرمان� پياپ� و در مجموع ســ� و �مين 
قهرمان� خود در ليگ صربســتان دســت 
افت. هرچنــد به دليل برگزار( مســابقه 
پشــت درها( بسته، ستاره سرخ !ه دقيقا 
٢٩ ســال قبــل قهرمــان اروپــا شــده بود، 
نتوانست جشــن قهرمان� را با هوادارانش 
به اشتراc بگذارد. حاال به فاصله ٣ هفته 
تا پاــان ليگ، ســتاره ســرخ ٧٢ امتياز از 
٢٧ مســابقه !ســب !رده  و اختالف� ١٤ 
امتياز( با پارتيزان بلگراد رده دوم� دارد.

تمرینات خاص دو ورزشکار 
جامائيکایی

شــانون اســتفنز و نيمرو( تــورگات، دو 
بابســلد جامائيــ�ا  تيــم  ورزشــ�ار عضــو 
روش  !ــردن  ورزش  بــرا(  !ــه  هســتند 
ســخت� را انتخــاب !رده انــد. آن هــا در 
روزها� !ه باشــگاه ها( ورزش� تعطيل 
هستند، از B مين� !وپر برا( باال بردن 
ســطح آمادگ� شــان اســتفاده م� !نند. 
ورزش   Bــ سورتمه ســر(،  ــا  بابســلد 
زمســتان� است !ه به وسيله B سورتمه 
 Bمخصوص بــزرگ ٢ نفره ا ٤  نفره در 
پيســت خ� مارپيچ مانند ورزش ها( لژ 
و اســ�لتون برگزار م� شــود. مســابقات 
ان ورزش در دهه ١٨٧٠ ميالد( برا( 
اولين بار در !شــور ســوئيس برگزار شــد 
و تــا به امــروز مســابقات آن در باز( ها( 

المپيB زمستان� برگزار م� شود.

خبر

ویژه

اخبار کوتاه

قرار شــده تا مســابقات ليگ برتر فوتبال 
انگليــس دوبــاره آغــاز شــود. شــاد ان 
همان فوتبال مدنظر همه طرفداران باشــگاه  ها نباشد 
اما به هر حال فوتبال اســت... قبل از شروع مسابقات 
خيابان هــا( اطراف ورزشــگاه ها شــلوغ نخواهد بود، 
هيچ تجمع� در فروشــگاه ها وجود نــدارد و باجه  ها( 
!نتــرل بليــت شــلوغ نخواهــد بــود. بــرا( برگــزار( 
مســابقات باد صبــر !نيم. آن طــور !ــه م� دانيم ان 
همــان فوتبــال نيســت. امــا بــه هر حــال بازگشــت به 
مسابقات آن هم پشت درها( بسته  گام� برا( عاد( 
بــودن اســت. حــاال بيــش از ٢ مــاه گذشــته و باالخره 
ورزشــ� !ه دوست دارم قرار اســت دوباره آغاز شود. 
بحث ها( زاد( درباره آنده ليگ برتر انگليس شــده 
بود و درنهات مشــخص شــد !ه ان باز(  هــا از تارخ 
١٩ ژوئن دوباره از ســر گرفته م� شــود امــا ن�ته مهم 
ان اســت !ه ســالمت� از فوتبال مهم تر اســت و نباد 
تغيير( در قوانين ش�ل بگيرد. اما در حال� !ه امروزه 
نگران� هــا( بســيار زاد( نســبت بــه فوتبــال وجود 
دارد، اــن واقعيــت نيــز صحيح اســت !ه پاــان فصل 
- حت� به ش�ل� !ه پيش بين� م� شود - در زمان� !ه 
مردم به آن احتياج داشــته باشند، هيجان و سرگرم� 
را فراهم م� !ند. به طور مشــخص در قرنطينه خانگ� 
فرصت زاد( بــرا( صحبت !ردن با خانواده، اقوام و 
دوستان فراهم شــده، اما ان ن�ته قابل توجه است !ه 
فوتبــال م� تواند دوباره B تغييــر در �نواخت بودن 
شراط اجاد !ند. وقت� افراد �دگر را ان روزها در 
پارc مالقــات م� !نند مدت زمــان گفت وگو( آن ها 
بســيار !وتاه خواهد بود. صحبت !ردن درباره فوتبال 
آن مســئله ا( اســت !ه م� توانــد حت� بــرا( دقاق�  
حواس پرت� خوب� نســبت به اخبار و حواش� پيرامون 
شــيوع وــروس !رونــا اجــاد !ند. شــ�� نيســت !ه 
فوتبال در B شراط عجيب و متفاوت برم� گردد اما 
ان همان ورزش� است !ه بين ٢ تيم ١١ نفره برگزار 
م� شود. البته پشت درها( بسته و با س�وها( خال� 
از تماشاگر ان فوتبال هرگز شبيه فوتبال قبل از !رونا 
نيســت، پس قابل درc اســت !ه !متر مورد استقبال 
قرار بگيرد. عالم از ســرگير( مســابقات بوندس ليگا 
بســيار مثبت اســت اما در دل آن ن�ات فراوان� نهفته 
اســت. برا( مثال از ٢٧ باز( رسم� !ه برگزار شده، 
تنها ٥ باز( خانگ� با برتر( ميزبانان به پاان رســيده  
و ان نشان م� دهد !ه مزت ميزبان� در امتيازگير( 

و پيروز( از بين رفته، ا حداقل !مرنگ شــده اســت. 
هميــن اتفــاق ــB ســوال زبــا را اجاد م� !نــد: چه 
!س� بزرگ ترن و !وچB ترن برنده مسابقات پشت 

در ها( بسته خواهد بود؟
وقفــه ٢ ماهــه در برگزار( مســابقات م� توانــد برا( 
عده ا( مثبت و برا( عده ا( دگر منف� باشــد. برخ� 
از تيم هــا با باز�نان� !ــه انتظار م� رفــت باق� مانده 
فصــل را به دليــل مصدوميت از دســت بدهند، تقوت 
م� شــوند. بــرا( مثــال منچســتروناتد و اولــه گونار 
سولسشــر بــرا( هفته ها منتظــر بودند !ه پــول پوگبا 
و برونــو فرنانــدز در خط ميانــ� در !نــار �دگر باز( 
!ننــد. در تاتنهام هر( !ين بــرا( رهبر( خط حمله 
آماده است. البته همه ان ها در مقاسه با رودادها( 
بســيار  !رونــا  وــروس  همه گيــر  وــروس  پيرامــون 
ناچيــز اســت. اما وقتــ� باز�نان رو( چمــن م� آند 
بــه !ار م�  !ننــد،  تلوزونــ� شــروع  و دوربين  هــا( 
آن زمــان طرفــداران باز( هــا را تماشــا خواهند !رد. 
ان طور نيســت !ه جو ورزشــگاه ها تاثيرگذار باشــد و 
نورپرداز( هــا و شــعارها توجــه همــه را جلــب !ند اما 
باز( ها( تماشــا� بســيار زاد وجود خواهد داشت. 
برا( لذت بردن همه اهال� فوتبال و تمام موارد( !ه 
پيرامون آن وجود دارد تا هواداران بخواهند درباره آن 

صحبت !نند.
 تاثير �وود ١٩ بر فوتبال

٥ مارس : دســت دادن پيش از شــروع بــاز( در ليگ 
برتر ممنوع است.

١١ مارس: منچسترسيت� - آرسنال اولين باز( ليگ 
برتر بود !ه به حالت تعليق درآمد. آخرن باز( ســطح 
برتــر ليورپــول – اتلتي�و مادرــد بــود !ــه در انگليس 

برگزار شد.
١٢ مارس: منچســتروناتد و ولورهمپتون باز( ها( 
ليگ اروپا را در پشت درها( بست ورزشگاه رقباشان 
برگــزار !ردنــد و البتــه رنجــرز مقابــل هوادارانــش از 

بارلور!وزن ميزبان� !رد.
 PL،  دار اضطــرار( بين١٣ مــارس  : فوتبال پس از د

FA، EFL و WSL به حالت تعليق درآمد.
١٥ آورل: باشــگاه ها( SPFL برنامه ا( را برا( پاان 
دادن به مسابقات قهرمان� اس�اتلند، ليگ B و ليگ 

٢ فصل تايد !ردند.
١٥ مــ� : باشــگاه  ها( حاضــر در ليگ ٢ بــرا( پاان 

دادن به فصل با تاثير فور( را( دادند.
١٧ م� : باز�نان و !ار!نان ليگ برتر تســت !رونا را 

پشت سر گذاشتند.
١٨ م�: ليگ برتر اســ�اتلند با كاهــش امتياز، در هر 
باز( امتيازات ليگ را مشخص كرد و سلتيك قهرمان 

شد.
١٩ مــ� : باشــگاه ها( ليــگ برتــر بــا رعاــت فاصلــه 

اجتماع� به تمرنات بازگشتند.
٢٥ مــ� : ســوپر ليگ بانــوان لغو  و قهرمــان و تيم ها( 

سقوط !ننده آن مشخص شد.
٢٧ مــ�: باشــگاه ها( ليــگ برتر بــرا( از ســرگير( 

تمرنات گروه� را( مثبت دادند.

فراموشی موقتتاثیر بازگشت فوتبال

١۵ ورزشــکار با بيشــترین درآمــد در جهان در ســال ٢٠٢٠ 
معرفی شدند که راجر فدرر باالتر از کریستيانو رونالدو و ليونل 

مسی، به عنوان پر درآمدترین ورزشکار سال معرفی شد.

تيــم  فوتبــال ردبول ســالزبورگ که توانســت عنــوان قهرمانی 
جام حذفی اتریش را به دست بياورد، این گونه این افتخار را جشن 

گرفت؛ یعنی با رعایت فاصله گذارى اجتماعی.

سال گذشته و در چنين روزى؛ در جریان پيروزى ١٢ گله تيم ملی 
نــروژ در جام جهانی فوتبال زیر ٢٠ ســال برابر هندوراس، ارلينگ  
هالند ســتاره حال حاضر دورتموند خــودش را به دنياى فوتبال 

معرفی کرد. آن هم با ثبت ٩ گل در یک دیدار.

 ستاره گابنی آرســنال با انتشار عکســی در کنار پدرش تولد او را 
تبریک گفت. پير امریک اوباميانگ در این پست از پدرش با عناوین 

الگو، کاریزما و اسطوره یاد کرد.

گاف: من نفر بعدى هستم؟ وا�نش تنيسور آمر�ا� به مرگ فلود

 !ميســر ليــگ NBA اعــالم !ــرد !ــه ان 
مسابقات از تارخ دهم مرداد ماه سال جار( 

دوباره آغاز م� شود.
 طبق اعالم روزنامه بليB، مسابقات ناتمام 
ســوپرليگ ســوئيس از تارخ ١٩ ژوئن(٢٣ 

خرداد ٩٩) از سر  گرفته م� شود.
B رسانه اسپانيا� خبر داد سازمان ليگ  
برتر فوتبال ان !شــور قصــد دارد باز( ها( 
درصــد(   ٣٠ حضــور  بــا  را  جدــد  فصــل 

تماشاگران برگزار !ند.
 مسابقات ج� ليگ ژاپن قرار است از تارخ 

١٤ تيرماه آغاز شود.
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مجمع انتخاباتی تنيس امروز برگزار می شود
مجمــع انتخاباتــ� فدراســيون تنيس امــروز با حضــور ٧ نامزد 
برگــزار م� شــود تا ا&ن فدراســيون پس از حــدود ٢٠ ماه اداره 
شــدن با سرپرســت، صاحب رئيس شــود. عبدالرضــا آر&ان فر، 
عليرضا پورســلمان�، پيمان جعفر7  طهران�، سيدمحمود رضا 
ســيدرضا  و  >يميا&ــ�  ســيد>اميار  عز&ــز7،  داود  حســين�، 

ميرابوطالب� >اند&داها7 حضور در ا&ن انتخابات هستند.  

ليگ برتر واليبال ١٢ تيمی شد
ليگ برتر واليبال  از نيمه شــهر&ورماه آغاز م� شــود تا تيم مل� 
بتوانــد از اوليــن روزهــا7 فرورد&ــن ١٤٠٠ >ار خــود را برا7 
حضــور در المپيH تو>يو آغاز >ند. داورزن� رئيس فدراســيون 
واليبــال در آخر&ــن مصاحبه خــود درخصوص تعــداد تيم ها7 
حاضر در ليگ گفته بود: «ســع� م� >نيــم تعداد تيم ها7 ليگ 
برتــر را رو7 ١٢ تيــم نگه دار&م.» به نظر م� رســد فدراســيون 

عالقه ا7 به ١٤ تيم� برگزار شدن ليگ واليبال ندارد.

اقدام جاهدى براى تجليل از یک پرستار شهيد
اســالم جاهد7 ورزشــQار تيــم پارا>انــو، در اقدام� ارزشــمند 
مــدال طــال7 مســابقات آســيا&� خــود را بــه خانواده پرســتار 
شــهيده، آرزو باهــو، اهدا >ــرد. باهــو از پرســتاران پرتالش در 
خــط مقدم مبــارزه با بيمار7 >رونا در هرمــزگان بود >ه در ا&ن 
راه از جان خود گذشــت. در همين راســتا و برا7 ارج نهادن به 
فدا>ار7 و ا&ثار >ادر پزشــ�Q >شور و تجليل از مقام شامخ ا&ن 
بانو7 شهيده، اسالم جاهد7 ورزشQار تيم پارا>انو، در اقدام� 

ارزشمند مدال طال7 خود را به خانواده او اهدا >رد.

استکی به ليگ رومانی پيوست
ا...>رم اســت�Q، مل� پوش هندبال ا&ران با عقد قراردادH& 7 ساله 
به تيــم بوزائو7 رومان� پيوســت. به ا&ن ترتيب اســت�Q فصل آ&نده 
در >نار شاهو نصرت�، د&گر باز&Qن مل� پوش هندبال ا&ران در ليگ 
رومان� (ز&مبر&لور) به ميدان خواهد رفت. >اپيتان تيم مل� هندبال 
ا&ران فصل گذشــته در تيم پونته خنيل اسپانيا باز7 >رد. و7 سابقه 
حضور در تيم ها7 د&ناموبخارست و چسمه بخارست رومان� را دارد.

آمل با اسپانسر جدید وارد ليگ واليبال می شود
 H& بعــد از انصــراف تيــم واليبال >اله از حضــور در ليگ برتــر، حاال
اسپانســر جد&د از شــهر آمل به دنبــال حضور در ليگ برتــر واليبال 
اســت. به گزارش ورزش سه به زود7 به صورت رسم� اعالم خواهد 
شــد >ه هراز آمل جا&گز&ــن >اله در ليگ برتر واليبــال ا&ران خواهد 
شــد. در حال حاضر شــمار7 از باز&Qنان شــناخته شده ليگ برتر7 
همچون حمزه زر&ن� و عبدالرضا عليزاده در آمل هستند و آماده اند 
>ه قراردادشان را با هراز منعقد >نند. بهروز عطا&� >ه سرمرب� >اله 
آمل بود، هدا&ت تيم هراز را برعهده م� گيرد تا احتماال بدنه تيم >اله 

با نام جد&د7 به ليگ برتر وارد شود.

اخبار

مســابقات  برگــزار7  وزنه بــردار7  جهانــ�  فدراســيون 
انتخابــ� المپيــH را تــا پا&ــان مــاه آور&ــل ٢٠٢١ (١٠ 
ارد&بهشت ١٤٠٠) تمد&د >رد. به ا&ن ترتيب هر وزنه بردار 
حت� >ســان� >ه امتياز >افــ� را >ســب >رده اند، مجبور 
هستند حداقل &H مرتبه در مسابقات� >ه بين بازه زمان� 
١٠ مهــر ٩٩ تا ١٠ ارد&بهشــت ١٤٠٠ برگزار م� شــود، 

شر>ت >نند. فدراسيون جهان� وزنه بردار7 همچنين در 
نظر دارد از هر ١٩٦ ورزشQار7 >ه واجد شرا&ط حضور در 
المپيH هستند، حتما قبل از باز7 ها تست دوپينگ بگيرد. 
مســابقات >سب سهميه المپيH وزنه بردار7 به ٣ دوره ٦ 
ماهه تقسيم شده بود >ه ٢ دوره آن به پا&ان  رسيد و در دوره 
سوم هم مســابقات قهرمان� قاره ها به دليل شيوع و&روس 

>رونا لغو شد. ا>نون ادامه مسابقات دوره سوم از ١٠ مهر 
٩٩ آغاز م� شود؛ به شرط� >ه شرا&ط ورزشQاران از لحاظ 
حفظ سالمت� و امQان مسافرت فراهم باشد. ورزشQاران� 
م� توانند از تمد&د مســابقات انتخاب� المپيH بهره ببرند 
>ه آســيب د&دگ� داشــتند و &ــا عملQرد خوبــ� از خود به 
نما&ش نگذاشــتند. ســهراب مراد7، قهرمان المپيH ر&و 

&�Q از ا&ن نفرات است. ســهراب مراد7، وزنه بردار دسته 
٩٦ >يلوگرم ا&ران به دليل مصدوميت موفق نشــد امتياز 
باال&� برا7 >ســب ســهميه المپيــH بگيرد امــا ا>نون با 
تمد&د مسابقات، فرصت برا7 بازگشت به وزن ها7 باال7 
خود را دارد و م� تواند در مسابقه انتخاب� المپيH با مهار 

وزنه ها7 سنگين، امتياز باال&� را به دست آورد.

تمدید انتخابی المپيک به نفع سهراب مرادى شد

رونما�� از ضع� د�پلماس� ورزش ا�ران در پرده بردار از دال�ل نا�ام� 
سليم� در المپي� ر�و

ماجــرا7 افشــاگر7 بهــداد ســليم� از 
پشــت پــرده المپيــH ر&ــو، چنــد روز7 
اســت >ه خوراo رسانه ها شده. افشــاگر7 >ه ر&شه 
آن بــه دســت ها7 آلــوده پيرمــرد مجــار7 در جر&ــان 
المپيــH ٢٠١٦ برم� گــردد. از &ــH طرف ســليم� 
حرف ها&ــ� م� زنــد >ه به قــول خودش بــرا7 اولين 
بــار اســت مطــرح م� شــود و از طــرف د&گر شــاهرخ 
شــهناز7 دبير>ل اســبق >ميته مل� المپيــH ا&ران 
تمــام ادعاهــا7 مطرح شــده بهــداد را تا&يــد م� >ند 
تــا راز &H فســاد در فدراســيون جهانــ� وزنه بردار7 
افشا شــود. ماجرا به جر&ان� ختم م� شود >ه تاماش 
آ&ان در قامت پدرخوانده اســبق وزنه بــردار7 جهان، 
پشــت آن ا&ســتاده. مرد7 >ه گفته م� شــود در سال 
٢٠١٦ تمام قدرتــش را به >ار گرفت تا مانع از ضرب 
&H طال7 د&گر توســط >اروان وزنه بــردار7 ا&ران در 
ر&و شــود و حســرت مــدال زر&ــن المپيH آن ســال را 
هم بــه دل بهداد گذاشــت. هرچند >ه ســنار&و7 ر&و 
برا7 تH تH ا&رانيان >امال مشــهود اســت اما سوال� 
>ــه اذهان را درگير >رده، ا&ن اســت >ه چرا ســال ها 
بعد از آن ماجرا با&د پرده از ا&ن فســاد برداشته شود؟ 
آن هم درست زمان� >ه افشاگرH& 7 مستند آلمان�، 
دســت تاماش آ&ــان را از ر&اســت فدراســيون جهان� 
وزنه بردار7 برا7 هميشــه >وتاه >رده! رئيس اســبق 
فدراسيون جهان� با آن غرور >اذبش درحال� مجبور 
شد در >مال آبرور&ز7 و درحال� >ه به اتهامات وسيع 
مالــ� و پنهــان >ار7 در مــورد دوپينگ وزنه بــرداران 
متهــم بود، با صندل� محبوب ر&اســتش وداع >ند >ه 
ا&ن اتفاق م� توانست سال ها زودتر بيفتد. سوال ا&ن 
اســت >ه آ&ا فدراســيون وزنه بــردار7 ا&ــران ماجرا7 

پشــت پــرده المپيH ر&ــو را در زمان خودش از ســو7 
مجامــع بين المللــ� دنبــال >ــرد؟ اگــر پاســخ مثبت 
اســت، ماحصل ا&ــن پ� گير7 ها چه بود؟ مســئوالن 
وقــت ورزش ا&ران تــا چه اندازه ماجــرا7 اجحاف� >ه 
به ســليم� شــد را پ� گير7 >ردنــد و از ا&ــن منظر تا 
چه انــدازه در زمينــه د&پلماســ� ورزشــ� در چنيــن 
موضوع مهم و حساس�، عملQرد موفق� داشتند؟ چرا 
حاال و بعد از گذشــت ٤ ســال از آن اتفاق با&د سليم� 
در ا&ن خصوص حرف بزند؟ البته پاســخ ا&ن ســوال تا 
حد ز&اد7 روشن است. ا&ن را م� توان از صحبت ها7 
خود بهداد فهميد، چرا>ه او در >ســوت &H ورزشQار 
هرگز اجازه نداشته در ا&ن خصوص حرف� بزند. حاال 
هم حرف ها&ش را در &H ال&و ا&نستاگرام� زده، نه در 
فضا7 رسم� &H رسانه داخل�. حرف ها&� >ه البته 
گفتنــش د&گر هيچ فا&ــده ا7 هم نــدارد: «م� خواهم 
حرف� بزنم >ــه هيچ >جا نگفته ام. &�Q از مســئوالن 
قبل� >ميته مل� المپيH، مطلبــ� را برا7 من بازگو 
>ــرد و البته گفــت اگر جا&� به نقــل از او عنوان >نم، 
تQذ&ــب م� >نــد. او گفت، شــب قبل از مســابقه من، 
دو ســاعت با آ&ان جلسه داشــتند و از آ&ان خواسته اند 
 H& اجــازه بدهــد بهــداد >ار خــودش را >ند و ا&ــران
مــدال طــال7 د&گر بگيــرد امــا او قبــول نQــرده بود. 
ا>نون >ه مســئوالن >ميته مل� المپيH و فدراسيون 
جهان� تغيير >رده اند، آن موضوع را مطرح >ردم. ا&ن 
مســائل آدم را خيل� اذ&ت م� >ند. من هنوز حسرت 
المپيــH ر&ــو را م� خــورم چــون دســت ها7 >ثيف� 
پشــت پرده بود.» حال ســوال ا&ن اســت؛ آن مسئول� 
>ه بهداد اســمش را نمــ�  آورد، چرا با&د از رســانه ا7 
شدن پشت پرده ماجرا7 اجحاف حق بهداد و >اروان 

ورزشــ� ا&ران هراس داشته باشــد و تا>يد >ند >ه در 
صــورت افشــا، آن را تQذ&ــب م� >ند؟ مگر نــه ا&ن >ه 
&Qــ� از وظا&x مقامات مســئول ورزش >شــور در هر 
پست� >ه هســتند دفاع از حقوق ورزشQاران و ورزش 
ا&ران اســت؟ پس چرا با&د چشــم به رو7 چنين فساد 
بزرگ� بســته شــود و ماجرا ا&ن طور مســQوت بماند؟ 
شا&د اگر ا&ن موضوع در زمان خودش مطرح م� شد، 
شــQل و شما &ل د&گر7 به خود م� گرفت. موضوع اما 
آن جا جالب تر م� شــود >ه شــاهرخ شهناز7 دبير >ل 
اســبق >ميته مل� المپيH هم تازه &ــادش افتاده >ه 
ماجــرا7 بهــداد را بــه رســانه ها اعالم >ند و انگشــت 
اتهامات را به سو7 آ&ان نشــانه برود: «تاماش آ&ان >ه 
مــرد قدرتمند وزنه بــردار7 جهان در ٣ دهه گذشــته 
بود، مدت ها با فدراســيون ا&ران و به طور مشــخص با 
آقــا7 عل� مراد7 زاو&ه داشــت. او فQــر م� >رد عل� 
مــراد7 به عنــوان آلترناتيو بــرا7 جا&گز&ن� او تالش 
م� >نــد و &ا حد اقل تصور م� >ــرد >ه با و7 همراه� 
نــدارد. در المپيــH ر&و وقت� ســهراب مــراد7 مدال 
طــال گرفت، خطر بهداد ســليم� را تهد&د >ــرد، ز&را 
اگر موفق م� شــد مدال طال بگيرد، ا&ن &H موفقيت 
بزرگ برا7 فدراســيون ا&ران و آقا7 مراد7 محسوب 

م� شــد. حتما دقــت >رده ا&د >ه بــدون اعالم قبل� و 
به صــورت غيرمنتظــره در روز مســابقه، هيئت ژور7 
تغييــر >رد و همان فرد عراق� عضو هيئت ژور7 شــد 
>ــه البتــه بــا اختيارات� >ه آ&ان داشــت توانســت ا&ن 
جابه جا&� را انجام دهد.» او اما بحث برگزار7 جلسه 
>ميتــه مل� المپيــH با تامــاش آ&ــان را رد م� >ند تا 
ماجرا بازهم پيچيده بماند: «بحث جلســه با او توســط 
مد&ران >ميته اصال مطرح نبود چون آ&ان رسما چنين 
موضوعــ� را بيان نم� >رد >ه بتوان به او ا&راد7 وارد 
>رد. او بســيار ز&رo بود و به نوع� موضع خود را بروز 
نمــ� داد.» دبير>ل وقت >ميته مل� المپيH، پيرمرد 
مجــار7 را ز&ــرo م� خواند امــا به نظر م� رســد اگر 
مســئوالن وقت ورزش ا&ران هم >م� هوش و ز&ر>� 
بــه خرج م� دادند، دســت >م م� توانســتند به عنوان 
>شــور7 >ه در عرصه وزنه بردار7 جهان در نوع خود 
&H وزنه وز&ن محســوب م� شود، نقش پررنگ� در رو 
>ردن دســت ها7 >ثيx پشــت پرده ا&ن فدراســيون 
داشــته باشــند، نه ا&ن >ه حــاال >ه از آب ها از آســياب 
افتاده، تــازه شــاهد رونما&� از وقا&ع تار&H گذشــته 
در ال&وها7 ا&نســتاگرام� باشيم اما در فضا7 واقع� 

عمال دست مان به جا&� بند نباشد!

افشاگرى هاى بی فایده 
در الیوهاى اینستاگرامی!

غفور در دوراهی ایران - ایتاليا
امير غفور پشت خط زن مل� پوش تيم واليبال لوبه ا&تاليا برا7 فصل آ&نده هنوز تيم باشگاه� خود را مشخص نQرده است. به نظر م� رسد احتمال ماندن 
غفور در لوبه >م باشد و در همين راستا تيم سا&پا پيشنهاد7 را برا7 جذب او مطرح >رده. ا&ن درحال� است >ه گفته م� شود مسئوالن باشگاه مودنا هم 
تصميم دارند >ه غفور را جذب >نند و در ا&ن مسير پيشنهادات� را هم به پشت خط زن تيم مل� واليبال ا&ران داده اند. تيم اونيQو ورشو7 لهستان هم د&گر 
مشتر7 امير غفور بود >ه پيشنهاد ا&ن تيم همان ابتدا مورد تا&يد غفور قرار نگرفت. ظاهرا غفور درحال بررس� شرا&ط سر7 آ است تا بتواند در ا&تاليا به >ار 

خود ادامه دهد. اگر شرا&ط برا7 ادامه حضور غفور در ا&تاليا فراهم نشود، حضور در تيم سا&پا جد7 تر&ن احتمال پيش رو7 ا&ن باز&Qن مل� پوش است.

برگزارى انتخابات ووشو در نيمه اول تيرماه
نام نو&س� از >اند&داها7 ر&است فدراسيون ووشو از تار&خ ٢٤ فرورد&ن ماه تا ٦ ارد&بهشت ماه انجام شد و در پا&ان مهلت قانون� ١١ نامزد ثبت نام >ردند. 
اميرعباس لشــگر7، امير صد&ق�، حسين اوجاق�، عل� اسفند&ار7، جعفر عرفانيان خواه، عل� اصغر شعبان�، >وروش رفيع�، محمود متد&ن، محمود 
رشيد7، مجتب� ميردر&Qوند7، مسعود >ر&م� اره >مر برا7 انتخابات ووشو ثبت نام >رده اند. قرار بود ابتدا مجمع عموم� و ساليانه ا&ن فدراسيون اواخر 
خردادماه برگزار شده و پس از آن برا7 برگزار7 انتخابات برنامه ر&ز7 شود اما به دليل آماده نبودن گزارشات مال�، برگزار7 جلسه به تير ماه مو>ول شد. 
طبق پيش بين� ها، نيمه اول تيرماه تار&خ� است >ه برا7 برگزار7 مجامع عموم� و انتخابات� فدراسيون ووشو در نظر گرفته شده تا ا&ن فدراسيون رئيس 

جد&د خود را بشناسد. در حال حاضر عليرضا خسرو7 رئيس دفتر امور مشترo فدراسيون ها سرپرست� فدراسيون ووشو را بر عهده دارد.
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قرنطينه کی روش در برزیل 
�� روش اســتنل�، مهاجم برز�ل� 
تيــم فوتبــال ســپاهان �ه پــس از 
تعطيلــ� مســابقات، ا�ــران را بــه 
�ــرده،  تــر+  �شــورش  مقصــد 
قــرار اســت در اولين فرصــت وارد 
ا�ران شــود. البته �ــ� روش برا4 
بازگشــت بــا �ــ9 مشــ8ل جــد4 

روبه رو است. �شور برز�ل با بيش از ١٩٣هزار فرد مبتال 
به �رونا رتبه دوم جدول جهان� شيوع �رونا را در اختيار 
دارد. برخ� از شــهر ها4 ا�ن �شــور خصوصا شهر4 �ه 
استنل� در آن سا�ن است به طور �ل� قرنطينه شده اند.

جلسه انصارى براى پيشنهادهاى خارجی 
محمد انصــار4، مدافع تيم فوتبال 
پرسپوليس جلسه ا4 را با سرپرست 
ا�ــن باشــگاه برگزار �ــرد. انصار4 
از جمله مدافعان موفق ســال ها4 
اخير ليگ برتر فوتبال ا�ران اســت 
�ه همين امر سبب شده در ٢ فصل 
اخير پيشــنهادات� از سا�ر �شورها 

داشته باشد. و4 ا�نون پيشــنهادات� از ليگ چين و قطر 
برا4 فصل آ�نده دارد. بر همين اســاس انصار4 د�روز در 
باشگاه حاضر شد تا جلسه ا4 با مهد4 رسول پناه برگزار و 

در خصوص آ�نده خود تصميم گير4 �ند.
تسویه استقالل با پادو تا ١٠ روز دیگر

با را�زن� ها4 متعدد4 �ه در �9 ماه گذشته از سو4 باشگاه 
استقالل با فيفا برا4 پرداخت لئاندرو پادوان�، مدافع سابق 
و برز�ل� اســتقالل صورت گرفت، مبلغ مورد نظر از حساب 
فيفا آزاد شد تا بعد از ط� تشر�فات ادار4 و بان�8 به حساب� 
�ــه او به باشــگاه اســتقالل اعــالم �ــرده بود منتقل شــود. 
بد�ــن ترتيب انتظار مــ� رود نها�تا طــ� ١٠ روز آ�نده طلب 
١٠٠هزار دالر4 به حساب پادوان� وار�ز شده تا ا�ن باز�8ن 
�ــه از محبوبيت خاص� نزد هــواداران اســتقالل برخوردار 

است ماه ها پس از مصدوميت مطالباتش را وصول �ند.
پرسپوليس قرارداد استوکس را فسخ کرد

باشگاه پرسپوليس با ارسال نامه ا4 
به و�يل باز�8ن ا�رلند4 خود، اعالم 
�رد قرارداد طرفين فسخ شده است. 
مد�ر امور حقوق� باشگاه پرسپوليس 
دربــاره وضعيــت آنتونــ� اســتو�س 
اظهــار �ــرد: «پيــرو نامه نگار4 ها4 
قبل� و با توجه به فعال شدن بندها4 

فســخ قرارداد به دليل غيبت غير موجــه باز�8ن از حضور در 
باز4 ها و تمر�نات، نامه فســخ قــرارداد و پرداخت غرامت به 

باشگاه، برا4 و�يل استو�س ارسال شد.»

مهــد4 طارم�، مهاجم تيم مل� فوتبال ا�ــران و تيم ر�وآوه پرتغال با عمل8رد 
درخشــان در ا�ن تيم توجه تيم ها4 مختلف� در سراســر اروپا را به خود جلب 
�رده اســت. آتاالنتــا4 ا�تاليــا جد�دتر�ن تيم� اســت �ه به جــذب طارم� 
عالقه مند شــده اســت. ا�ن در شــرا�ط� اســت �ه پيش از ا�ن باشــگاه ها4 
بزرگ د�گر4 از جمله اســپورتينگ ليســبون، بنفي8ا، پورتو و بوردو فرانســه 
هم برا4 خر�د او ابراز عالقه �رده بودند. مهد4 طارم� با مشــورت �ارلوس 
�� روش ســرمرب� ســابق تيم مل�، ليگ پرتغال و باشــگاه ر�وآوه را انتخاب 
�رده بود. خبرها4 رســيده از پرتغال ح8ا�ت از آن دارد مهد4 برا4 انتخاب 
تيم جد�دش هم از �ارلوس �� روش مشــورت گرفته اســت. او به طور قطع 
در تابستان به باشگاه بزرگ� در پرتغال �ا خارج از ا�ن �شور ملحق م� شود.

مهاجم آب� پوشــان �ــه به تازگــ� از مرخص� برگشــته در تمر�ــن د�روز ا�ن 
تيم شــر�ت ن8رد. شــيخ د�اباته، مهاجم اهل �شــور مال� تيم اســتقالل �ه 
جمعه شــب از مرخص� برگشــت، د�روز در تمر�ن آب� پوشــان شر�ت ن8رد. 
طوالن� بودن سفر و خســتگ� ناش� از آن اصل� تر�ن دليل غيبت د�اباته در 
تمر�نات آب� پوشــان بــود؛ ضمن ا�ن �ه ا�ن مهاجم باوجود تســت� �ه هنگام 
ورود بــه تهران در فرودگاه بابــت �رونا انجام داد و پاســخ آن منف� بود، با�د  
تست د�گر4 انجام دهد و پس از آن در تمر�نات گروه� حاضر شود.  گفتن� 
اســت؛  تســت آنت� باد4 و PCR از د�اباته گرفته شد و جواب ا�ن تست امروز 
مشــخص م� شــود و بعد از آن در تمر�نات حضور پيدا م� �ند.  تمر�ن د�روز 

آب� پوشان از ساعت ١٨ و در مجموعه ورزش� انقالب آغاز شد. 

تست اوليه  �رونا
 د�اباته منف� شد آتاالنتا مشتر
 جد�د طارم�

پرونده هاى خارجی 
در فيفا بالى جان سرخابی

ا
 اف س� مجوز حرفه ا
 بده#اران را لغو م� �ند

در چند سال اخير �نفدراسيون 
از  �8ــ�  �ــه  آســيا  فوتبــال 
ضعيm تر�ن ز�رمجموعه ها4 فيفا بوده سع� 
در اصالح ســاختار و اساســنامه اش داشته تا 
�متر مورد نقد و اعتراض قرار بگيرد و فوتبال 
قــاره �هن نامــش �نــار ب� نظمــ� و ضعm و 
برو�راســ� نباشــد. �8ــ� از اقدامــات مهــم 
 ا4 اف ســ� در ســال ها4 اخير صــدور مجوز 
حرفه ا4 برا4 باشــگاه ها4 آسيا�� بر مبنا4 
معيارها و استانداردها4 جهان� است هرچند 
�ه با ســقm ا�ــن اســتانداردها فاصلــه دارد. 
�نفدراســيون فوتبال آســيا در �9 دهه اخير 
باشگاه ها4 فدراسيون ها4 تابعه را موظm به 
ارائــه تــراز مالــ� و مشــخص و شــفاف �ردن 
هز�نه هــا و درآمدهــا و ا�جاد ز�رســاخت ها4 
الزم و مناسب برا4 توسعه فوتبال در رده ها4 
مختلm ســن� �رده و از ا�ن رهگذر بازرســان 
فدراســيون ها4  از  ســاله  همــه   ا4 اف ســ� 
�شورها4 مختلm و باشگاه ها4 آن ها بازد�د 
و بر اساس مشــاهدات خود و اجرا�� شدن �ا 
خواســته ها4  و  آ�ين نامه هــا  نشــدن 
�نفدراســيون فوتبــال آســيا بــه آن هــا نمــره 
م� دهند �ه هميــن نمــرات و ارز�اب� ها پا�ه 
صدور مجوز حرفه ا4 است. در سال ها4 اخير 

فوتبال ا�ران و نما�ندگانش در ليگ قهرمانان 
آســيا بارها و بارها بــا چالش مجــوز حرفه ا4 
مواجــه بوده اند و حت� گاه� با عبور از مهلت 
تعيين شــده برا4 ارائــه مدار+ مــورد نياز به 
مجــوز  صــدور  و  بررســ�  بــرا4  ا4 اف ســ� 
حرفــه ا4، بحــث حذفشــان از ليگ آســيا هم 
مطرح شده �ه درنها�ت دقيقه ٩٠ �ار مجوز و 
صدور آن درســت شــده اســت. در واقع مجوز 
حرفه ا4 ا�ثر باشــگاه ها4 ا�رانــ� لب مرز4 
است و به اصطالح با اغماض و �دخدامنش� 
صادر شده و به مو�� بند است! شا�د به خاطر 
همين مسائل است �ه هرازگاه� رسانه ها از 
احتمــال ابطال مجــوز حرفه ا4 باشــگاه ها4 
حرفــه ا4  مجــوز  آن هــا  صــدر  در  و  ا�رانــ� 
پرســپوليس و اســتقالل خبر م� دهند. حاال 
�9 روزنامه عربســتان� خبــر داده �ه مراحل 
صدور مجوز حرفه ا4 بازنگر4 و سختگيرانه تر 
خواهد شــد و ا�ن بدان معناســت �ه احتمال 
لغو مجوز حرفه ا4 باشــگاه ها4 ا�ران� بسيار 
ز�اد اســت. روز گذشــته روزنامــه االقتصاد�ه 
عربســتان خبر داد �نفدراسيون فوتبال آسيا 
مجوز هر باشگاه� �ه در فيفا مح8وم شود را 
�ــرد:  اعــالم  روزنامــه  ا�ــن  م� �نــد.  لغــو 
«�نفدراســيون فوتبــال آســيا قصــد دارد هر 

باشگاه آسيا�� را �ه به دليل ش8ا�ت باز�8نان 
و مربيان خود به خاطر عــدم در�افت �ا تاخير 
در در�افت مطالباتش در فيفا جر�مه م� شود 
از اعطا4 مجوز حرفه ا4 برا4 حضور در ليگ 
قهرمانان آســيا محروم �ند.» داستان بده� 
تلنبارشــده باشــگاه ها4 ا�ران� بــه مربيان و 
باز�8نــان داخلــ� و خارجــ� بــر هيچ �ــس 
پوشيده نيست و استقالل و پرسپوليس در ا�ن 

زمينه ر�ورددار هســتند. به همين دليل اگر 
قرار به ســختگير4 بيشــتر  ا4 اف ســ� باشد 
سرخاب� در خطر حذف از آسيا قرار م� گيرند 
و ا�ــن بــار د�گر بــا اغمــاض و �دخدامنشــ� 
نم� توان موضوع را ماســتمال� �ــرد چرا�ه 
مال+، پرونده ها4 باشــگاه ها در فيفاست �ه 
بــه هيچ عنــوان قابل �تمــان و پنهــان �ردن 

نيست.

بــاز شــدن پرونده بــرا
 افــراد مرتبط با 
پرونده و�لموتس 

افشاگرى نماینده مجلس درباره 
گاف بزرگ فدراسيون 

نما�نــده مجلــس شــورا4 اســالم� ضمــن 
اشــاره به گاف بزرگ فدراســيون فوتبال در 
قــرارداد مار+ و�لموتس، ســرمرب� ســابق 
تيــم ملــ�، از بــاز شــدن پرونــده ا�ــن مرب� 
و افــراد مرتبــط بــا آن در ســازمان بازرســ� 
�شور خبر داد. به گزارش مهر، سيداحسان 
قاض� زاده هاشم� درباره مش8الت قرارداد 
مار+ و�لموتس، ســرمرب� ســابق تيم مل� 
فوتبال ا�ران �ه حاال به فيفا شــ8ا�ت �رده، 
گفــت: «اولين فــرد4 �ه درباره رقــم و عدد 
قــرارداد و�لموتس شفاف ســاز4 �ــرد بنده 
بودم �ــه ابتــدا توســط آقا�ان ت8ذ�ــب ول� 
درنها�ــت تا�يد شــد. در قــرارداد و�لموتس 
آمده فســخ از ســو4 هر �9 از طرفين ٣ ماه 
جر�مه و غرامت در پــ� دارد ول� بعد از ا�ن 
جمله ٣ �لمــه هم ذ�ر شــده؛ ٣ ماه جر�مه 
�ا رقم مشــخص. وقت� م� گو�يم با�د دانش 
حقــوق ورزشــ� و بين الملل� وجود داشــته 
باشــد و ١٠ جا رو4 �9 قرارداد نظر بدهند 
بــرا4 همين اســت. خب ا�ن رقم مشــخص 
را و�لموتــس تعييــن م� �ند. وقتــ� در ا�ن 
شــرا�ط به همين ٣ �لمه اســتناد م� �ند و 
تقاضا4 مبلغ �الن دارد �عن� عز�زان ما در 
فدراسيون وقت� ا�ن قرارداد را امضا �ردند 
ترجمه و بار حقوق� ٣ �لمه را نم�  دانستند. 
بعــد م� گو�ند ســر ما �اله رفته. چه �ســ� 
با�د نظارت �ند �ه ا�ن �اله به سرتان نرود؟

رسول پناه: قرارداد یحيی با پرسپوليس شائبه دارد!
مهد4 رســول پناه، سرپرســت باشــگاه پرسپوليس 
پــس از پا�ان نشســت اعضا4 هيئت مد�ره باشــگاه 
گفــت: «مصوباتــ� دربــاره پرداخــت حــق و حقوق 
باز�8نان و خصوص� ساز4 مطرح شد. درباره برخ� 
از بده� ها�ــ� �ه فور4 بود و با�د پرداخت م� شــد 
هــم تصميماتــ� گرفتيــم.» و4 دربــاره اولتيماتــوم 
�نفدراســيون فوتبال آسيا به باشــگاه ها4 بده8ار 
برا4 �ســب مجوز حرفه ا4 تصر�ح �ــرد: «در زمان 
�8ــ�، دو ماهه مطالبات بيشــتر طلب8اران� را �ه به 

محا�م قضا�� شــ8ا�ت �ردند و آن ها�� �ه چنين 
�ار4 ن8ردند، پرداخت م� �نيم. هنوز درباره مبلغ 
ا�ن بده� ها حساب دقيق� نشده  اما آن را پرداخت 
م� �نيم.» سرپرســت باشگاه پرســپوليس در پاسخ 
به ا�ن پرســش �ــه ا�ن باشــگاه چقدر از اســتو�س 
درخواست غرامت �رده، خاطرنشان �رد: «غرامت� 
�ه ما خواستيم بر اساس قرارداد بود اما فيفا تصميم 
نها�� را خواهد گرفت.» رسول پناه با تا�يد بر ا�ن �ه 
اختالف نظــر در هيئت مد�ره طبيع� اســت درباره 

بحث چ9 ها4 باشــگاه شهرخودرو هم گفت: «با�د 
بگو�ــم �ه مشــ8ل� در قــرارداد وجود دارد �ــه ما از 
ســازمان بازرس� �ل �شــور خواســته ا�م ورود �ند 
تــا تعيين ت8ليــm شــود. در قــرارداد4 �ــه �حي� با 
پرســپوليس پيش از ما بسته است شائبه وجود دارد 
و صاحبــان امضا با�ــد مد�رعامل و �8ــ� از اعضا4 
هيئت مد�ره پرسپوليس باشــند �ه قرارداد را امضا 
ن8رده اند و به همين دليل شائبه ها�� به وجود آمده 
و ما از مراجع نظارت� خواسته ا�م تعيين ت8ليm �ند.» 
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