
 داغ ترین روزهای کرونا 
و زمزمه بازگشت محدودیت ها

 همزمان با ثبت رکورد جدید از مبتالیان به کرونا، رئیس جمهور 
از احتمال برقراری مجدد محدودیت ها گفت

انتقاد استاندار خراسان رضوی 
از »  نورچشمی های« سهم خوار!

 ۷۰۰ هزار میلیارد بین سال های
  ۹۵ تا ۹۷ به چه کسانی تعلق  گرفت

خراسان رضوی

 نخستین گزارش از هزینه کرد
سود حساب های دستگاه قضا 

2

قرار مرگ در »خندق«  !
 تبهکار مسلح 

پس از قتل مرد سابقه دار گریخت

9

   صفحه ۵

 »جورج فلوید« 

و آینده »دونالد ترامپ«
قتل جورج فلوید موج گســترده ای از ناآرامــی ها را در 

سراسر ایاالت متحده ...

یادداشت روز

دکترحامد رحیم پور

  صفحه 2

7 نمای هشدارآمیز 
اقتصادی 

 مرکز پژوهش ها  گزارشی از 
 واقعیت های اقتصاد کشور 

برای مجلس جدید ارائه کرد
  صفحه ۱۰

راز کامنت های دورهمی  
 ترکمنچای ویلموتس

 و آمارهای تکان دهنده همتی!
   صفحه های۶،  ورزشی  و ۱۱

شنبه
1۷ | خرداد |1399

33 صفحه 
. 12صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم
+ ۴صفحه ورزشی + 5صفحه روزنامه استانی

 + ۸ صفحه ضمیمه دخل و خرج
. 32 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 1۴ شوال 1۴۴1 . 6 ژوئن 2020 
. سال هفتاد و یکم . شماره 20393 

. تکشماره 20000 ریال در مشهد
. تکشماره 12000  ریال در شهرستان ها

 تخریب خانه
  استاد مشکاتیان 

یک روز پس از ثبت ملی !

 بازی مرگ »گیمرها«  !
گیمرهایی که به خاطر بازی، 
جان شان را از دست داده اند

4

دفاع نمکی از اقدامات تولیت 
آستان قدس برای سالمت زائران

خراسان رضوی

رمز و رازهای موفقیت 
در امتحانات آنالین

زندگی سالم

رضوی

   صفحه ۳ 

امـام تـحـول
رهبر انقالب با برشمردن نقش امام  )ره( در ایجاد روند تحول خواهی به  الزامات  و مواردی که نیاز به تحول دارد اشاره کردند

آمریکا؛ سرزمینی با نفس های خسته
تاکتیک " پلیس بد   یا  رئیس جمهور  بد " موج  اعتراضات  در آمریکا  را   به سرانجامی می رساند؟

   صفحه ۱2



 »جورج فلوید« و آینده 
»دونالد ترامپ«

قتل جورج فلوید موج گسترده ای از ناآرامی ها را 
در سراسر ایاالت متحده ایجاد کرده است ؛دولت 
ترامپ برای کنترل اوضــاع در برخی  ایالت ها 
ــزام نیروهای گــارد ملی و اعــام مقررات  به اع
منع رفــت و آمــد متوسل شــده اســت؛ وضعیتی 
که در آمریکا بعد از تــرور مارتین لوتر کینگ، 
ســـال1968  در  پوستان  سیاه  جنبش  رهبر 
بی سابقه بوده است. وقایع این روزهای آمریکا 
را از منظرهای مختلفی مانند تبعیض نژادی، 
تفاوت اعتراض های فعلی با اعتراض های قبلی 
و... می توان بررسی کرد؛اما نگارنده بنا دارد 
مسئله مهمی که در پیوند با اعتراض ها اهمیت 
پیدا می کند،یعنی مسئله انتخابات پیش رو در 

آمریکا را مورد تحلیل قرار دهد.
به هر روی نــاآرامــی هــای اخیر در آمریکا این 
پرسش را به ذهن متبادر می کند که آیا ساکن 
بعدی اتاق بیضی شکل کاخ سفید بازهم دونالد 
ترامپ است یا خیر؟آیا این خشم باعث افول 
قــدرت ترامپ در نوامبر خواهد شد یا جامعه 
ــه معترض  دوقــطــبــی آمــریــکــا هــمــان گــونــه ک
ــت؛ از طــرف دیگر طــرفــداران  نژادپرستی اس
پروپاقرصی نیز دارد و همان طور که پیش از این 
سفیدپوستان متعصب او را برگزیدند، باز هم 
به او رضایت خواهند داد؟ و آیا ترامپ در جلب 
آرای سفیدپوستان معترض به وضعیت جاری 
موفق عمل خواهد کرد؟ دموکرات ها چه؟آیا 
از این فرصت به دست آمده در به حاشیه راندن 
این  برد؟واقعیت  خواهند  بهره  چگونه  رقیب 
است که مخالفان ترامپ وحــزب دموکرات  با 

اشاره به نظرسنجی های اخیر که فاصله ترامپ 
و بایدن را عــدد دورقمی به نفع معاون سابق 
اوباما نشان می دهد،معتقدند نحوه مدیریت و 
اقدامات ترامپ در مدیریت آشوب ها خصوصًا 
برای  نظامی  نیروهای  از  استفاده  به  تهدید 
را  وی  جمهوری  ریاست  معترضان،  سرکوب 
به پایان رسانده است.همزمان ســران حزب 
دموکرات نیز برای بهره برداری از اعتراضات 
رنگین پوستان برای تثبیت جایگاه سیاسی و  
کسب پیروزی نامزد حزبی خود در انتخابات 
آینده تاش می کنند. نمونه جالب این رویکرد 
در بازدید از پیش اعام نشده جو بایدن به منطقه 
ویلمینگتون –منطقه ای که در روزهای گذشته 
شاهد برخوردهای خونین و خشونت آمیز میان 
بود_،پیوستن  نژادپرستی  مخالفان  و  پلیس 
با ماسک و  نانسی پلوسی به جمع معترضان 
همچنین در یــادداشــت سیاسی اوبــامــا دیده 
می شود که هم بر حق اعتراض خیابانی و هم بر 
مشارکت در انتخابات قانونی برای ایجاد تحول 

در شرایط موجود تاکید داشته ودارند.
از سوی دیگربسیاری از موافقان ترامپ و حزب 
موقعیت  از  می کنند  سعی  خـــواه  جــمــهــوری 
رأی  پایگاه  مستحکم کردن  ــرای  ب پیش آمده 
حــزب خــود و تقویت انگیزه هـــواداران رئیس 
جمهور مستقر در کاخ سفید بهره گیرند.بسیاری 
از جمهوری خواهان معتقدند اقدامات اخیر 
ــاس هــدف تقویت شکاف  ترامپ دقیقًا بر اس
هویتی در جامعه آمریکایی و کشاندن و تقویت 
پایگاه اصلی رأی خود به پای صندوق و به شکل 
آگاهانه در حال انجام است.در واقع راهکاری 
که دونالد ترامپ برای مقابله با اعتراضات در 
پیش گرفته است، در جهت تعمیق این شکاف 
و نه کاستن از آن بوده است.بخش قابل توجهی 
از حامیان ترامپ، سفیدپوستانی هستند که 
با  مخالفت  ازجمله  او  سیاست های  اغلب  با 
حضور مهاجران در جامعه آمریکا، موافق اند. 
این راهکار امنیتی که می رفت با دخیل کردن 
ــش بعد نظامی هم به خــود بگیرد، جــدا از  ارت

ایــن کــه بــا خلق و خــوی تــرامــپ در مواجهه با 
مشکات سازگار است، اما انگیزه انتخاباتی 
هم پشت آن نهفته است. دونالد ترامپ سعی 
دارد فضا را به گونه ای تغییر دهد که همان تعداد 
سفیدپوستانی هم که به او رأی نــداده بودند، 
این بار پای صندوق حاضر شوند و از ترس سیاه 
پوستان به او رأی دهند. در این بین یــادآوری 
این نکته نیز بسیار الزم است که قبل ازشیوع 
کرونا درآمریکا، ترامپ پیوسته به دستاورد های 
اقتصادی خود در پایین آوردن نرخ بیکاری و 
رونــق بــازار سهام و صنعت نفت و گاز مباهات 
می کرد اما با شیوع کرونا، همه این ها یک باره  
در معرض نابودی قــرار گرفته است.بیکاری، 
به شکل چشمگیری افزایش یافته، بازار سهام 
شاهد خسارت های سنگینی بوده و صنعت نفت 
و گاز بر اثر فروپاشی تاریخی قیمت های جهانی 
ــار تنش جــدی  شــده  است.افزایش  نفت  دچ
فاجعه بار آمار تلفات انسانی ناشی از کرونا که 
افکار عمومی این کشور بخش مهمی از آن را 
ناشی از بی کفایتی دولت ترامپ می داند نیز 
به مشکات پیش گفته اضافه شده است،اما 
حاال باشکل گیری و گسترش این اعتراضات، 
توجهات چه در داخل و چه خارج آمریکا به یک 
باره از ناکارآمدی دولت ترامپ در قبال بحران 
کرونا به شکاف های اجتماعی و اقتصادی با 
محوریت سیاه پوستان منحرف شد که ریشه 
طوالنی در تاریخ آمریکا دارد و اساسا تاریخ آمریکا 
با این مسئله گره خورده است.بنابراین اگر آثار و 
پیامدهای کرونا تماما بر دوش دولت ترامپ بود 
و هزینه های سیاسی آن می توانست در انتخابات 
پیش رو به بهای شکست ترامپ تمام شود اما 
هزینه های سیاسی و انتخاباتی شکل گیری 
ــژادی » نمی توانم نفس  جنبش ضد تبعیض ن
بکشم” به مراتب کمتر از هزینه های ناکامی  آن 
در قبال کروناست.مخلص کام این که هرچند 
و  کرونا  تحوالت  با  ترامپ  سیاسی  سرنوشت 
اعتراضات اخیر گره خورده است اما هنوز برای 

تعیین نتیجه انتخابات بسیار زود است.
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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آقای روحانی حاال که محبتی کردی وبه  •
هر خــانــواده یک میلیون وام دادی بیا و از 
خودگذشتگی کن وآن را باعوض حساب 
ــوان  ــردم ت ــده خیلی از مـ ــاه ــدا ش ــن .خـ ک
پرداخت  مخارج زندگی بااین گرانی و تورم 

کمرشکن را ندارند.
ــت ها در کشور کاهش  •  افتخار همه دول

ارزش پول ملی، گرانی وتورم، افزایش فقر، 
حریص کردن مردم، پولدار کردن ثروتمندان 
و... بوده است. چه موقع قرار است عدالت 
برقرار شود خدا می داند! آقایان! تا دیر نشده 

امور را اصاح کنید.
 چرا با روح و روان و احساسات مردم بازی  •

می کنید؟ از این که یکسره اعتراضات مردم 
آمریکا رو تو هر خبری پخش می کنید چه 
سودی می برید؟ این کارها دیگه نخ نما شده. 
بهتر نیست به فکر جنگل ها و محیط زیستی 
باشید که در حال نابود شدنه؟ جنگل هایی 
که می سوزند و همه منتظرند یک بالگرد با 

مخزن آب بره و خاموشش کنه.
در خیابان که قدم می زنید کوچک و بزرگ،  •

ــد. تیراژ کتاب چیزی  سیگاری بر لب دارن
حدود دوهزار نسخه است. باید اعتراف کرد 
که فضای فرهنگی جامعه آن چیزی نیست 
که انتظار می رفت. متولیان این وضعیت چه 
کسانی هستند و چرا کاری انجام نمی دهند؟

چهار فــرزنــد دارم و جمع قبض هــای ما  •
حــدود دو میلیون تومان می شــود. دخترم 
عقد است و دو فرزند دوقلو دارم که کاس 
پنجم هستند. آن قدر فشارهای مالی روی 
ما زیــاد است که چند روز پیش دوقلوهایم 
می گفتند مامان اگر مشکات ما حل نشود 
ما را تحویل بهزیستی می دهید؟! یعنی آیا 
بچه ها در این سن باید چنین مشغولیت هایی 

داشته باشند؟ 
فقط  • بازنشسته  مملکت،  ــن  ای در  انــگــار 

بازنشسته کشوری است بقیه برگ چغندر 
هستند! افزایش حقوق ها مال اون هاست، 
وام هرساله مال اون هاست، همسان سازی 
مــال اون هاست. آخــه چقدر بی عدالتی؟  

مگر  اجتماعی  تامین  بازنشسته  بگه  یکی 
ایرانی نیست؟ چرا بین بازنشسته ها این همه 

تبعیض می گذارید؟
 مدیران شرکت های ایران خودرو و سایپا  •

اصا مدیر نیستند! اگر من جای آن ها بودم 
قیمت خودروها را به بــاالی 400 میلیون 
می رساندم و در کمتر از یک ســال عنوان 
پرسودترین شرکت دنیا را کسب و نام هردو 
شرکت ایران خودرو وسایپا را در کتاب گینس 
ثبت می کــردم. مــردم که مشکلی ندارند و 
هرچقدر که گران تر بفروشند بیشتر متقاضی 
هستند! پس لطفا محصوالت تون رو این قدر 

ارزان نفروشید!
دوست عزیزی که کارمند هستی و برای  •

درس خیلی هزینه کـــردی! آیــا مــی دونــی 
هرسال چند نفر توی دانشگاه های درجه 
یک ایران فوق لیسانس و دکترا می گیرند؟ 
آیا همه کارمند می شن؟ می دونی چندتا فوق 
لیسانس با ماشین کار می کنن یا کارهایی با 
حداقل حقوق قانون کار انجام میدن یا حتی 
این  فــوق لیسانس  با تحصیات  بیکارند؟ 

تفکر بعیده!
به کارمندهای عزیز بگویید درسته شما  •

درس خوندین و زحمت کشیدین و انتظار 
حقوق باال هم دارین ولی این درست نیست که 
به کارگر جماعت بگین اون زمانی که ما درس 
می خوندیم شما خواب بودین. شما از کجا 
می دونید که این بنده های خدا چه مشکاتی 
داشتن که نتونستن درس بخونن؟ از خودتون 

دفاع بکنین ولی بی احترامی نکنید.
 چرا کسی جلوی گرانی را نمی گیرد؟ ارز  •

دولتی کجا رفت پس؟
 نمایندگان این دوره مجلس باید تا قبل از  •

اتمام دولت از روحانی و وزیر ورزش راجع به 
فساد بی اندازه درفوتبال تحقیق و تفحص 

کنند.
خانواده شش نفره هستیم که در یک اتاق  •

12 متری زندگی می کنیم حاال از همون هم 
جواب مون کردند. چه کار کنیم؟

 قابل توجه دوست عزیز کارمندی که گفته  •

چون درس خوانده باید حقوقش بیشتر از 
کارگر باشه، اوال 80 درصــد کارمندها با 
پارتی سر کار هستند نه شایستگی. ثانیا شما 
بابت تحصیاتتون راحتی کار دارید. در سرما 
وگرما راحتید، یک خودکار دستتونه و جلوی 
کولر و بخاری کارتون رو انجام می دید.  قرار 
نیست هم کار راحت داشته باشی هم حقوق 

بیشتر و هم امنیت شغلی.
بــه ایــن دولـــت بفرمایید چــرا حــقــوق ما  •

تامین اجتماعی ها و کشوری ها را یکسان 
نمی کنید؟

 قیمت سهام توسعه پدیده از نیم کیلو زردآلو  •
ارزان تره!

کاش مسئولین یک دفعه با ماشین پراید  •
مسیر نیشابور تا مشهد را طی کنند. واقعا 
باعث شرمندگی ما مشهدی هاست شهر امام 
رضا )ع( جاده اش باید این باشه؟ فقط بلدید 

از مردم عوارض بگیرید!
در بانک گردشگری حساب داشتم چند  •

را  نیمه شب حسابم  شب پیش ساعت سه 
خالی کرده اند. اما بانک گردشگری جواب گو 
نیست و جواب نامه مرا کامل نمی دهد و کم 

کاری می کنند. لطفا پیگیری کنید.
با توجه به این که بزرگ ترین مشکل کشور  •

کمبود بودجه اســت، امیدواریم مجلس 
جوان و انقابی طرح هایی همچون جذب 
سرمایه گذاری خارجی، دعوت از ایرانیان 
مقیم خـــارج، دریــافــت همگانی مالیات 
توسعه صنعت گردشگری و... را به تصویب 

برساند.
 اگــر روزنــامــه خــراســان صــاح دانست از  •

نمایندگان مجلس جدید درباره بی عدالتی 
در دادن سهام عدالت و همچنین حقوق 
اجتماعی  تامین  بگیران  مستمری  پایین 

سوال کند که چه کار خواهند کرد؟
با این قیمت بلیت سینماها، همون بهتر  •

که باز نشن! ما یک خانواده چهار نفره ایم و 
برای دیدن یک فیلم با خرید کمی خوراکی 
و هزینه رفت و آمد، باالی 100 هزار تومان 

باید خرج کنیم.

علت آتش سوزی  خودروی حامل اتباع غیرمجازدر یزد اعالم شد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد 
علت آتش سوزی منجر به فوت سه تبعه غیرمجاز 
در استان را اعام کرد.احمد ترحمی بهابادی به  
خبرنگار ایرنا گفت: با عنایت به وصول اطاعات 
ــودروی حامل  موثق مبنی بــر حرکت چند خـ
موادمخدر از شهرستان انــار به سمت استان، 
ماموران انتظامی شهرستان مهریز برای تشدید 
اعمال قانون در کنترل محورهای مواصاتی 
اقدام کردند.وی افزود: در جریان کنترل کاروان 
بیگانه  اتباع  به قاچاق  خــودرویــی مذکور که 
غیرمجاز و موادمخدر اقــدام کــرده بودند، سه 

خــودرو به همراه اتباع غیرمجاز و مقادیری 
موادمخدر توقیف شدند و دو خــودرو نیز از 
دست ماموران اقدام به فرار کردند.ترحمی 
تصریح کرد: یکی از خودروهای متواری با 
وجود اخطارهای مکرر قانونی و شلیک هوایی 
به حرکت خود ادامه داد و در نهایت، الستیک 
این خــودرو هدف تیر اخطار قرار گرفت اما 
راننده خودرو با حرکت روی رینگ و استفاده 
از مواد محترقه و دودزا، همچنان به فرار ادامه 
داد که به دلیل جرقه های ناشی از حرکت 
روی رینگ، سرعت باال و وجود مواد محترقه، 
این خودرو طعمه حریق شد.وی ادامه داد: 

ــودرو با وجــود تذکر اتباع سرنشین،  راننده خ
مبنی بر وقوع آتش در خودرو، همچنان به مسیر 
خود ادامه داده و در نهایت، با برخورد با گاردریل 
وسط جاده متوقف و راننده متواری شد که در این 
حادثه سه نفر از سرنشینان فوت کردند و تعدادی 
نیز مجروح شدند که برای درمان به یزد انتقال 
یافتند.معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد 
گفت: بر اساس گفته شاهدان عینی و مستندات 
موجود، آتش سوزی خودرو هشت کیلومتر بعد 
از اصابت گلوله با الستیک و به دلیل سرعت 
باال و برخورد شدید با گارد و جرقه های ناشی 

از حرکت خـــودرو روی رینگ اتــفــاق افــتــاده و 
 هیچ ارتباطی با شلیک گلوله نداشته است. 
سرتیپ بهدانی فرد  فرمانده انتظامی استان یزد 
نیز گفت: در این حادثه سه نفر از اتباع غیر مجاز 
که در صندوق عقب بودند بر اثر آتش سوزی در دم 
فوت کردند و هشت نفر نیز به بیمارستان منتقل 
می شوند که از این تعداد چهار نفر به صورت 
سرپایی درمان و از بیمارستان ترخیص شدند، 
همچنین راننده خودرو به همراه چند نفر از اتباع 
متواری شدند که دستگیری آن ها در دستور کار 

پلیس قرار گرفت. 

نخستین گزارش درباره هزینه کرد سود حساب های دستگاه قضا 
 قوه قضاییه در گزارشی جامع به ارائه جزئیات محل هزینه کرد سود 430 میلیارد تومانی 

حساب های این قوه که قبا جنجالی شده بود، پرداخت 

قوه قضاییه بــرای نخستین بار گــزارش جامعی 
در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب های 
سپرده دستگاه قضا منتشر کرد. آیت ا... رئیسی  
سال گذشته در ماه های ابتدایی انتصاب خود 
به عنوان رئیس دستگاه قضا وعده داده بود که 
گزارش صریح و شفافی از حساب های قوه قضاییه 
منتشر شــود. حساب های قوه قضاییه از جمله 
موضوعات داغ و جنجالی طی سال های اخیر بود 
که مباحث زیادی را در رسانه ها و فضای عمومی 
رئیس  شکایت  به  که  تاجایی  برانگیخت  کشور 
سابق قوه قضاییه از محمود صادقی نماینده سابق 
مجلس انجامید که ظاهرا نخستین بار موضوع 
این حساب ها را رسانه ای و ادعاهایی درباره آن 
مطرح کرده بود. در عین حال محمود صادقی روز 
گذشته بخش هایی از گزارش دستگاه قضا درباره 
ســود و  هزینه کــرد  ایــن حساب هــارا  در توئیتر 
خود بازنشر کرد. براساس این گزارش مشروح 
که به همراه جداول هزینه کرد پنج شنبه گذشته 
قــوه قضاییه در دوبخش شامل  در خبرگزاری 

»منشاء این حساب ها« و »سود حاصل از سپرده 
ها« منتشر شد، کل سود متعلقه به این حساب ها 
در سال 1398، 430 میلیارد تومان بوده که از 
این میزان حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده 
است. براساس این گزارش رئیس دستگاه قضا 
در همان ابتدا )سال گذشته( نحوه برداشت از 
حساب های مذکور را تغییر داده و آن را از یک امضا 
به سه امضا و تعداد حساب ها را از حدود بیش از 
60 حساب  به پنج حساب به نام قوه قضاییه تغییر 
می دهد.  براساس این گزارش » کل سود متعلقه 
به این حساب ها )بر اســاس محاسبات سیستم 
بانکی( در سال 1398، مبلغ 430 میلیارد تومان 
)معادل حــدود 3/3 درصــد کل اعتبارات قوه 
قضاییه در سال 98( بوده است که از این میزان 
در سال 98 حــدود 400 میلیارد تومان هزینه 
شــده اســت. حــدود 130 میلیارد تومان از این 
مبلغ، مستقیم به دادگستری استان ها و به میزان 
حدود 2۷0 میلیارد تومان نیز به سازمان های 
اداری تخصیص  و واحــد هــای ستادی  وابسته 

یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استان ها 
ــزارش آمــده است  ــت.« در ایــن گ هزینه شــده اس
که » از مجموع حدود 130 میلیارد تومان منابع 
پرداختی به استان ها، 61/29 درصد در حوزه 
عمرانی، 20/21 درصد در حوزه رسیدگی ویژه به 
پرونده های معطله و تسهیل امور جاری دادگستری 
و 18/50 درصد نیز به عنوان مصوبات سفر های 
استانی هزینه شده است. همچنین  از مجموع 
حــدود 2۷0 میلیارد تومان منابع پرداختی به 
سازمان های تابعه و واحد های اداری، ۷۷/2۷ 
درصد در امور عمرانی و زیربنایی، 6/15 درصد 
ــوزه توسعه زیرساخت فــنــاوری هــای نوین  در ح
عــدالــت الکترونیک، 6/01 درصــد در حــوزه 
رسیدگی بــه پــرونــده هــا و پیگیری گــزارش هــا و 
شکایات مردمی، 5/69 درصد در حوزه آموزش 
قضات و کارآموزان قضایی، 3/84 درصد در حوزه 
توسعه نظارت و ارتقای سامت درون قوه قضاییه و 
1/03 درصد در حوزه پژوهش و بهبود روند ها و 

برنامه های تحولی هزینه شده است.« 

آزادی 2 دانشمند ایرانی در قبال یک جاسوس آمریکایی
درحالی که آمریکا ناچار شد در مقابل آزادی یکی از جاسوسان خود، 2 دانشمند ایرانی را آزاد کند، 

ترامپ به دنبال دستاوردسازی از این مبادله است 

ایران در مقابل آزادی دو دانشمند خود که به دلیل 
تحریم های یک جانبه آمریکا در این کشور زندانی 
بودند، تفنگدار سابق آمریکایی را که به اتهام 
جاسوسی محاکمه شده بود آزاد کرد. موضوعی 
که ترامپ تاش کرد از آن برای خودش  دستاورد 
بسازد. چند روز قبل وزیر خارجه کشورمان در 
ــام کــرد که دکتر سیروس عسگری  توئیتی اع
دانشمند ایرانی آزاد شده و در حال بازگشت به 
ایران است. عسگری که از سه ماه پیش به اتهام 
واهی »سرقت اطاعات محرمانه تجاری« دستگیر 
شده بود به ایران بازگشت و سید عباس موسوی 
سخنگوی وزارت خارجه آزادی ایــن دانشمند 
ایرانی را محصول تاش های دیپلماتیک و تبرئه 
از اتهامات توصیف کرد و ادعای هرگونه تبادل را 
منتفی دانست. پس از بازگشت عسگری به ایران، 
رسانه های آمریکایی تصویری را نشان دادند که 
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امورایران  به 
استقبال مردی به نام »مایکل وایت« رفته است. 
زندانی که دو سال پیش با داشتن شاکی خصوصی 
و عمومی به جرم جاسوسی علیه ایران  در مشهد 
دستگیر شده بود. آزادی این جاسوس آمریکایی 
باعث شد که گمانه های تبادل عسگری با یک 

آمریکایی تقویت شود اما بعدتر موسوی بیان 
کرد که آزادی »مایکل وایت« در قبال آزادی 
»مجید طاهری« دیگر دانشمند ایرانی انجام 
شده است. آزادی دو دانشمند ایرانی در 

قبال یک جاسوس آمریکایی اتفاقی 
بود که بعضی کاربران شبکه های 
مجازی آن را پیروزی 2-1 ایران 

برابرآمریکا قلمداد کردند. گفتنی است که مشابه 
آزادی سیروس عسگری مهر ماه سال گذشته نیز 
رخ داد و دکتر ظریف در سفرش به زوریِخ سوئیس،  
دکتر مسعود سلیمانی را که به اتهام دور زدن تحریم 
های آمریکا دستگیر شده بود با خود به ایران آورد. 
در مقابل ژائو ونگ، تبعه چینی-آمریکایی که به 
اتهام جاسوسی در ایران به 10 سال زندان محکوم 
شده  بود به آمریکا بازگشت.  آزادی تفنگدار سابق 
آمریکایی که البته یک کاربر توئیتر مدعی شده 
مبتا به »اچ آی وی« و کرونا هم بوده آن قدرترامپ 
را ذوق زده کرد که هم قبل از رسیدن او به خاک 
آمریکا و هم بعد از آن، از ایران تشکر کرد تا در یک 
اظهار جنجالی پای توافق مجدد بین ایران وآمریکا 
را در فضای مجازی بازکند. این درحالی است که 
وزیر خارجه اش پمپئو و برایان هوک دم از »تمدید 

تحریم تسلیحاتی ایران« می زدند.

تالش ترامپ برای دستاوردسازی 	 
ترامپ که طــرح  » کــارزار فشار حداکثری« او 
در قبال ایران تا کنون جواب نداده و نتوانسته 
ایــران را به پای میز مذاکره بکشاند، خواسته 
و  کند  کوچک استفاده  همین رخداد  از  کــه  
در شرایطی که به 
دلیل اعتراضات 
ــری در  ــ ــراسـ ــ سـ
آمـــریـــکـــا تــحــت 
فــشــار اســـت، 
ــود  بـــــرای خ
دستاوردی 

بتراشد.  لذا با ابراز این که از آمدن مایکل وایت 
هیجان انگیز شده در توئیتی نوشت: »این نشان 
داد که توافق ممکن اســت« و به طــرف ایرانی 
گفت: »که تا انتخابات بعدی صبر نکنید چون 
من باز هم می برم. اگر االن توافق کنیم، معامله 
بهتری برای شما خواهد بــود.« این گفته های 
ترامپ بدون پاسخ نماند و  وزیر خارجه کشورمان 
در یک پاسخ هوشمندانه توئیتری اعام کرد که 
برجام هنوز روی میز است و ترامپ به جای توافق 
جدید می تواند به برجام برگردد. محمدجواد 
ظریف نــوشــت:» ما زمانی که شما وارد دفتر 
]ریاست جمهوری[ شدید، توافقی داشتیم. ایران 
و دیگر اعضای برجام هرگز میز را ترک نکردند.« 
او همچنین نوشت: »مشاوران شما )که اغلب تابه 
حال اخراج شدند( قمار احمقانه ای انجام دادند. 
این به شما بستگی دارد که چه زمانی بخواهید آن 
را اصاح کنید.«  این تمام واکنش طرف ایرانی 
نبود و حسام الدین آشنا مشاور  رئیس جمهور در 
واکنش به این که ترامپ گفته بود که دور بعد هم 
رای خواهم آورد اظهار کرد: »تو در انتخابات سوم 
نوامبر) 13 آبان ماه(  شکست خواهی خورد و ما 
این را می دانیم. بنابراین، تو باید امتیاز بیشتری 
نسبت به اوباما به ایران بدهی.« در همین حال 
علی شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
کشورمان شب گذشته در توئیتی به اما و اگر 
های مذاکره دوباره با آمریکا که در این باره شکل 
گرفته بود پایان داد: »تبادل زندانیان، نتیجه  
مذاکره نبوده و هیچ مذاکره ای هم در آینده انجام 

نخواهد شد.«

یادداشت روز

  دکترحامد رحیم پور 
international@khorasannews.com

واکنش روحانی به نمایش انجیلی ترامپ 
رئیس جمهور کشورمان با مردم آمریکا ابراز 
همدردی  و دست بردن ترامپ  به کتاب 
آسمانی پیش از اقــدام علیه مــردم آمریکا 
را شرم آور توصیف کرد. چند روز  قبل بود 
که دونالد ترامپ با پای پیاده به کلیسای 
سنت جان در نزدیکی کاخ سفید رفت و با 
در دست گرفتن کتاب انجیل معترضان 
به نژادپرستی را تهدید کرد:» برای مقابله 
ــش آمریکا را به  بــا »شـــورش و غـــارت« ارت
خیابان مــی آورم.« به گزارش خبرآناین، 

ــارات تــرامــپ حجت  ــه ــن اظ در واکــنــش بــه ای
االســام والمسلمین روحانی رئیس جمهور 
کشورمان پس از ابراز همدردی با مردم آمریکا 

به خاطر قتل وحشیانه سیاه پوست آمریکایی 
به دست پلیس این کشور، اظهار کرد:» انجیل 
را  بی گناهان  قتل  فرمان  که  نیست  کتابی 

صادر کند، شرم آور است رئیس جمهوری 
ــدام کند  که می خواهد علیه ملت اش اق
دست به کتاب آسمانی می برد و این باعث 
خشم همه ادیان ابراهیمی است.« وی با 
اشاره به این که آمریکا در یکی از بدترین 
وضعیت های تاریخ این کشور قرار دارد و 
می بینیم چه ظلم بزرگی به سیاه پوستان 
ــرد:»  ک نشان  خاطر  کشورمی شود  ــن  ای
ــورج فلوید« بــه عــنــوان یک  مــاجــرای »جـ
ماجرای جهانی، نشان می دهد که ما هنوز 
تا رسیدن به تمدن جهانی و بشری که مورد 
توجه انبیا  و پیامبر عظیم الشأن اسام بوده 

بسیار فاصله داریم.« 
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تصویر جلد مجله تایم پس از مــرگ جــورج فلوید 
شهروند سیاه پوست آمریکایی/ یأس مادران سیاه 
پوست از شرایطی که انتظار کودکان شان را می کشد

توئیت نیک کانفسور گزارشگر نیویورک تایمز: 
ترامپ عمل به وعده خود را در دور اول ریاست 
جمهوری اش بــرای ساخت دیـــوار بــه منظور 
حفاظت از آمریکا در برابر جهان آغاز کرد. وعده 
او به ساخت دیواری برای محافظت از خودش در 

برابر آمریکایی ها منجر شده است. 

»نــانــســی پــلــوســی« رئــیــس دمـــوکـــرات مجلس 
نمایندگان آمریکا در حالی که ماسک بهداشتی 
بر صورت داشت، به همراه کارمندان و محافظان 
خود به تظاهرکنندگان پیوست؛ این اقدام در حالی 
صــورت می گیرد که دموکرات ها صحبت هایی 
درباره پیشنهاد  ارائه طرح های  قانونی در پاسخ به 
قتل یک سیاه پوست توسط پلیس آمریکا کرده اند.

سناتورهای حزب دموکرات آمریکا در مراسمی 
یــاد سیاه پوستان قربانی  به  که در واشنگتن 
نژادپرستی برگزار شده بود، شرکت کردند. در 
این مراسم که برای گرامی داشت یاد »جورج 
فلوید«، »احمد آربری« و »برونا تیلور« برگزار شده 
بود، شرکت کنندگان به مدت هشت دقیقه و ۴۶ 
ثانیه به احترام این کشته شدگان سکوت کردند 
و حتی برخی از سناتورهای دموکرات در این 
مدت زانو زدند. هر سه نفری که نام آن ها برده 
شده از شهروندان سیاه پوست آمریکا هستند که 
در یک ماه گذشته قربانی خشونت و نژادپرستی 
ــده انــد. برخی کارشناسان  ــن کشور ش در ای
می گویند با توجه به در پیش بــودن انتخابات 
ریاست جمهوری و کنگره در آمریکا، این اقدام 
سناتورهای دمــوکــرات بــرای جمع آوری رای 

صورت گرفته است.

آســیــا،  ــاری  ــج ت قــلــب  شریفی-هنگ کنگ، 
دستخوش دور جدیدی از تنش با دولت مرکزی 
چین شده  است. ساکنان هنگ کنگ که پس از 
ماه ها اعتراض علیه دخالت پکن در امور داخلی 
این دولت شهر، درپی ظهور پاندمی کرونا به خانه 
ــاره  در مراسم یادبود  هایشان رفته بودند، دوب
سرکوب خونین اعتراضات »تیان آنمن« پکن در 
سال ۱۹۸۹ به خیابان ها آمدند. مراسمی که 
با درگیری همراه شده و به گفته شاهدانی که با 
خبرگزاری رویترز صحبت کرده اند ماموران پلیس 

به مردم اسپری گاز فلفل زدند. این اولین باری 
است که در مراسم سالگرد این واقعه در هنگ کنگ 
نــاآرامــی روی می دهد. طی مــاه هــای گذشته، 
دولت محلی هنگ کنگ به ریاست »کری لم« که 
از حمایت پکن برخوردار است، به دلیل شیوع 
کرونا اعتراضات را ممنوع کرده بود. اقدامی که 
به نفع دولت چین به ریاست شی جین پینگ برای 
مدیریت اعتراضات تمام شد. روز پنج شنبه نیز در 
حالی که نمایندگان دموکراسی خواه )نمایندگان 
منتخب معترضان( در پارلمان هنگ کنگ حضور 

نداشتند، الیحه مربوط به منع توهین به سرود 
ملی چین تصویب شد. بر اساس این قانون جدید، 
کسانی که آگاهانه به ســرود ملی چین توهین 
کنند به پرداخت جریمه نقدی تا ۶۵۰۰ دالر و تا 
سه سال حبس محکوم خواهند شد. این دومین 
پیروزی »شی« رئیس جمهور چین در دو هفته اخیر 
به شمار می آید. پیشتر در روز پنج شنبه ۸ خرداد، 
کنگره خلق چین، الیحه امنیت ملی هنگ کنگ را 
با هدف »مقابله با استقالل، براندازی، تروریسم و 
 دخالت های خارجی« در این منطقه با رأی اکثریت 
قاطع تصویب کرد. مجامع حاضر در کنگره ملی 
خلق چین )NPC( ایــن الیحه پیشنهادی را با 
۲۸۷۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و شش رأی 
ممتنع به تصویب رساندند. البته تدوین جزئیات 
این مصوبه که قرار است به قانون تبدیل شود، تا ماه 
سپتامبر طول خواهد کشید. بر اساس این مصوبه 

که بعد از الحاق مجدد هنگ کنگ به چین در سال 
۱۹۹۷ میالدی بی سابقه اســت، دولــت چین 
می تواند نیروهای امنیتی ویژه خودش را برای 
مقابله با جرایم امنیت ملی وارد قلمروی هنگ کنگ 
کند. همچنین اعتراضات را سرکوب و گروه های 
سیاسی و اجتماعی را منحل کند و دادگاه ها نیز 
احکام سنگین حبس برای کسانی صادر کنند که 
به نقض امنیت ملی متهم می شوند. مخالفان این 
قانون می گویند، وضعیت ویژه هنگ کنگ که با 
رویکرد »یک کشور، دو سیستم« سال ۱۹۹۷ از 
مستعمرگی بریتانیا به تملک دوباره چین درآمد، 
با قانون جدید نقض می شود. آن ها ابراز نگرانی 
می کنند که پکن با استناد به ایــن قانون نظام 
لیبرال سیاسی و اقتصادی جزیره را از بین ببرد و 
مقررات و رویکردهای داخلی چین را به این جزیره 

نیز تعمیم دهد.

گروه بین الملل-۱۰ روزی می شود که آمریکا 
در آتش خشم معترضان به رفتارهای نژادپرستانه 
پلیس می سوزد و برخورد خشن پلیس با معترضان، 
مــردم ایــن کشور و جهان را شوکه کــرده است. 
اکنون، سرزمینی با نماد مجسمه آزادی به محل 
اعتراض سراسری تبدیل شده است که می گوید، 
»دیگر از تبعیض و نابرابری خسته شده ایم«.حتی 
موج این اعتراضات به برخی کشور های دیگر از 
جمله آلمان، کانادا، یونان وآرژانتین نیز رسیده 
است. پلیس برای سرکوب معترضان به روش های 
غیراخالقی و غیرانسانی مختلفی همچون زیر 
گرفتن افــراد با ماشین و تیراندازی مستقیم با 
گلوله های پالستیکی روی آورده اســت. شمار 
دستگیرشدگان در اعتراضات آمریکا از ۱۰ هزار 
نفر گذشت و تعداد کشته ها نیز بنابر آمار رسمی 
از۲۰نفر عبور کرده است که برخی از آن ها جزو 
نیروهای پلیس هستند. هر چند ترامپ برای 
فرونشاندن خشم معترضان با خانواده جورج 
فلوید  ابراز همدردی کرده و در رسانه ها تالش 
شد که این اتفاق فقط به رفتار یک پلیس بد نسبت 
داده شود اما با این حال نه تنها از شدت اعتراضات 
کاسته نشده بلکه پیام های توئیتری وسخنان 
ترامپ بر شدت اعتراضات افــزوده است.به نظر 
می رسد این تاکتیک که فقط یک پلیس در این 
اتفاق مقصر شناخته و قول محاکمه او داده شود 
موثر واقع نشده دلیل آن هم روشن است این اتفاق 
منحصر به فرد نبوده بلکه رنگین پوستان آمریکایی 
بارها شاهد چنین جنایت هایی از سوی پلیس طی 
سال های گذشته بوده اند و به خوبی می دانند که 
قتل فلوید هم آخرین مورد از این جنایت ها نیست.
طی دهه های گذشته بارها نیروهای پلیس آمریکا 
مرتکب چنین جنایت هایی در حق رنگین پوستان 
آمریکایی  شده و در دادگاه تبرئه شده اند که این 
موضوع بیانگر نقص ساختاری درسیستم سیاسی 

وقضایی آمریکاست که نسبت به رنگین پوستان 
تبعیض قائل شــده اســت.اگــر نقص در ساختار 
سیاسی وقضایی آمریکا وجود نداشت قاتل فلوید 
با آن خونسردی دست به چنین جنایتی نمی زد  
یا ترامپ علیه اقلیت ها یا مهاجران بارها سخنان 
نژادپرستانه نمی گفت.در واقع به دلیل همین 
ساختار ضعیف سیاسی وقضایی است که باراک 
اوباما با شعار تغییر توانست به کاخ سفید راه یابد و 
همین انتخاب او نشان داد که نه فقط سیاه پوستان 
بلکه دیگر اقلیت ها و حتی بخش های طبقه فقیر 
سفید پوستان آمریکایی نیز از ساختار مدیریتی 
کشور خود ناراضی هستند. تبلور این نارضایتی 
درجنبش ۹۹ درصــدی وال استریت علیه یک 
درصد طبقه سرمایه دار نیز در سال ۲۰۱۱ نمایان 
شد.این نارضایتی به ویژه در دوران ترامپ با توجه 
به ضعف ساختاری نظام سرمایه داری در مدیریت 
و کنترل کرونا و توجه به ثروتمندان و رها کردن 
خدمات بیمه ای که در دوره اوباما وضع شده بود 
سبب شد تا اعتراضات از نارضایتی از قتل فلوید 
به جنبشی فراگیر علیه ساختار سیاسی آمریکا 
تبدیل شود. بیکاری ۴۰ میلیون شهروند آمریکایی 
و بی خانمانی و زیر خط فقر بودن نزدیک به ۵۰ 
میلیون آمریکایی ازجمله مواردی است که گستره 
اعتراضات را از رنگین پوستان به اقشار مختلف 
جامعه آمریکایی تعمیم داده اســت.بــر اساس 
گــزارش بی بی سی ،فقط بر اساس سرشماری 
که در سال ۲۰۱۱ انجام شد  حدود ۴۷ میلیون 
آمریکایی زیر خط فقر قرار داشته اند که با توجه به 
شرایط موجود کرونایی  و حتی توصیفی که ترامپ 

از وضعیت آمریکا حین انتخاب خود داشت و اضافه 
شدن ۴۰ میلیون بیکار به تعداد بیکاران ،این رقم 
وحشتناک خواهد شد.در این شرایط ،این امکان 
که آمریکا را وارد ناآرامی های بلند مدت و گسترده  
و شــورش  فرودستان علیه طبقه یک درصــدی 
سرمایه دار کند دور از ذهن نیست وبه نظر می 
رسد به همین دلیل ترامپ خواستار شدت عمل در 
سرکوب اعتراضات شد تا  از فراگیری اعتراضات 
جلوگیری شود. ترامپ حتی برای ساکت کردن 
معترضان به انجیل هم متوسل شد و در واقع با 
در دست گرفتن انجیل به بخش هایی از سفید 
پوستان افراطی ومسلح طرفدار خود پیام داد که 
با آن هاست و آن ها برای بر هم نخوردن وضعیت 
فعلی ساختار، وارد میدان و به معترضان حمله ور 
شوند. این ارزیابی از این رو قابل توجه است که بر 
اساس جلسه ترامپ با فرمانداران خود معلوم شد 
که ترامپ برای فرونشاندن اعتراضات به تاکتیک 
به میدان آوردن هزاران نیروی گارد ملی متوسل 
شده و از آن جایی که چنین نیرویی در عمل غیر 
ممکن است احتماال منظور او از به دست گرفتن 
انجیل پیام به افراطی های مسلح  نــژاد پرست 
طرفدار خود است که به میدان بیایند که البته 
این خود خطر درگیری های مسلحانه داخلی 
را افزایش می دهد.این ارزیابی از این جهت هم 
قابل توجه اســت که بسیاری از نیروهای گارد 
ملی با معترضان ابراز همدردی کرده اند و حاضر 
نشده اند که در سرکوب ها مشارکت کنند وحتی 
برخی مقام هــای پنتاگون  دربــاره دستورهای 
ترامپ در مورد سرکوب ها ابراز نگرانی کرده اند.

در این خصوص سی ان ان گــزارش داد ، برخی 
مقامات آمریکایی در وزارت دفاع این کشور درباره 
تصمیمات ترامپ در قبال اعتراضات جاری علیه 
نژادپرستی اعالم نگرانی کرده اند.سی. ان. ان 
همچنین به نقل از یک مقام رسمی پنتاگون که 
نامش فاش نشده، گفته است که نارضایتی زیادی 
در میان نیروهای گارد ملی برای انجام مأموریت 
نظامی در داخل شهرهای آمریکا وجود دارد، در 
صورتی که این نیروها از چند روز پیش در حالت 
آماده باش به سر می برند حتی جیمز متیس رئیس 
سابق پنتاگون که توسط ترامپ برکنار شد علنا 
تصمیم ترامپ برای فراخواندن ارتش به منظور 
سرکوب معترضان را اقدامی نادرست  دانست . 
درچنین شرایطی البته  برخی رسانه ها و از جمله 
برخی مقام های آمریکایی و همچنین دموکرات ها 
هم  دست به کار شدند و سعی کردند با انتقاد شدید 
از عملکرد ترامپ، اورا مقصر اوضاع جلوه دهند.
ارائه نظر سنجی مبنی بر مخالفت دو سوم مردم 
آمریکا با رفتار ترامپ و همدردی آن ها با معترضان 
یا اظهار نظر فرماندار ایالت میشیگان در مصاحبه 
با ناو دیس نیوز که خطاب به ترامپ گفت »در برابر 
قلدرمآبی تسلیم نمی شوم «از جمله این تالش 
هاست. دموکرات های مجلس سنای آمریکا نیز 
طرح پیش نویس قطعنامه ای را برای محکومیت 
ترامپ به دلیل صدور فرمان استفاده از گاز اشک آور 
و گلوله های پالستیکی علیه معترضان ارائه کردند 
که با مخالفت اکثریت سناتورهای جمهوری خواه  
مواجه شد .اما آیا این تاکتیک ها می تواند موج 
روزافــزون اعتراضات را خاموش کند؟ هر چند 
برخی کارشناسان سعی می کنند وانمود کنند 
قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا بر این بحران فائق 
خواهد آمد اما به نظر می رسد این ارزیابی ها از روی 
تمایالت شخصی ابــراز شده و تحوالت روزهای 

آینده می تواند پاسخ به این سوال را روشن کند. 

»کرانه باختری« و »انتفاضه سوم« 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرده که تا 
۱۱ تیرماه بخش های دیگری از کرانه غربی رود 
اردن را رسما به اسرائیل ضمیمه خواهد کرد.
این بخش ها که حدود ۳۰ درصد از اراضی دیگر 
کرانه غربی رود اردن می شوند رسما از حاکمیت 
تشکیالت خودگردان خارج خواهند شد.در این 
راستا چند نکته قابل ذکر است:اول ، نتانیاهو 
جمهوری  ریاست  اول  دوره  پایان  به  توجه  با 
ترامپ و احتمال  انتخاب نشدن مجدد وی در 
تالش است هر آن چه را در ذهنش بوده  در این 
. وی احتماال در پستوهای  دوره محقق کند 
ذهنش معتقد است شاید هیچ گاه چنین فرصتی 
نصیب اسرائیل نشود.دوم ، در روزهای گذشته 
اتفاقی مهم در کرانه غربی رخ داد که رسانه ها 
به سادگی از کنار آن گذشتند و آن تیراندازی 
علنی عــده ای با ســالح هــای خودکار و لباس 
شخصی در مأل عــام در شهر رام ا... بود.این 
به معنای بازگشت گردان های نظامی فتح به 
عملیات مستقیم علیه اسرائیل است.در گذشته 
نیروهای فتح به عنوان پلیس اسرائیل عمل می 
کردند و مانع بزرگی مقابل نیروهای حماس و 
جهاد اسالمی و سایر گروه های مقاومت در کرانه 
غربی بودند.سوم، شرایط امروز شباهت بسیاری 
با سال ۲۰۰۰ دارد. درآن سال بعد از هفت 
سال مذاکره عرفات به این نتیجه رسید که فریب 
خورده و دولت اسرائیل هیچ گاه شروط حداقلی 
وی را برای تشکیل دولت فلسطینی نخواهد 
پذیرفت  . لذا غیرمستقیم مجوز فعالیت »کتائب 
االقصی« وابسته به گروه فتح را صادر کرد و در 
همین راستا این نیروها عملیات های مهمی 
ــد و همین  را علیه صهیونیست ها انجام دادن
رخدادها بود که مرگ مشکوک و زودهنگام یاسر 
عرفات را رقم زد.چهارم ، تصمیم اخیر دولت 
اسرائیل به معنای مسدود سازی تمام راه ها برای 
دولت ابومازن است و به احتمال زیاد انتفاضه 

سوم رقم خواهد خورد. 

تحلیل روز

انتشار تصویری از ترامپ که با گرفتن انجیلی در 
دست وعده برخورد و مقابله با معترضان را داد، 
جنجال ساز شده است . بسیاری از چهره های 
مذهبی آمریکا انجیل را ابزار دست ترامپ برای 

سرکوب مخالفان دانسته اند.

ندامت »زلنسکی« از نقض قرنطینه
روز ســوم ژوئــن عکسی از ولودیمیر زلنسکی  
منتشر شد که در آن، وی در فاصله نزدیکی از 
همراهانش، از جمله سردفتر و معاون اول خود 
و همچنین فرماندار و شهردار »ِخمِلنیتسکی« 
ــود. حاال  ــی ش هنگام نــوشــیــدن قــهــوه دیـــده م
زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین اعالم کرده 
که اگر کافه نشینی اخیرش شکستن قرنطینه 
تلقی شود او آماده است که برای این کار جریمه 
بپردازد. کافه ها و رستوران ها در اوکراین تا روز 
جمعه، پنجم ژوئن، طبق قوانین قرنطینه حق 
نداشتند در فضای داخلی کسی را بپذیرند و 
مشتری  باید در محوطه روباِز جلوی کافه یعنی 
تراس آن بنشیند و ۱.۵ متر فاصله اجتماعی را با 

دیگران رعایت کند.

قاب بین الملل

خبر متفاوت 

توئیت روز 

چهره روز 

نمای روز 

  علیرضا تقوی نیا
international@khorasannews.com

پیشخوان بین الملل 

آمریکا؛ سرزمینی با نفس های خسته 
تاکتیک " پلیس بد یا رئیس جمهور بد " موج اعتراضات در آمریکا را به سرانجامی می رساند ؟ 

پلیس هنگ کنگ برای اولین بار با حاضران مراسم سالگرد سرکوب »تیان آنمن« مقابله کرد 

هنگ کنگ در مشت »شی« 
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ماجرای بورسی تولید یک داروی کرونا!
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ماجرای بورسی تولید یک داروی کرونا!

»یعنی همه هیاهو برای باال رفتن ارزش سهام بود؟« 
پستی در فضای مجازی منتشر شده که ادعا می کند: 
چند وقت پیش شریعتمداری، وزیر کار در توئیتی به 
تولید داروی کرونا  توسط شرکت های شستا  که زیر 
مجموعه های  وزارت کار است اشاره کرده بود که بازتاب 
رسانه ای پیدا کرد . در این میان  خبر تولید داروی کرونا 
توسط شرکت ابوریحان  نیز  منتشر شد. روابط عمومی 
شرکت در ادامه آنونس ها و تبلیغات مختلفی درباره تولید 
داروی کرونا منتشر کرد. سپس یکی از مسئوالن شرکت 
ابوریحان  در گزارشی که از صداو سیما پخش شد تاکید 
کرد این دارو نه تنها به کنترل بیماری کمک می کند بلکه آن 
را در مرحله درمان قرار می دهد. موضوعی که باعث شد 
به سرعت ارزش سهام این شرکت باال برود و از فردای 
آن روز خریداران سهام این شرکت صف بکشند. این در 
حالی بود که در یک ماه گذشته عرضه مالکان حقوقی سهم 
ابوریحان همواره منفی بوده است. بعدها خود شرکت 
موضوع ساخت داروی ضد کرونا  را تکذیب کرد. حاال 
سوال کاربران این است آیا این فقط یک بازی  بورسی  

بوده است ؟آیا جایی مسئول بررسی این مسئله است ؟
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آتش سوزی های مشکوک!

حدود 10 روز است ده ها نقطه کشور دچار  آتش سوزی 
شده و بازتاب زیادی هم در شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی داشته است. برخی از این آتش سوزی های زنجیره 
ای مانند جنگل های زاگرس گچساران، مجتمع پتروشیمی 
بندر امام، مجتمع تجاری زیتون تهران، نیروگاه حرارتی 
تبریز، بوستان والیت تهران، پارک جنگلی چیتگر تهران، 
کارخانه کاغذ بینالود، پارک افرای تهران، واگن های قطار 
مسافربری اسالمشهر، درختان روبه روی دانشگاه آزاد 
پردیس تهران، درختان روبه روی دانشگاه امام صادق )ع( 
تهران، پاالیشگاه تهران )یک نفر کشته و یک نفر مصدوم 
بر اثر آتش سوزی(، انبارهای شرکت فوالد خوزستان و ... 
تنها در عرض 10 روز اتفاق افتاده است. برخی کاربران 
این آتش سوزی ها را اتفاقی ندانستند و خواستار این 
بودند که نهادهای مسئول درباره آن ها توضیحاتی ارائه 
کنند. کاربری نوشت: » چند ساله که آتش سوزی های پیاپی 

غیرعادی داریم و هیچ مسئولی هم دلیلش رو نمیگه!«
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سریال دنباله دار لو رفتن اطالعات

پیش از این در گزارشی به دالیل لو رفتن اطالعات مردم 
در همین صفحه پرداختیم و راهکارهای جلوگیری از 
درز اطالعات را هم نوشتیم اما به نظر می رسد هنوز هم 
بسیاری از مراکزی که اطالعات هویتی مردم را در اختیار 
دارند از نبود یک سیستم امنیتی رنج می برند. به تازگی 
در خبری اعالم شد که اطالعات 5/5 میلیون کاربر اپراتور 
رایتل هک و برای فروش در اینترنت قرار داده شده 
است که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشته 
است. کاربری نوشت: »حاال با لو رفتن دیتای رایتل، اگه 
شماره طرف رایتل باشه، هکر می تونه مستقیم بره دم 
خونه طرفش. چون عالوه بر نام پدر . کد ملی و تاریخ تولد 
و...، نشانی دقیق و پالک هم در اختیارشه.« کاربر دیگری 
نوشت: »باید با رایتل به شدت برخورد بشه که از اطالعات 

مردم  به خوبی مراقبت نکرده.«
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کالهبرداری عجیب برخی نمایشگاه دارها

ویدئویی از یکی از شهروندان در فضای مجازی منتشر 
شده که نکته جدیدی را درباره یک کالهبرداری رایج 
طرح می کند. او از تجربه خودش می گوید که خودروی 
206 را با تایید سالم بودن در اختیار نمایشگاه دار قرار 
داده  اما فردای آن روز که برای ثبت معامله می روند متوجه 
می شوند ماشین دود آبی بیرون می دهد. نمایشگاه دار 
قصد داشته به خاطر همین عیب حدود 8 میلیون تومان 
از مبلغ خودرو کم کند. با بررسی بیشتر مشخص می شود 
همان شبی که خودرو در اختیار نمایشگاه دار بوده داخل 
باک روغن ریخته شده و همین موضوع باعث نقص فنی 
ماشین شده است. در نهایت نمایشگاه دار به خاطر همین 
مسائل و فسخ قرارداد مبلغ یک میلیون تومان از این 
فرد خسارت گرفته که این مبلغ غیرقانونی گرفته شده. 
کاربری نوشت: »نمایشگاه دارها البته آدم های محترمی 
هستن ولی شهروندان باید حواس شون جمع باشه که 

بین شون کالهبردارهایی هم پیدا می شن«.
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ماجرای وام یک میلیاردی خودروسازان

»چین با یک میلیارد و 400 دالر یه کارخونه تولید 
تسال تاسیس کرد!« به تازگی موضوع اعطای وام یک 
ــازان در فضای مجازی  ــودروس میلیارد دالری به خ
موجب گمانه زنی های مختلفی بین کاربران شده است. 
کاربری نوشت: »به نظرتون با این یک میلیارد دالری 
که به خودروسازی دادند، قرار است کارخونه تولید 
خودروهای برقی بزنند؟« اشاره بعضی کاربران به این 
بود که شرکت تسال در چین با مبلغ 1/4 میلیارد دالر 
تاسیس شده و ساالنه 500 هزار دستگاه تسال3 تولید 
می کند. اما با شفاف تر شدن بیشتر موضوع مشخص شد 
جریان یک میلیارد دالر، به اوایل سال 97 و زمان شدت 
گرفتن تحریم ها و به تبع آن مشکالت ایجاد شده در 
تامین قطعات خودرو بر می گردد. بر این اساس این مبلغ  
از دو سال گذشته و با هدف  تقویت ناوگان حمل و نقل 
عمومی و برای خودروهای سنگین از منابع ذخایر ارزی 

تخصیص داده شده است.
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شغل جدید نماینده های دیروز 

جدولی از شغل جدید برخی از نمایندگان مجلس دهم 
که در این دوره یا رد صالحیت شده اند یا آرای الزم برای 
رسیدن به مجلس را کسب نکرده اند بازتاب زیادی در 
شبکه های اجتماعی داشت. در این جدول که آفتاب یزد 
تهیه کرده ، نام تعدادی از نمایندگان را می بینیم که بعد از 
مجلس دهم و ناکامی از رسیدن به کرسی مجلس یازدهم 
به دلیل رد صالحیت یا عدم جذب آرا به چه مشاغلی 
گماشته شده انــد. جالب این جاست که برخی از این 
رد صالحیت شده ها در وزارتخانه ها به کار گرفته شده 
اند که به عقیده بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی 
نوعی تناقض است. برخی از کاربران معتقدند فردی که 
صالحیت نمایندگی مردم را ندارد و از راه یافتن به مجلس 
منع شده چطور در پست دولتی می تواند مفید باشد و 

فساد دیگری انجام ندهد.

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.

فرزندان رشید اسدا...

به سبک فیلم های اکشن

ما و میراث بزرگان!

نون به نرخ روز خور!
این بنده خدا 
هم می خواد 

از هر شرایطی 
پول دربیاره به 
همین خاطر 
بساط کرده و 

برای شکستن 
و تخریِب شهر 
به معترضان 

آمریکایی پاره 
آجر می فروشه

کودکان پرویی 
که توی لگن 
پالستیکی 

توی رودخانه 
آمازون در 

بندر بلن دارن 
بازی میکنن ، 
منو یاد بچگی 

های خودم 
توی دهه 60 

انداختن

اسدا... یکتا 
با انتشار 

این عکس 
نوشت: 

پسرام دسته 
گل های بابا 

به ترتیب سن 
 وایسادن...

خدایا 
شکرت

آرامگاه 
باقرخان ملقب 
به »ساالر ملی« 
در تبریز شده 
انبار کفش! 
این جوری 

می خواهیم از 
میراث بزرگان 

وطن نگهداری 
کنیم؟

تفریح در آمازون!

این بنده خدا 

هم با وانتش 

می خواسته 

از نردبان 

بره باالی 

پشت بوم 

خونش اما 

نمی دونسته 

توی واقعیت 

این اتفاق ها 

نمیفته!

ناصری-تقریبا بدون استثنا همه قبول دارند که سخت ترین شغل در جهان کار در معدن 
است. اما به تازگی خبری در فضای مجازی از بازنشستگی جوان 23 ساله ای منتشر 

شده که به دلیل فشارهای زیاد ناشی از هشت سال بازی رایانه ای رخ داده است. 
جیان ژیائو که از او به عنوان اسطوره بزرگ بازی های رایانه ای در چین یاد می شود 
گفته مشکالت جسمی که انجام این بازی ها بر او تحمیل کرده  ، علت کناره گیری 
اش بوده است. اما چه کسی فکرش را می کرد که روزی انجام بازی های رایانه ای به 
جایی برسد که عوارض آن باعث شود یک جوان 23 ساله بعد از هشت سال آن قدر 

سالمتی اش به خطر بیفتد که مجبور شود به توصیه پزشکان  خود را بازنشسته کند. 
در ادامه کمی درباره درآمد و مشکالت جسمی و روانی گیمرهایی که به بازی اعتیاد 

پیدا کرده اند و تعداد آن ها در جهان نوشته ایم که خواندنش خالی از لطف نخواهد بود.

 برخی کاربران بازی های آنالین به خاطر بازی سالمتی  و  جان شان را از دست داده اند

 یا جان اطرافیان شان را گرفته اند

             تعداد گیمرهای جهان

از بین جمعیت هفت میلیارد و 800 هزار نفری جهان حدود 
2.4 میلیارد نفر گیمرهایی هستند که بازی های ویدئویی 
را به صورت آنالین بازی می کنند. نکته جالب دیگر این آمار 
که سال گذشته اقتصاد آنالین منتشر کرده ، این است که 
نزدیک به نیمی از این گیمرها را خانم ها تشکیل می دهند و 
سن 61 درصد آن ها زیر 36 سال است و با توجه به آماری که 
سال 94 روزنامه هفت صبح از آمار 1.2 میلیارد نفری گیمرها 
داده بود می توان نتیجه گرفت که بازی های ویدئویی توانسته 
طیف جوان را از هر دو جنسیت به خود جذب کند. این در 
حالی است که بازی کردن در خارج از ایران به دلیل وجود 
قوانین کپی رایت بسیار پر هزینه تر از سرگرمی های مشابه 
همچون سینماست. زیرا برای دیدن فیلم حدود 10 دالر و 
برای خرید یک بازی حدود 60 دالر نیاز است ولی با این حال 
هر روز عالقه مندان به دنیای بازی با اشتیاق بیشتری به این 

صنعت روی می آورند.
در این میان آمار تعداد گیمرهای کشورمان هم قابل  توجه 
است. طبق آخرین آمارهای ارائه شده از مرکز ملی بازی های 
رایانه ای در سال 97 بیش از 28 میلیون گیمر در ایران وجود 
دارند که از این میان هشت میلیون کودک ایرانی زیر 12 سال 
کاربر بازی های رایانه ای هستند و روزانه 13 میلیون ساعت 

با این بازی ها سرگرم می شوند.

          درآمد گیمرها

بــه کسی می گفتید می خواهید  ــر  ــال قبل اگ تــا چند س
اما شاید  با گیمر بودن پولدار شوید، به شما می خندید 
برایتان جالب باشد بدانید چند سالی می شودکه دنیای گیمر 
ها با این که کوچک است و کسی یک گیمر را نمی شناسد 
اما به اندازه یک ورزشکار یا هنرمند معروف پر درآمد است. 
در برخی کشورها از جمله چین و کره جنوبی به مسابقات 
گیمینگ نگاه متفاوت و ویژه ای دارند. اما درآمد گیمرها 
فقط از بردن در مسابقات نیست بلکه بیشترین درآمدشان 
از فروش پخش زنده بازی هایشان  )Live Stream(  است. 
وقتی بیننده های پخش زنده بازی یک گیمر زیاد باشند، 
او می تواند از طریق تبلیغ یا حامی های مالی درآمد خوبی 
کسب کند اما رسیدن به این درآمدهای رویایی کار بسیار 
دشوار و مشکلی است. البته فروش اکانت های بازی هم یکی 
از روش های درآمد زایی گیمرهاست. به عنوان مثال هنوز هم 
حتی در کشورمان خیلی ها برای این که در یک بازی شاخ به 

حساب بیایند حاضرند پول بدهند و بازی با لول باال خریداری 
کنند که می توان به بازی کلش آف کلنز که تا همین چند وقت 
پیش اکانت ها با لول باال چندین میلیون تومان خرید و فروش 

می شد، اشاره کرد.
امــا مـــروری بــر درآمـــد چندنفر از گیمرهایی کــه معروف 
هستند نشان می دهد آن ها درآمدهای باالیی از همین 
طریق به دست آورده اند. بنابر تخمین موسسه تحقیقاتی 
eMarketer، سال گذشته )2019( شرکت های مختلف 
حدود 3/3 میلیارد دالر برای تبلیغات محصوالت شان 
روی اینفلوئنسرهای گیم خرج کرده اند. به چند نفر آن ها 
که در سال گذشته بیشترین درآمد را داشته اند اشاره می 
کنیم. Tyler Blevins.1 ملقب به Ninja، درآمــد سال 
Felix Kjellberg  .2 ملقب  گذشته: 17 میلیون دالر 
ــد سال گذشته: 1۵ میلیون دالر  به PewDiePie، درآم
Preston Arsement .3 ملقب به Preston، درآمد سال 

گذشته: 14 میلیون دالر و...

          مشکالتی که گریبانگیر گیمرهاست

بازنشسته شدن جوان 23 ساله به خاطر عوارض ناشی از هشت 
سال بازی با رایانه نشان می دهد این بازی ها به شدت به روح 
و جسم انسان صدمه می زند. جیان ژیائو در حساب کاربری 
خود در شبکه سینا ویبو که در چین بسیار محبوب است بعد 
از اعالم بازنشستگی اش در 23 سالگی نوشته: »به علت شب 
بیداری های مداوم طی سالیان گذشته و رژیم غذایی چرب 
و همچنین تحت استرس فراوان بودن، سال گذشته متوجه 
شدم که به دیابت نوع 2 مبتال شده ام. وضعیت روانی من دیگر 
به خوبی گذشته نیست... دکتر هشدار داده که اگر به این 

وضعیت ادامه دهم عواقب جدی برایم خواهد داشت.«
اعتیاد به بازی های رایانه ای و مشکالت جسمی و روحی که 
در پی آن رخ می دهد، یکی از بزرگ ترین مشکالت جامعه 
بشری پیش روست که 2.4 میلیارد نفر آن گیمر به شمار می 
آیند. سازمان جهانی بهداشت »اختالل بازی های رایانه ای« 
را یک وضعیت تهدید کننده سالمت روانی و اختالل رفتاری 

خوانده است.
چین با داشتن بیشترین گیمر در جهان برای کنترل عوارض 
ناشی از شب بیداری هایی که علل زمینه ساز مشکالت 
جسمی کودکان در آینده خواهد بود ، اقدام به وضع قوانینی 
کرده است که می توان به منع بازی آنالین بین ساعت 22 تا 

8 صبح برای کاربران زیر 18 سال اشاره کرد.
کور شدن چشم یک دختر 21 ساله چینی به خاطر ساعت ها 
بازی بدون وقفه،  قتل در شانگهای به دلیل باخت در یک بازی 
آنالین گروهی، قتل و غارت یک پیرزن 81 ساله در ویتنام برای 
درآوردن هزینه های بازی آنالین، نوجوانی که پدر و مادرش را 
در آمریکا به خاطر گرفتن دسته بازی اش به ضرب گلوله کشت 
یا نوجوانی که به خاطر ۵0 ساعت بازی بدون وقفه جانش را از 
دست داد ، تنها نمونه هایی است که نشان می دهد اعتیاد به بازی 
های آنالین تا چه حد می تواند روی جسم و روح انسان اثر بگذارد. 

ابزی مرگ »گیرمها«!
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داغ ترین روزهای کرونا و زمزمه بازگشت محدودیت ها 
 افزایش بی سر و صدایهمزمان با ثبت رکورد جدید از مبتالیان به کرونا، رئیس جمهور از احتمال برقراری مجدد محدودیت ها گفت

 20 درصدی قیمت بلیت قطار 
 شورای عالی ترابری در جلسه ششم خرداد امسال 
ــدی قیمت بلیت قطارهای  با افزایش ۲۰ درص
ــدی قیمت بلیت قطارهای   مسافری و ۵۰ درص
حومه ای موافقت کرد.به گزارش مهر، در تیر ماه 
سال گذشته نیز بلیت قطارهای مسافری ۲۲ درصد 
افزایش یافته بود؛ پیش از آن نیز در تابستان سال 
۹۷، شرکت راه آهن با افزایش ۱۰ درصدی قیمت 
بلیت قطار موافقت کرده بود.البته بلیت قطارهای 
حومه ای از سال ۹۳ که این نوع قطارها راه اندازی 
شده ، تغییری نداشته است.رجبی رئیس انجمن 
شرکت های حمل و نقل ریلی درباره افزایش ۲۰ 
درصدی قیمت بلیت قطار اظهار کرد: شرکت های 
حمل و نقل ریلی در ابتدا افزایش ۴۰ درصدی 
قیمت بلیت قطارهای مسافری را به هیئت مدیره 
راه آهن پیشنهاد دادند که درنهایت در شورای عالی 
ترابری با افزایش ۲۰ درصدی قیمت ها موافقت 
شد.وی نرخ بلیت  قطارها را بسیار پایین دانست و 
زمان اعمال نرخ های جدید را اول تیر ماه اعالم و 
اظهار کرد: مردم چندان متوجه افزایش قیمت ها 
نمی شوند چون این گونه نیست که همه قطارها 
به یک باره گران شود بلکه این مصوبه، صرفًا مجوز 
افزایش قیمت است اما این که شرکت های ریلی، آن 

را اعمال کنند یا خیر، بستگی به کشش بازار دارد.

 تایید افشای اطالعات
 5.5میلیون کاربر رایتل

 معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات، 
افشای اطالعات رایتل را تایید کرد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، چندی پیش ادعا شده بود که اطالعات 
۵.۵میلیون از مشترکین اپراتور موبایل رایتل برای 
فــروش در اینترنت منتشر شده اســت. پس ازآن ، 
افراد بسیاری خواستار پاسخ گویی رایتل شدند.به 
تازگی، فالح جوشقانی،  معاون وزیر ارتباطات در 
توئیتر خود نوشت: » مرکز ماهر درز اطالعات رایتل را 
تایید کرده است. گزارش ها نشان می دهد اطالعات 
لو رفته متعلق به ۴ سال پیش بوده و توسط عامل 
انسانی رخ داده است. در هر حال رایتل مسئول 
حفاظت از داده  مشترکین اســت و باید برخورد 
مسئوالنه ای از خود نشان دهد. طبق ضوابط پروانه 

برخورد جدی خواهیم کرد.«

 طمع سودجویان 
به سواحل خلیج فارس و دریای عمان 
 مــعــاون اول رئــیــس جمهور  بــا اشـــاره بــه برخی 
دغدغه ها در خصوص تصرف سواحل ارزشمند 
مکران در جنوب کشور گفت: سواحل خلیج فارس 
به ویژه دریــای عمان مناطقی ارزشمند است، اما 
خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که این سواحل 
نیز مانند سواحل دریای خزر مورد طمع سودجویان 
یا تصرف دستگاه های دولتی قرار گرفته است.به 
گزارش وزارت کشور، جهانگیری در جلسه ای درباره 
تصرفات حاشیه سد لتیان در تهران و اراضی ساحلی 
شمال و جنوب کشور،  با تأکید بر استفاده از گنجینه 
ارزشمند سواحل مکران و حضور دولت در این منطقه 
که می تواند کانون توسعه کشور باشد، افزود: این پیام 
را بسیاری دریافت کرده اند و تالش دارند با تصرفات 
غیرقانونی زمینه سودجویی خود را در آینده فراهم 
کنند که باید این دغدغه از ابتدا مرتفع شود.وی 
همچنین از وزارت کشور خواست در یک دوره زمانی 
مشخص، پیگیر تصرفات غیرمجاز اراضی سواحل 
جنوبی کشور از سوی دستگاه ها باشد و به سرعت 
اقدامات و تشریفات قانونی را برای آزادسازی سواحل 
جنوبی کشور انجام دهد.وی گفت: نیروهای مسلح 
نیز مطابق نامه ای که ستاد کل ابالغ کرده است باید 
برای آزادسازی سواحل و رفع تصرفات در شمال و 

جنوب کشور اقدامات الزم را انجام دهند.

احتمال بازگشایی مدارس از شهریور
وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورتی که زودتر به 
شرایط ایمن از بیماری کرونا برسیم، ممکن است 
سال تحصیلی به جای مهرماه در شهریورماه آغاز 
شود.به گزارش ایرنا، حاجی میرزایی درباره نحوه 
حضور دانش آموزان در کالس های درس افزود: 
گزینه نخست این است که در صورت پایان کرونا، 
مشکلی برای حضور بچه ها در مدرسه نباشد و 
کالس ها حضوری برگزار شــود.وی گزینه دوم 
را اجبار به تعطیلی مدارس در مقاطعی از سال 
اعالم کرد و گفت: برای حالت دوم مدل ترکیبی را 
درنظر گرفتیم. یعنی در مواقعی که مشکلی وجود 
ندارد دانش آموزان در مدرسه حاضر خواهند شد 
و در شرایطی که امکان حضور بچه ها در مدرسه  
نیست، از آموزش تلویزیونی، مجازی یا بسته های 
آموزشی استفاده می شود و ممکن است برخی 
درس ها به صورت حضوری و برخی به صورت 
مجازی ارائه شود.وزیر آموزش و پرورش در توضیح 
راهکار سوم برای سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ 
اظهار کرد: در گزینه سوم کالس ها به صورت یک 

روز در میان تشکیل می شود. 

محمد جواد رنجبر/ پنج شنبه گذشته آمار تعداد مبتالیان جدید به 
ویروس کرونا طی ۲۴ ساعت، رکورد زد و به عدد سه هزار و ۵۷۴ بیمار 
رسید؛ موضوعی که احتمال برقراری دوباره محدودیت ها را مطرح 
کرد.به گزارش خراسان، از ابتدای شیوع کرونا یا همان کووید ۱۹ 
در کشور که اواخر بهمن سال گذشته بود، باالترین آمار روزانه قبلی 
در کشور مربوط به روز ۱۱ فروردین ماه با سه هزار و ۱۸۶ مورد بود 
و ۱۵ خردادماه جاری رکورد تعداد مبتالیان جدید به کرونا در ایران 

پس از ۶۶ روز شکسته شد.

۸۶ درصد موارد جدید بر اثر تماس با مبتالیان       
آن طور که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرده 
است از بین مبتالیان جدید از ۱۴ تا ۱۵ خردادماه جاری، ۴۹۴ 
مورد بستری و سه هزار و ۸۰ مورد از افراد معادل ۸۶ درصد از موارد 
جدید، در تماس با مبتالیان بودند که شناسایی شدند.به گفته وی 
وضعیت خوزستان همچنان قرمز است و استان های هرمزگان، 
کردستان، کرمان ، کرمانشاه، بوشهر،آذربایجان های شرقی و غربی   
در وضعیت هشدار جدی قرار دارند.بر اساس اعالم وزارت بهداشت 
تعداد مبتالیان جدید به ویروس کرونا طی ۱۳ تا ۱۴ خردادماه سه 
هزار و ۱۳۴ بیمار و طی ۱۵ تا ۱۶ خرداد ماه نیز دو هزار و ۸۸۶ 
بیمار بوده است.بر اساس این گزارش، رعایت نکردن فاصله گذاری 
و پروتکل های بهداشتی باعث افزایش آمار مبتالیان روزانه به کرونا 
در کشور شده است. رعایت فاصله گذاری فیزیکی و هوشمند با 
جدیت بیشتر و استفاده از ماسک، ضرورت اجتناب ناپذیر این روزها 
و روزهای آینده است تا بتوان زودتر از این بیماری عبور کرد.گزارش ها 
همچنین حاکی از هجوم مسافران طی تعطیالت پایانی هفته گذشته 
به استان های شمالی بود که بیم شیوع بیشتر کرونا به دلیل انجام 

سفرهای غیرضرور و رعایت نکردن فاصله گذاری فیزیکی می رود.

اوج گیری دوباره کرونا مساوی با بازگرداندن محدودیت ها       
در همین حال رئیس جمهور چهارشنبه گذشته در گفت و گو 
با وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر اجرای دقیق 
دستورالعمل های بهداشتی مقابله با شیوع کرونا از سوی همه 
مسئوالن ،گفت: مسئوالن ستادهای کشوری و استانی مقابله با 
کرونا باید با همکاری رسانه ها، مردم را از  این موضوع آگاه کنند که باید 
همچنان  از سفرهای غیرضروری بپرهیزند و صرفا برای انجام امور 

ضروری سفر کنند.به گزارش پایگاه ریاست جمهوری،  روحانی در 
پاسخ به ابراز نگرانی وزیر بهداشت درباره افزایش سفرها در روزهای 
اخیر و احتمال اوج گیری شیوع بیماری در شهرهای مسافرپذیر تاکید 
کرد: اخطارها و هشدارهای مسئوالن در خصوص اوج گیری مجدد 
بیماری در صورت رعایت نکردن دستورالعمل ها و فاصله گذاری 
هوشمند اجتماعی، باید از سوی مردم و کسب و کارها به طور جدی 
مورد توجه قرار گیرد.وی ادامه داد: چنان چه در هر بخشی از کشور 
این هشدارها جدی گرفته نشود و خدای نکرده شیوع بیماری دوباره 
اوج بگیرد، مسئوالن ناگزیر از بازگرداندن محدودیت ها خواهند بود 
که این موضوع هم زندگی عادی شهروندان را دچار مشکل خواهد 

کرد و هم آسیب های اقتصادی جدی به جامعه خواهد زد.

دکتر مینو محرز در گفت و گو با خراسان مطرح کرد
   

افزایش مبتالیان ناشی از رعایت نکردن فاصله گذاری است، نه بیشتر شدن آزمایش ها

در همین باره  عضو کمیته کشوری مبارزه با 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان 
ــوزش پزشکی در گفت و گو با خراسان  و آم
به این سوال که آیا افزایش چشمگیر تعداد 
مبتالیان به کرونا به ایــن معناست که موج 

دوم شیوع کرونا در ایــران آغــاز شده اســت؟ پاسخ مثبت داد و 
گفت: وقتی محدودیت ها برداشته شد، مردم فکر کردند کرونا 
تمام شده و متاسفانه شاهد افزایش دوبــاره تعداد مبتالیان به 
کرونا در کشور هستیم.دکتر مینو محرز در پاسخ به این سوال 
خبرنگار خراسان مبنی بر این که آیا افزایش تعداد مبتالیان به 
کرونا ناشی از افزایش تعداد تست های تشخیصی است یا به 
دلیل رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی اتفاق افتاده است، 
گفت: مراجعه کنندگان بیشتر شده اند، ایام عید مردم بیشتر 
رعایت کردند و به دیدار افراد مسن نرفتند و آن ها مصون ماندند، 
اما االن بیماران با سن های مختلف وجود دارند. وی ادامه داد: 
افزایش تعداد مبتالیان به کرونا به دلیل رعایت نکردن فاصله 
گذاری اجتماعی اتفاق افتاده است.عضو ستاد ملی مقابله با 
کرونا یادآور شد: باید از ورود افراد بدون ماسک در مترو جلوگیری 
شود.این فوق تخصص بیماری های عفونی در پاسخ به این سوال 
 که چرا باوجود افزایش تعداد مبتالیان به کرونا در کشور، آمار 

فوتی ها همچنان بین ۵۰ تا ۸۰ نفر در روز است، گفت: االن یک 
مقدار نسبت به ابتدای شیوع کرونا، تجربه درباره درمان  و بیماری 
و امکانات درمانی بهتر شده است و به همین دلیل تعداد فوتی ها 
کاهش یافته است.وی افزود: به دلیل مراجعه زودتر مبتالیان و 
تشخیص سریع تر، همان درمان ها و مراقبت های اولیه از بیماران 

انجام می گیرد که منجر به کاهش فوتی ها شده است.

تست های سرولوژی برای مردم مسئله ساز شده است       
وی همچنین در پاسخ به این سوال خراسان که آیا مصوبه ستاد 
ملی کرونا درباره جداسازی مبتالیان به کرونا که چندی پیش از 
سوی رئیس جمهور هم مطرح شد، به طور کامل اجرایی می شود، 
گفت: پیگیری افراد کرونا مثبت بسیار مهم است و همه جای دنیا 
باید انجام شود و در کشور هم انجام می شود اما بسیاری از این 
تست های سرولوژی که در حال انجام است و خیلی هم مطمئن 
نیست، برای مردم و به ویژه کارمندان مسئله ساز شده است و می 
گویند بروید دو هفته قرنطینه شوید و این تست های مثبت کاذب و 
منفی کاذب باعث نگرانی مردم شده است و هیچ جای دنیا، تست 
مطمئنی نداریم.عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت افــزود: تست های سرولوژی مطمئن نیست و 

بعضی از نتایج مثبت این تست ها قابل اعتنا نیست.



سينما و تلو�ز�ون شنبه   ١٧  خرداد  ٦١٣٩٩
١٤  شوال ١٤٤١.شماره ٢٠٣٩٣

امير آقا�� به جمع باز�گران فيلم 
«شب، داخل�، د�وار» �ار
 از 
وحيد جليلوند اضافه شده است. 
فيلم بـــردار
 ا�ــن اثــر احتماال 
نيمه تيرماه آغاز م� شود و نو�د 

محمدزاده نقش اصل� آن را برعهده دارد.

تيرماه،  ــل  اوا� شعيب�  بهروز 
 
همزمان با ادامه تصو�ربردار
سر�ال «م� جان» اثر مرجان 
اشرف� زاده، برا
 باز
 در ا�ن 
مجموعه جلو
 دوربين خواهد 

رفت. الهام �ردا و اميررضا دالور
 از باز�گران 
سر�ال هستند.

و�ش¡ا آسا�ش قرار است در فيلم 
«تفر�ق» به �ــارگــردانــ� مان� 
حقيق�، ا�فا
 نقش �ند و در 
ا�ن فيلم با باز�گران� مانند نو�د 
محمدزاده و پر�ناز ا�زد�ار �ه تا 

به حال نام شان اعالم شده است، همباز
 شود.

ستاره پسيان� در فيلم «�دو» 
 
به �ارگردان� مهد
 جعفر
ا�فا
 نقش خواهد �رد. قصه 
ا�ن فيلم در آبادان م� گذرد و 
ماه ها
 ابتدا�� جنگ تحميل� 
را روا�ــت م� �ند. پسيان� فيلم «دوز�ست» را 

آماده ا�ران دارد.

چهره ها و خبر ها

آزاده صــمــد
 امــشــب ساعت 
٢٢، نما�ش نامه «زبان اصل�» 
اثر رسول �اهان� را به صورت 
ــش مــ� �ــنــد. ا�ــن  ــوان زنـــده خ
نما�ش نامه خوان� از طر�ق پخش 

زنده ا�نستاگرام و سرو�س تيوا قابل تماشاست.

 
ميالد �ــ� مــرام هفته جــار
�ارگردان�  به  «امير»  فيلم  با 
نيما اقليما، به نما�ش خانگ� 
م� آ�د. ا�ن باز�گر قــرار است 
ــرا
 دومــيــن بــار هم¡ار
 با  ب

نيما اقليما را تجربه و در سر�ال نما�ش خانگ� 
«سياوش» باز
 �ند.

سينما
 جهان

 خاطرات نوالن از جيمز باند 
در «انگاشته»

�ر�ستوفر نوالن به تازگ� افشا �رد �ه به چه دليل 
رو
 صندل� �ارگردان� جيمز باند بيست وپنجم 
ننشست و مدت�  است د�گر «جيمز باند» هم تماشا 

ن¡رده است.
به گــزارش مهر، پيش از ا�ن �ه دن� بو�ل و بعد از 
او �ر
 فو�وناگا به عنوان �ارگردان فيلم جد�د 
جيمز باند �عن� «زمان� برا
 مردن نيست» معرف� 
شوند، �ر�ستوفر نوالن چهره محبوب هــواداران 
 
برا
 نشستن رو
 صندل� �ارگردان� فيلم بعد
«٠٠٧» بود. ا�ن فيلم ساز ٤٩ ساله تمام طول عمرش 
هوادار پروپاقرص «باند» بوده و حت� با تهيه �نندگان 
«باند» صحبت ها�� درباره �ارگردان� �ردن �¡� 
از قسمت ها
 آ�نده ا�ن مجموعه جاسوس� داشته 
است، اما نوالن در مصاحبه ا
 جد�د افشا �رد �ه چرا 

فعًال از فيلم ها
 باند فاصله گرفته است.
دليل ا�ن موضوع ا�ن است �ه جد�دتر�ن فيلم نوالن 
�عن� «انگاشته» �« تر�لر علم�-تخيل� جاسوس� 
است و او نم� خواست بيش از حد در ساخت آن تحت 
تاثير «باند» قرار بگيرد. معموًال نوالن پيش از ساختن 
فيلم جد�د، مجموعه ا
 از فيلم ها را برا
 باز�گران و 
دست اندر�اران پروژه خود به نما�ش م� گذارد اما 
ا�ن بار م� خواست الهام گرفتن از «٠٠٧» از غر�زه 
نوستالژ
 و خاطراتش باشد. نوالن گفت: «جالب 
است بگو�م «انگاشته» �¡� از نخستين فيلم ها�� بود 
�ه ما هيچ گونه نما�ش فيلم� برا
 �س� نداشتيم. 
دليلش هم ا�ن بود �ه به نظرم همه مان ژانر جاسوس� 
را در استخوان ها
 مان و در نوÁ انگشت ها
 مان 
ــم.» نوالن اضافه �رد: «م� خواستم در عمل  دار�
با بهره از خاطرات و احساس ا�ن ژانــر �ار �نم و 
رو
 ن¡ات خاص آن متمر�ز نباشم. ا�ن مسلمًا 
طوالن� تر�ن بازه عمر من است �ه در آن هيچ فيلم� 
از جيمز باند را تماشا ن¡رده ام. عشق من برا
 ژانر 
جاسوس� از فرنچا�ز باند و مخصوصًا شخصيت باند 

م� آ�د.»
به گفته ا�ن �ارگردان ،فيلم ها �امًال در ت« ت« 
سلول ها
 استخوان ها�ش جا
 دارند و در نتيجه 
نياز ندارد برا
 اشاره �ردن به آن ها دوباره فيلم ها 
را تماشا �ند. او گفت ،قصد داشت به ارتباط دوران 
�ود�� خود با ا�ن فيلم ها بازگردد و حس �ند به 

جا�� تازه و نو رفته است.
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

�امنت مردم �ا توئيت ها� �اربران؟▪ 
بعض� از پيام ها
 بامزه ا
 �ه مهران مد�ر
 به 
عنوان �امنت مردم ز�ر پست ها
 ا�نستاگرام 
برنامه م� خواند، بسيار شبيه به توئيت ها�� 
است �ه �اربران توئيتر پيشتر نوشته اند. به 
عنوان مثال، �¡� از �اربران در تار�خ ٢٤ 
ارد�بهشت ماه توئيت� را درباره گران� قيمت 
�خچال منتشر �رده و نوشته است: «�خچال� 
�ه دو سال پيش خر�د�م ٩ ميليون تومن، 
امــروز قيمت �ــردم گفت ٥٤ ميليون! االن 
آوردمــش تو تخت پيش خودمون بخوابه.» 
مد�ر
 ا�ن توئيت را در برنامه ا
 �ه سه شنبه 
٦ خــردادمــاه پخش شــد، با تغيير جزئ� در 
قيمت �خچال خواند. �¡� د�گر از �اربران، 
١٥ ارد�بهشت  با انتشار توئيت� نوشته: «به 
نظرم تو
 شيراز داره �ه انقالب ادب� صورت 
م� گيره. دوستم خورده زمين، بهش ميگم 
بيا بر�م دكتر ميگه: رو
 پام ُوو
 نم� تونم 
ســم.» مهران مد�ر
 عينا همين توئيت را 
ــران، در برنامه ا
 �ه ٧  با تغيير شيراز به ا�
ــرداد رو
 آنتن رفته خوانده اســت. او در  خ
برنامه ا
 �ه ٩ خرداد پخش شد، نيز �امنت� 
خواند �ه نوشته بود: «اعالم �ردن خط فقر ٩ 
ميليون تومنه، شخصا پاره خط هستم!» ا�ن 
شوخ� پيشتر در قالب �« توئيت به تار�خ 
١٩ ارد�بهشت ، منتشر شده بود. م� دانيم 
�ه مم¡ن است برخ� �اربران ا�ن توئيت ها 

را �ه گاه در شب¡ه ها
 اجتماع� چرخيده، 
ــ�»  ــم بــه صـــورت �امنت در صفحه «دوره
نوشته باشند، اما شائبه ها
 د�گر
 وجود 
ــاره  ابهام� �ه درب دارد �ه باعث م� شود 
�امنت ها
 مردم وجود دارد، برطرف نشود. 
توئيتر  در  عينا  �ــه  شوخ� ها��  بــر  عــالوه 
وجود دارد، جنس شوخ� و ادبيات بعض� از 
�امنت ها�� �ه مد�ر
 م� خواند، ب� شباهت 
به جنس شوخ� ها
 خود او در پالتوها�� 
�ه م� گو�د، نيست. اگر مخاطب هميشگ� 
«دورهم�» بوده باشيد، تا حدود
 با طنز و 
زبان شوخ� ها
 پالتوها
 مهران مد�ر
 در 

برنامه آشنا شده ا�د.

خواندن نظرات از رو� صفحه منو▪ 
 
بــرا
 خواندن �امنت ها  
مهران مد�ر
مردم، گوش� تلفن همراه� را برم� دارد و 
ظاهرا نظرات را از رو
 آن م� خواند، اما او 
ا�ن �امنت ها را مانند پالتوها�� �ه در برنامه 
م� گو�د حفظ �رده و آن ها را از رو
 صفحه 
ا�نستاگرام �ا چيز د�گر
 نم� خواند. هرچند 
�ه مهران مد�ر
 معموال گوش� موبا�ل را 
 
طور
 دستش م� گيرد �ه صفحه آن برا
تصو�ربردار  و  نباشد  ــدن  د� قابل  مخاطب 
برنامه هم با او هم¡ار
 م� �ند، اما در قسمت 
ــرداد رو
 آنتن  ٣٢ �ه پنج شنبه هشتم خ
 
رفت، لحظات پا�ان� برنامه مهران مد�ر
�امنت� خواند �ه نوشته بود چرا هردفعه 

 
موبا�ل او عوض م� شود، در ا�ن لحظه مد�ر
گوش� موبا�ل را برگرداند و در حال� �ه از 
ا�ن �امنت تعجب �رده بود به موبا�ل نگاه 
�رد، اگر خوب به صفحه گوش� او دقت �نيد 
 
متوجه خواهيد شد �ه صفحه موبا�ل او رو
منو، روشن است و مهران مد�ر
 �امنت ها را 

از حفظ م� خواند!

فضا� ا�نستاگرام� در �امنت ها▪ 
 
اگر اهل فضا
 مجاز
 باشيد و �امنت ها
پست ها�� را �ه نظرات ز�اد
 دارند  خوانده 
باشيد با ا�ن فضا آشنا هستيد و م� دانيد �ه 
معموال نظرات مــردم در ا�ن بخش، به چند 
دسته تقسيم م� شود. عده ا
 درباره پست� �ه 
 
منتشر شده نظر مرتبط� م� نو�سند، عده ا
 
از وضعيت اجتماع� گال�ه م� �نند و عده ا
 
هم �ال به د�گر نظرات و پست مربوطه �ار
ندارند، مسير خود را م� روند و �سب و�ار 
خود را تبليغ م� �نند. �امنت ها�� نيز �ه 
ــ�» م� خواند،  ــم مــهــران مــد�ــر
 در «دوره
از   �¡� معموال  دارد.  فضا��  چنين  دقيقا 
مش¡الت  با   
�نا�ه آميز شوخ�  �امنت ها 
ــت، بعض� نــظــرات بــ� ربــط و  اجتماع� اس
تبليغات� هستند و عده ا
 هم درباره برنامه 
نظر م� دهند. در ا�ن بخش سع� شده است 
�ه فضا�� �ه در حقيقت بر بخش �امنت ها در 
ا�نستاگرام حا�م است حفظ شود اما همچنان 

شائبه ها�� وجود دارد.

شگرد� برا� افزا�ش فالوئرها▪ 
اضافه �ردن ا�ن بخش به برنامه، عالوه بر ا�ن 
�ه باعث ا�جاد تنوع شده و بخش� از طنز برنامه 
 
را تأمين �ــرده، فا�ده مهم د�گر
 هم برا
صفحه ا�نستاگرام برنامه داشته، صفحه ا
 �ه 
در واقع متعلق به گروه برنامه ساز اول مار�ت 
است و صداوسيما   بر آن مال¡يت �ا مد�ر�ت� 
 
ندارد. در «دورهم�» برخالف د�گر برنامه ها
تلو�ز�ون، به جا
 ا�ن �ه صفحه رسم� برنامه، 
تنها ز�رنو�س شود �ا از زبان مجر
 تبليغ شود، 
با ا�ن ترفند، مردم به نوشتن نظر در صفحه 
ا�نستاگرام برنامه ترغيب م� شوند تا شا�د 
�امنت شان خوانده شود، به ا�ن ترتيب تعداد 
دنبال �نندگان صفحه برنامه بيشتر م� شود. 
طبق رو�¡رد
 �ه ا�ن صفحه تا به حال داشته، 
ا�نستاگرام «دورهم�» تنها مختص آن نيست 
و از ا�ــن فضا بــرا
 تبليغ برنامه ها
 جد�د 
مهران مد�ر
، آثار سينما�� و سر�ال ها
 او 
استفاده م� شود. پيشتر و پس از پا�ان فصل 
سوم «دورهم�»، در همين صفحه گزارش� 
نوشتيم درباره تغيير �اربر
 صفحه ا�نستاگرام 
«شب نشين�»  برنامه  صفحه  به  برنامه،  ا�ن 
�ه آن زمان قرار بود در نما�ش خانگ� توليد 
شــود. ا�ن صفحه ا�نستاگرام �ه مدت ها به 
عنوان �¡� از صفحات تبليغات� سر�ال نما�ش 
خانگ� «هيوال» هم فعاليت م� �رد، به نظر 
م� رسد ت¡يه فراوان� بر تبليغات از طر�ق آنتن 

تلو�ز�ون دارد.

رمزگشایی از کامنت های پرابهام »دورهمی«
آ�ا مهران مد�ر
 نظرات� را م� خواند �ه مردم ز�رپست ها
 ا�ن برنامه در ا�نستاگرام نوشته اند؟

 ��  مائــده �اشــيان   - �¡ــ� از بخش ها
�ه در ســر� چهارم برنامــه «دورهم�» 
به آن اضافه شــده، خوانــدن تعداد� از 
نظرات� ا ست �ه مردم در صفحه رسم� 
برنامه در ا�نســتاگرام نوشــته اند. ا�ن 
نظرات معمــوال انتقــاد�، �نا�ه آميز و 
طنز هستند و به سهم خود فضا� بامزه 
برنامه «دورهم�» را تقو�ت �رده اند، اما 
ابهام مهم� �ه درباره �امنت ها وجود 
دارد ا�ن است �ه آ�ا �اربران و مخاطبان 
برنامه عينا چنيــن نظرات� را در صفحه 

رسم� «دورهم�» نوشته اند؟

مهران مدیری 
در این لحظه، 

هنگام خواندن 
کامنت های 

مردم، گوشی 
موبایل را 

برمی گرداند و 
معلوم می شود 
که موبایل روی 

صفحه منو 
است.
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layout@khorasannews.comصفحه آرایی
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰ واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به شکل های داده شده، گزینه مناسب را 
انتخاب کنید

حل جداول ومعماها
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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.
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834217596
387526419
462193875
951874632

458739261
971862435
623415879
547298613
819643527
362571948
185326794
736954182
294187356

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.
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حل جدول شماره  76۸2 حل جدول شماره ۸۸۸   

راندن مزاحم6- وصله-خبرگزاری سوریه-دانه خوشبو 
7-دست عرب-چشمداشت-ماشین نویسی 8-حرف 
انتخاب-ساز زهی شبیه گیتار 9- پیشرو-نوعی خورشت 
شمالی 10-عالمت مفعولی-لون-زمزمه زرتشتیان11-

همدست-رها-شتر بی کوهان 12-کتاب چارلز دیکنز

 عمودی:
1- پایتخت مقدونیه-نمو 2- عامل وراثت-ملعون تاریخ-
برف روب  3-اسم دختر-عصب-تصدیق بیگانه 4- اسب-
نجات یافته-کمپانی 5-زبان مردم تایلند-بین 6-فرمان 
خـــودرو-از گربه سانان 7-از بخش هــای اوستا-لنگه 
در 8-خانه-امر به گفتن 9-عقبی-پدر ترکی-غربال 
11-شهر نشینی- 10-عــود-کــدو تنبل-هماهنگی 

شما  و  نبرد-من 
12- زه کمان-

ــت  ــس ــی ــال ــب ــوت ف
فرانسوی

3-نا  هندی-بندگی  ساوه-نمک  2-ســوغــات  فضایی  سفینه  1-مخترع  افقی: 
استوار-به پشت خوابیده-باب 4-نوعی بستنی-معاون 5- قطعی برای کتاب-

افقی:1-راز–ورتاج 2-ثقل-واحد شمارش چارپایان-لقب اروپایی3-عزیز عرب-
مراقب- معبد راهب 4- قحط-غرور- بازی نفسگیر 5- ورزش تک رقمی- وسیله 

درو-کاهگل 6- حیوان عصر ژوراســیــک 7-  جانشین 
8- درخــت کریسمس- خانه سنگ پشت- ستون بدن 
9-صدمه- پدر رستم–خوراکی از اسفناج 10 –مدال 
قهرمان–زنبور عسل- ترک خفیف استخوان 11- پارچه 
مالیدنی– حافظه–یک آنزیم حیوانی 12-جهانی-نت سوم

عمودی :
1- قسم پزشکان 2-گــل ســرخ- گــروه خونی کمیاب- 
مستعمره 3-لوله تنفسی–نامه بر- بی خطر 4-نام قومی 
آریایی– مارپیچ بزرگ- بله روسی 5-اجاق سربسته–انب 
6- طاقت–بخشی ازپا- جوشی مخصوص تعمیر ظروف 
7- آبشار در والیبال– موی شیر- ابکم  مسی و برنجی 
8-اشتراک–قلب 9- نفس سیگاری– دورویی- بخشش 
10-زیرک–سالخورده- قبر 11- جنگ-هوای فرار– اثر 

رطوبت 12- شرم 
حضور

جدول متوسط  |  76۸3جدول سخت  |  ۸۸9
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معمای بستنی میوه ای :    این خانواده 10 نفره است، اگر بخواهیم از بین پنج 
طعم، دو طعم انتخاب کنیم، برای انتخاب اول 5 حالت و برای انتخاب دوم 4 
حالت، یعنی جمعا 20 حالت امکان دارد. اما چون اهمیت ندارد کدام طعم را 
اول و کدام را بعدا انتخاب کنیم تعداد حالت های قابل قبول 20 تقسیم بر 2 

یعنی 10 است. بنابراین خانواده ای که بستنی خریدند 10  نفرند. 

معمای خانم ها و گل ها :  با توجه به آن چه در سوال آمده پاسخ خیلی راحت 
است و گزینه 2 و 3 هردو می توانند صحیح باشند.

هوش منطقی:150 اگر کمی 
دقت کنید در هر ردیف پاسخ به 
دست آمده از مجموع اعداد هر 
سطر ضــرب در عــدد کوچک تر 
همان سطر به دست آمده است 

در نتیجه 150=5*)5+25( 

خفن استریپ:   ترشیده

بازی با کلمات:
مــمــکــن اســـت تـــعـــداد کلمات 
بیشتری از آن چه برایتان نوشته 
ایم به دست آوریــد ما در این جا 
فقط به تعدادی از آن ها اشاره 

کرده ایم.
سه حرفی: ریا، آری، آجر، رجا، 

جین، جان، جیر و ...
چــهــار حــرفــی: نــاجــی، اجــیــر، 

جاری، آرنج، نجار و ...
پنج حرفی: انجیر، جیران

تست هوش:گزینه )2( با کمی 
دقت متوجه می شوید که از هر 
سه حالت چرخش فلش و از هر 
سه شکل دایره، مثلث و مربع در 

هر ردیف استفاده شده است.

چالش ذهن :  1. ترکیه 2. بالروس 3. میانمار 4. کرواسی 5. مجارستان 
6. واتیکان

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

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 یک کشور را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف به کار 
رفته در آن نام آن را پیدا کنید.

با توجه به روابط اعداد، سعی کنید به جای عالمت 
سوال، عدد مناسب را جایگزین کنید.

اختالف تصاویر:

معما )1( 

معما )2( 

بستنی میوه ای

یک بستنی فروش، پنج طعم بستنی میوه ای مختلف 
را می فروشد. یک خانواده از این بستنی فروش خرید 
کردند و هر کدام از آن ها دو طعم مختلف انتخاب 
کردند. اگر هیچ کدام از دو نفر در خانواده  ترکیب 
یکسانی از طعم ها را انتخاب نکرده باشد و هر ترکیب 
از دو طعم مختلف باشد، خانواده ای که بستنی 

خریدند، چند نفرند؟

چالش ذهن

عددیاب
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شش رقمی: 

   621538 – 126579
918526 - 725619

سه رقمی: 

   342 – 218 – 159
  632 – 513 – 432

958 - 651

چهار رقمی:

   6513  –  2987
   6852  –  6792

9416 - 8723

پنج رقمی: 

  57629 – 39621 – 18297
98425 - 82514 – 73561

خانم ها و گل ها

ــای مــریــم، شقایق و نیلوفر در  ــام ه ســه خانم بــا ن
نمایشگاه گل شرکت می کنند و اتفاقا گل هایی که 
در نمایشگاه می آورند عبارت است از مریم، شقایق، 
نیلوفر؛ اما این طور نیست که کسی گل همنام خود 
را آورده باشد. اگر بدانیم مریم، گل شقایق را به 
نمایشگاه نیاورده است، چند مورد از عبارت های 

زیر صحیح خواهد بود؟
1. مریم گل شقایق آورده است.
2. شقایق گل مریم آورده است.

3. نیلوفر گل مریم نیاورده است.

بازی با کلمات

خفن استریپ
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در امتداد روشنایی
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نجات از فرجامی تلخ!! ازمیان خبرها

همواره فکر می کردم مادرم بیش از اندازه مرا کنترل 
می کند و آبرویم را نزد دوستانم برده است. مدام با 
پرخاشگری اعتراض می کردم و فریاد می زدم »من 15 
سال دارم و خودم می توانم برای آینده ام تصمیم بگیرم. 
می خواهم با پسری که دوستم دارد ارتباط داشته 
باشم!« اما زمانی فهمیدم فریب محبت های دروغین و 

هوس آلود »عرفان« را خورده ام که...
دختر 15 ساله ای که به پیشنهاد مادرش وارد دایره 
مددکاری اجتماعی کالنتری شفای مشهد شده بود 
تا ثابت کند دوستی خیابانی اش با یک پسر جوان فقط 
برای ازدواج با اوست! وقتی در برابر فرجام این عشق 
های هوس آلود قرار گرفت و با تماس تلفنی مشاور 
متوجه شد که ماجرای ازدواج تنها نیرنگی برای یک 
ارتباط هوس آلود است، در میان حیرت و نگرانی و با 
چشمانی شرمسار به تشریح سرگذشت خود پرداخت 
و با عذرخواهی از مــادرش به کارشناس اجتماعی 
کالنتری شفای مشهد گفت: در همان دوران کودکی 
احساس کــردم نسبت به دیگر دوستانم مــورد توجه 
قرار نمی گیرم. معلولیت جسمی اندکی که به طور 
مادرزادی در پایم وجود داشت مرا به دختری منزوی 
و گوشه گیر تبدیل کرد به طــوری که وقتی در زنگ 
ورزش همکالسی هایم به دنبال یکدیگر می دویدند 
من زانوی غم بغل می گرفتم و احساس حقارت می 
کردم به گونه ای که آن حس ناخوشایند هنوز مرا رها 
نکرده است. در این میان بیشتر پدرم را مقصر همه 
بدبختی هایم می دانستم. او به مشروبات الکلی و 
مواد مخدر اعتیاد داشت و آن را به هر چیزی در زندگی 
ترجیح می داد. واژه پدر هیچ گاه برای من معنای »تکیه 
گاه« و »مهربانی« را نداشت. چرا که همواره رفتاری 
غیرطبیعی داشت و با مادرم به مشاجره و درگیری می 
پرداخت. وقتی خمار می شد حتی از به کار بردن الفاظ 
رکیک یا شکستن ظروف ابایی نداشت به گونه ای که 
نمی توانستیم با هیچ کس ارتباط داشته باشیم بچه 
های فامیل مرا »بچه گدا« خطاب می کردند و همسایه 
ها به خاطر عربده کشی های پدرم و فحاشی های زشت 
او ناراضی بودند. رفتارهای پرخاشگرانه پدرم به جایی 
رسید که یک بار قصد داشت مرا به خاطر یک خطای 
کودکانه با سیم تلفن خفه کند که مادرم وحشت زده 
سر رسید و نجاتم داد. با وجود این باز هم پدرم بود، او را 
دوست د اشتم. خالصه 9 ساله بودم که پدرم دستگیر 
و زندانی شد. چند ماه بعد هم مادرم از او طالق گرفت 

و من زندگی جدیدی را در خانه پدربزرگم آغاز کردم. 
وقتی پدرم از زندان آزاد شد چند بار به منزل پدربزرگم 
آمد او با سر و صدا و فحاشی شیشه های پنجره ها را 
شکست اما مادرم پولی به او نداد و با پلیس تماس گرفت. 
مادرم برای تامین هزینه های زندگی در بیرون از منزل 
کار می کرد و من دوست نداشتم دیگر به مدرسه بروم 
چرا که برخی از بچه های مدرسه مرا مسخره می کردند. 
آن ها مرا به یکدیگر نشان می دادند و می گفتند پدرش 
معتاد کارتن خــواب اســت. از شدت شرم و خجالت 
همواره سعی می کردم خودم را از دید دیگران پنهان 
کنم تا این که سال گذشته مادرم با مردی به نام »آبتین« 
ازدواج کرد. اگرچه ناپدری ام بسیار مهربان است اما باز 
هم نمی تواند جای پدرم را در زندگی پر کند در این میان 
توجه مادرم نیز به من کمتر شد و من در جست وجوی 
ذره ای محبت با »فریده« آشنا شدم. اگرچه هنوز یک ماه 
بیشتر از این آشنایی نمی گذرد اما او را بهترین دوست 
خودم می دانم چرا که پدر معتادش آن ها را رها کرده 
و زندگی شبیه من دارد. او با مادر و خواهرش زندگی 
می کند و اوضاع اقتصادی خوبی ندارد. »فریده« با پسر 
جوانی به نام »فرشاد« ارتباط عاشقانه دارد تا روزی با او 
ازدواج کند! به همین خاطر فرشاد نیز گاهی مبالغی 
پول به فریده می دهد تا برای خودش خرج کند. در این 
میان فریده مرا با دوست فرشاد آشنا کرد تا با هم ازدواج 
کنیم. من هم که محبت و مهربانی های عرفان را دیدم 
با همه وجودم عاشقش شدم اما مادرم به بهانه شیوع 
کرونا مرا در خانه زندانی می کند تا نتوانم با عرفان 
معاشرت کنم. او نصیحتم می کند که این عشق های 
خیابانی فقط برای رسیدن به خواسته های هوس آلود 
است و ... در این هنگام کارشناس باتجربه کالنتری 
که با دستور سرگرد علی امارلو )رئیس کالنتری شفا( 
رسیدگی به این پرونده را به عهده دارد در یک تماس 
تلفنی با عرفان و در حالی که دختر نوجوان صدایش را 
می شنید از او خواست تا برای ازدواج با »سعیده« نظر 
خود را بگوید ولی در کمال ناباوری پاسخ شنید که هیچ 
گاه قصد ازدواج با چنین دختری را ندارد و تنها برای یک 

معاشرت اجتماعی او را پذیرفته است و ...
شایان ذکر است، در حالی که مشاور کالنتری، پرونده 
هــای متعددی از فرجام تلخ و هولناک عشق های 
خیابانی را در مقابل دختر نوجوان گشوده بود او با 
عذرخواهی از مادرش به دنبال تصمیمی برای ازدواج 

عاقالنه از کالنتری بیرون رفت و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

دستگیری  کودک آزار اینستاگرامی درمشهد
مهال برای کتک نزدن بچه اش از مردم اخاذی می کرد!

فردی که در شبکه های مجازی اقــدام به 
کــودک آزاری پسرش می کرد با تصمیم 
ــدام ضربتی پلیس فتا  قاطع قضایی و اق
دستگیر شد. غالمرضا قنبری راد قاضی 
ویــژه فضای مجازی دادســـرای عمومی و 
انقالب مرکز خراسان رضوی، در گفت و گو 

با  باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: زنی که 
با گذاشتن عکس و فیلم در فضای مجازی، 
کودکش را آزار می داد و موجب جریحه 
دار شدن افکار عمومی شده بود، دستگیر 
شد. او افــزود: با دستور قاطع قضایی و با 
همکاری پلیس فتا، در کمتر ازیک ساعت 
متهم دستگیر شد و تحقیقات اولیه انجام 
شده اســت. به گــزارش اختصاصی رکنا، 
این زن  مشهدی که نامش مهال است در 
صفحه اینستاگرام خود تصاویر و فیلم هایی 

از آزار پسرش به نام بنیامین می گذاشت تا 
قلب فالوورهایش را به درد آورد. مهال هدف 
اصلی اش با انتشار فیلم های دلخراش از 
کتک زدن بنیامین  این بود که بتواند از این 
طریق از مردم پول بگیرد. وی بارها تصویر 
کارت بانکی اش را در صفحه شخصی اش 
قرار داده و خطاب به فالوورهایش می گفته 
که" پول بدهید تا بنیامین را کتک نزنم.در 
همین حال یک مقام بهزیستی گفت: هنوز 

معلوم نیست که این زن مادر کودک باشد.

سجادپور-  مــرد سابقه داری که به اتهام 
شرارت در مشهد گردانده شده بود به دست 

یکی از دوستان تبهکارش به قتل رسید.
به گــزارش خراسان، شب سه شنبه گذشته 
صدای شلیک های متعدد گلوله فضای کوچه 
خندق در منطقه محمدآباد مشهد را شکافت 
و ترس و وحشتی عجیب در دل اهالی محل 
انداخت و رهگذران را در جای خود میخکوب 
کرد. با فرار مهاجم مسلح از محل، مشخص 
شد که جوانی حدود 37 ساله به نام »طالب 
علیپور« درون خودرو پژو 207 هدف گلوله 
قرار گرفته و به قتل رسیده است. همزمان با 
انتقال پیکر نیمه جان مجروح این حادثه به 
بیمارستان امدادی مشهد، نیروهای انتظامی 
نیز به حفظ صحنه حادثه پرداختند تا این که 
ساعتی بعد با اعالم خبر مرگ مرد 37 ساله در 
مرکز درمانی، مراتب به قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد گــزارش شد و بدین ترتیب تحقیقات 
شبانه قاضی کاظم میرزایی در کوچه خندق 
ادامه یافت. بررسی های مقدماتی کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی که با دستورات 
صریح مقام قضایی آغاز شده بود، نشان داد، 
مقتول دارای سوابق کیفری است و بیست و 
چهارم خرداد سال 94 نیز به اتهام شرارت به 
همراه دو تن دیگر در شهر گردانده شده است. 
بنابر گزارش خراسان، در همین حال فردی به 
نام حامد که به همراه یکی دیگر از دوستانش 

جنایت  صحنه  ــه  ب را  خـــود 
رسانده بود، درحالی با دستور 
قاضی میرزایی بازداشت شد 
که حلقه مفقوده این جنایت 
وحشتناک به شمار می رفت 
چــرا که او مدعی بــود طالب 
او را ساعتی قبل به گروگان 
ــود و بــا خـــودرو پژو  گرفته ب

207 او به سرقرار در کوچه خندق آمده است. 
با  دستگیری دو جــوان مذکور، پای یکی از 
تبهکاران خشن به نام »مهدی- ر« نیز به میان 
آمد که ادعا می شد مرتکب جنایت مسلحانه 
شده است. »حامد« که به دستور قاضی ویژه 
پرونده های جنایی، به پلیس آگاهی انتقال 
یافته بود، گره کور این پرونده جنایی را گشود.  
او گفت: من و مهدی )متهم فراری( برای پهن 
ــردن بساط دورهمی به باغی در منطقه  ک
ساعی رفته بودیم که ناگهان طالب و یکی از 

دوستانش سررسیدند.
طالب مدعی بود که من پشت سر او حرف 
اضافی زده ام!  هرچه به او گفتم من غلط می 
کنم پشت سر تو حرف بزنم! فایده ای نداشت. 
او دست و پاهای مرا با دستبندهای پالستیکی 
بست که در همین لحظه مهدی از باغ فرار 
کرد طوری که طالب متوجه نشد.طالب قصد 
داشت مرا تحقیر کند به همین دلیل مرا به باغ 
دیگری برد. در این هنگام مهدی با تلفن من 

تماس گرفت که ببیند طالب با من چه کار 
کرده است ولی طالب گوشی را از من گرفت 
و با مهدی صحبت کــرد. مهدی به او گفت 
کسی که از باغ فرار کرده، او بوده است و ادامه 
داد: درون خودرو مبالغی پول است که متعلق 
به اوست و اگر آن ها را بــردارد او همه چیز را 
به پلیس لو می دهد! طالب هم با مهدی در 
کوچه خندق قرار گذاشت تا پول هایش را به 
او پس بدهد! در این لحظه بود که طالب مرا 
به دوستش سپرد و سوار بر خودرو پژو 207 
من به محل قرار آمد اما وقتی ماجرای شلیک 
گلوله و زخمی شدن طالب در منطقه پیچید 
یکی دیگر از دوستانمان نیز به باغ آمد و مرا 
نجات داد که من هم خودم را هراسان به محل 
قرار رساندم و با دستور قاضی میرزایی دستگیر 
شدم! گزارش خراسان حاکی است: تحقیقات 
خراسان  آگاهی  جنایی  اداره  کارآگاهان 
رضوی برای دستگیری »مهدی – ر« )متهم به 

قتل مسلحانه( ادامه دارد.

تبهکار مسلح پس از قتل مرد سابقه دار گریخت 

کل کل جوانی رنگ خون گرفت!

ساجدی- بار دیگر یک کل کل ساده، جنایتی 
هولناک را در مشهد رقم زد. به گزارش خراسان، 
ماجرای این پرونده جنایی از دقایق اولیه بامداد 
جمعه گذشته در حالی اتفاق افتاد که مشاجره 
لفظی، به خاطر غرور جوانی به کل کل خیابانی 
کشید و دو جوان در منطقه همت آباد مشهد با 
یکدیگر درگیر شدند. در اثنای این نزاع که به 
عده کشی انجامید، ناگهان جوان 20 ساله ای به 
نام »امیر-ر« چاقویش را بیرون کشید و به سمت 
»حسن« حمله ور شد. لحظاتی بعد، »حسن-ر« 
)جــوان 19 ساله( که هدف ضربات چاقو قرار 
گرفته بود به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد 
انتقال یافت اما بر اثر عوارض ناشی از اصابت چاقو 
جان سپرد. به گزارش خراسان، همزمان با فرار 
متهم به قتل از صحنه جنایت، تحقیقات گسترده 
ای از سوی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی با راهنمایی ها و دستورات ویژه 
قاضی کاظم میرزایی آغاز شد و چند ساعت بعد 
متهم به قتل که هدف ردیابی اطالعاتی قرار 
گرفته بود در ابتدای خیابان رسالت 34 خود را 
تسلیم قانون کرد و با ابراز پشیمانی از یک کل کل 

ساده جوانی، قتل »حسن-ر« را به گردن گرفت.

عامالن جنایت در کبابی 
تسلیم شدند

سجادپور- دو برادر که به اتهام قتل هولناک یکی 
از مشتریان کباب فروشی در مشهد، تحت تعقیب 
بودند، با تنگ شدن عرصه محاصره پلیس، خود 
را تسلیم قانون کردند. به گزارش خراسان، شب 
دوشنبه گذشته، نزاعی مرگبار بین مشتریان کباب 
فروشی در بولوار توس مشهد رخ داد که طی آن 
جوان 33 ساله ای با وارد آمدن ضربات هولناک قمه 
و چاقو به قتل رسید. بررسی های میدانی قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد بیانگر آن بود که دو برادر به خاطر 
اختالفات قبلی، دوباره با »احسان-م« جوان 33 
ساله درگیر شده اند که در این میان احسان هدف 
ضربات قمه و چاقو قرار گرفته و به قتل رسیده است. 
بنابر این گزارش، در حالی که تحقیقات کارآگاهان 
زبده اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی برای 
دستگیری دو برادر فراری ادامه داشت و ردیابی های 
اطالعاتی به نتیجه رسیده بود، متهمان تسلیم قانون 
شدند و به ارتکاب جنایت اعتراف کردند. تحقیقات 
تخصصی با دستور سرهنگ شفیع زاده )رئیس 
ــوی( از داوود و رضا  پلیس آگاهی خــراســان رض

متهمان این پرونده جنایی ادامه دارد.
ادامه اخبار حوادث را در صفحه 11 بخوانید

قرار مرگ در »خندق« 
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تهدید بالقوه وابستگی باالی تولید 
به واردات کاالهای واسطه ای 

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان 
می دهد که کاالهای واسطه ای در مقایسه با 
کاالهای سرمایه ای و مصرفی سهم زیادی از 
واردات کاالها را به خود اختصاص داده اند. 
این موضوع نشانگر وابستگی باالی تولید 
کشور به واردات این کاالها و نیز واردات 
بخش زیادی از کاالها به صورت نیمه آماده 
و مونتاژ در داخــل اســت که ارزش افــزوده 
زیادی را به همراه نــدارد. مرکز پژوهش ها 
این وابستگی باالی تولید به واردات کاالهای 
واسطه ای را تهدید بالقوه ارزیابی کرده است.  

بازار خبر

اخبار

 حقوق گمرکی برنج خارجی
 به 10 درصد کاهش یافت

فارس - براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، حقوق 
ورودی برنج خارجی از 25 درصــد به 10 درصد 
کاهش یافت. بنا به آخرین گزارش مقامات رسمی 
حــدود 386 هــزار تن برنج خارجی در گمرکات 

رسوب کرده و در حال خراب شدن است.

 هر لیتر بنزین آزاد 
در ونزوئال 50 دالر!

فارس - وزیر نفت ونزوئال اعالم کرد خودروسواران 
در صورت تمام کردن 120 لیتر بنزین یارانه ای خود، 

برای هر لیتر بنزین باید 50 دالر بپردازند.

نفت برنت از مرز 40 دالر عبور کرد

مهر - قیمت نفت خام با افزایش خوش بینی به این 
که تولیدکنندگان بزرگ نفت بر سر تداوم کاهش 
تولید توافق خواهند کرد و با امید به ریکاوری اقتصاد 
جهان و باال رفتن تقاضا، جهش کــرد. قیمت هر 
بشکه نفت خام برنت به 40/23 دالر رسید که 
بیشترین قیمت نفت برنت از 6 مارس )16 اسفند 
98( تا کنون است. همچنین هر بشکه نفت خام 
نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی آی، 
2/66 درصد یا 98 سنت جهش کرد و به 37/79 

دالر رسید.

 خسارت ماهانه اصناف از کرونا
2۶ هزار میلیارد تومان

ایسنا - معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف 
ایران با بیان این که حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر 
در بخش های غیرمشمول و حدود 2 میلیون و 800 
هزار نفر در بخش های مشمول دریافت تسهیالت 
شاغل هستند، گفت که خسارت ماهانه تعطیالت 
ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از 26 

هزار میلیارد تومان بوده است.

بیمه بیکاری 103 هزار نفر واریز شد

تسنیم - سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: 
مقرری  بیمه بیکاری برای حدود 103 هزار نفر 
از ثبت نام کنندگان اسفند 1398 به حساب 
مشموالن واریز شد و بخش دوم واریزی، پس از 
تأیید سازمان  تأمین اجتماعی و ارسال با فوریت 

پرداخت می شود.

 سرپرست وزارت صمت: فقط 
3 درصد بنگاه های مشمول، از وام 

کرونا استقبال کردند 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
ــد بنگاه هــای مشمول وام  کــرد کــه فقط 3 درص
حمایت کرونایی از این وام استقبال کرده اند.به 
گزارش فارس، حسین مدرس خیابانی در نشست 
با اعضای اتاق تعاون گفت: امیدواریم تسهیالت 
ــر  75 هـــزار میلیارد تــومــان بـــرای بنگاه ها زودت
پرداخت شود گرچه تنها 3 درصد از شرکت های 
ــا از ایــن تسهیالت استقبال  ــرون آسیب دیده از ک
ــی روزهــــای گذشته بــرخــی فعاالن  ــد. ط ــردن ک
اقتصادی نسبت به شــروط این وام از جمله بیمه 
ــراج نیروی کار انتقاد  بــودن نیروی کار و عدم اخ
داشتند. براساس برنامه دولــت،13  عنوان شغل 
 و فعالیت اقــتــصــادی در سامانه کـــارا بــه آدرس
 kara.mcls.gov.ir  بارگذاری شده است و همه 
صاحبان این مشاغل و زیر مجموعه های آن می توانند 
برای دریافت تسهیالت ثبت نام کنند. نزدیک به 3 
میلیون شاغل بیمه شده در بیش از یک میلیون واحد 
اقتصادی آسیب دیده مشغول به کار بوده اند که در 
صورت تأیید اطالعات و استمرار اشتغال، به ازای هر 
نفر بیمه شده 12 میلیون تومان وام پرداخت خواهد 
شد. در واحد هایی که به اجبار تعطیل شده باشند این 

رقم 16 میلیون تومان خواهد بود.

 فروش 5.1 هزار میلیارد تومان
 اوراق دولتی در نخستین حراج 

حراج اوراق بدهی دولتی 13 خردادماه انجام شد 
تا نخستین گام برای تامین مالی دولت از این طریق 
طی امسال برداشته شود. بانک مرکزی در این باره 
اطالعیه داد که 9 بانک و 22 نهاد مالی غیر بانکی 
مجموع سفارش های خود را به ترتیب به ارزش 
20.94 و 5.59 هزار میلیارد تومان در سامانه های 
بازار بین بانکی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری 
بورس تهران به ثبت رساندند. وزارت اقتصاد نیز 
با فروش 5.1 هزار میلیارد تومان اوراق به قیمت 
هر ورق 100 هزار تومان با کوپن سود ساالنه 15 
درصد موافقت کرد. کارگزاری بانک مرکزی اعالم 
کرده است که دومین مرحله از حراج اوراق بدهی 
دولتی جهت فروش به بانک ها، موسسات اعتباری 
غیربانکی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های 
بیمه ای و شرکت های تأمین سرمایه را مجدد در روز 

سه شنبه 20 خردادماه اجرا می کند. 

 قرارداد صادرات برق ایران
 به عراق 2 سال تمدید شد 

 وصول نیمی از مطالبات برقی ایران از عراق و تمدید 
دو ساله قرارداد صادرات برق ایران به این کشور، از 
نتایج سفر وزیر نیرو به بغداد بود. به گزارش تسنیم، 
صبح روز چهارشنبه 14 خردادماه رضا اردکانیان 
وزیر نیرو به بغداد سفر کرد تا با وزیر جدید برق عراق، 
به منظور توسعه همکاری های برقی بین دو کشور 
دیدار و گفت وگو کند.نتیجه این سفر و گفت وگوهای 
وزیر نیروی ایران با رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر 
دارایی و رئیس کل بانک مرکزی عراق، وصول نیمی 
از مطالبات برقی ایــران از عراق و تمدید دو ساله 
قرارداد صادرات برق ایران به این کشور بود. وزیر 
نیرو در این خصوص گفت: خوشبختانه حدود   نیمی 
از مطالبات برقی ایران از عراق وصول شد و نیمی 
دیگر هم در فرایند تدارک و پرداخت است؛ همچنین 
قرارداد صادرات برق از ایران به جمهوری عراق، این 
بار برخالف دفعات قبل که قراردادها یک ساله بود، 
قرارداد دو ساله ای برای سال های 2020 و 2021 

میالدی به امضا رسید.

مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین 
گزارش خود از اقتصاد ایران، چند نما از 
اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داد. 
در این گزارش، با اشاره به رشد تقریبًا 
صفر درصــدی اقتصاد از سال 91 تا 
98، به همراه تورم مزمن نسبت به رشد 
قابل توجه خط فقر هشدار داده شده 
و لزوم اتخاذ استراتژی تقابل علنی با 
تحریم ها به جای دور زدن آن را مورد 

تاکید قرار داده است.  
رشــد پر نوسان نزدیک به صفر: 
در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی 
هدف برنامه های پنجم و ششم توسعه، 
ساالنه 8 درصد تعیین شده، متوسط 
رشد اقتصادی کشور از سال 91 تا 
98 نزدیک به صفر درصد بوده است. 
مهم تر این که این رشد، با نوسان زیاد 
بین حداکثر منفی 8.3 درصد تا مثبت 

14 درصد همراه بوده است.
رونـــد نــزولــی ســرمــایــه گـــذاری از 
ثابت  تشکیل ســرمــایــه   :90 ســال 
ــذاری( از سال 90 به بعد  )سرمایه گ
ــوده اســت که برای  هــمــواره نزولی ب
ــادی ســـال هـــای آیــنــده  ــص ــت ــد اق رشـ
هشداردهنده اســت. در این زمینه ، 
انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، 
صنعت و معدن، ساختمان و ارتباطات 
از سال 91 به بعد منفی شده، به طوری 
که در 7 سال 90 تا 96 به طور متوسط 
ــد از میزان  ــدود 2.2 درص ساالنه ح

سرمایه انباشته شده در این بخش ها 
کم شده است.

 نرخ تــورم بلندمدت 20 درصد: 
متوسط نرخ تورم بلندمدت )از سال 
70 تا 98(، 20 درصد بوده است. این 
در حالی است که تقریبًا همه کشورهای 
جهان توانسته اند معضل نرخ تورم   را 
حل کنند. به طوری که متوسط نرخ 
ــورم جهان  در ســال 2018، 2.4  ت

درصد بوده است. 
60 درصد شاغالن بدون بیمه: در 
سال های 94 تا 98، حدود 3 میلیون 
نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده 
که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی 
و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیر 
شرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند 
خرده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، 
واسطه گری، خدمات مواد غذایی و ... 
ایجاد شده است. این مشاغل عمدتًا 
دارای قرارداد به معنای متعارف بین 
بنگاه های اقتصادی و کارکنان نیستند 
و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند. در 
مجموع 15.4 میلیون نفر از شاغالن 
کشور در بنگاه های کوچک مشغول به 
کارند که ویژگی بارز آن ها آسیب پذیری 
در کوتاه مدت است. از سوی دیگر، به 
طور متوسط نزدیک به 60 درصد از 

شاغالن تحت پوشش بیمه  نیستند.
لزوم اتخاذ استراتژی تقابل علنی با 
تحریم: تحریم های آمریکا علیه اقتصاد 

ایران در میان و بلندمدت پایدار خواهد 
ماند. بر این اساس، آمریکا بخش های 
کلیدی، ارز آور و آسیب پذیر اقتصاد 
ایران را تحریم کرده است. با این حال، 
به رغم این که هم اینک تحریم یکی 
از مهم ترین مشخصات اقتصاد ایران 
است، معمواًل در سیاست گذاری ها به 
این عامل بی توجهی می شود. در این 

شرایط، مقابله با تحریم نیازمند برنامه 
فعاالنه بلندمدت است. گام اول در این 
برنامه، کاهش آسیب پذیری اقتصاد 
کشور و گام دوم، خــروج از محدوده 
تحریم پذیری است. تاکتیک های دور 
زدن تحریم باید به تدریج و در برخی 
بخش ها جــای خــود را به استراتژی 

تقابل علنی با تحریم بدهد.

 افزایش نابرابری در ۶ سال اخیر: 
بررسی روند دو شاخص ضریب جینی 
و نسبت 10  درصد ثروتمندترین به 
10  درصد فقیرترین جمعیت از سال 
92 نشان دهنده افزایش قابل توجه 
نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه 

رشد اقتصادی منفی و تورم باالست.
افــزایــش 80 درصـــدی خــط فقر 
در 2 سال اخیر: نرخ تــورم باال در 
سال های اخیر منجر به رشد قابل 
توجه خط فقر در تهران و دیگر نقاط 
ــت. ایــن موضوع در  کشور شــده اس
کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه 
منجر به رشد نرخ فقر در این سال ها 
شده و شواهد موجود نشان از روند 
فزاینده این متغیر در سال های 98 
و 99 دارد. آمارها نشان می دهند 
خط فقر خانوارهای چهار نفره در 
سال 98 به حدود 2 میلیون تومان 
در کل کشور رسیده است. خط فقر 
خانوارهای چهار نفره در شهر تهران 
ظرف 2 سال اخیر، از 2.5 میلیون 
تومان به 4.5 میلیون تومان در سال 
98 رسید. یعنی 80 درصد افزایش 
یــافــت. از منظر استانی و در سال 
97، نــرخ فقر بین 5 تا 32 درصد 
بین استان های کشور متغیر بوده و 
استان های نیمه شرقی با نرخ های به 
مراتب باالتری از فقر، نسبت به دیگر 

استان ها روبه رو بوده اند.  

رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارائــه برنامه 
اصــالح ساختار بودجه طی شنبه هفته آینده 
به مجلس شــورای اسالمی خــبــرداد و گفت: 

نهادهای موازی باید تلفیق شوند.
به گزارش مهر، محمد باقر نوبخت در مصاحبه ای 
با رادیــو اقتصاد از ارائــه برنامه اصالح ساختار 
بودجه طی شنبه هفته آینده به مجلس شورای 
اسالمی خبرداد و اظهار کرد: این برنامه سال 
قبل به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم 
شد. بخش هایی از برنامه اصالح ساختار بودجه 
در این شورا آغاز شد البته هنوز تکمیل نشده 
است.وی افزود: هم اکنون معافیت مالیاتی در 

کشور 50 هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: دولت 
هفت میلیون میلیارد تومان اموال و دارایی دارد. 
مولد سازی اموال و دارایی ها به عنوان سومین 
عاملی است که در صورت جدا شدن بودجه از 

نفت دولت روی این مؤلفه ها متمرکز خواهد شد.
نوبخت ضمن اشاره به بخش مصارف بودجه  
اظهار کــرد: متأسفانه در کشور بــرای انجام 
یک کار دو دستگاه یا نهاد مشابه وجود دارد. 
شوربختانه تعداد این دستگاه ها و نهاد ها در 
کشور کم نبوده و باید همه این ها یکی شوند. 
تحقق چنین کاری نیازمند کمک و حمایت 
مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضاییه و دیگر 

ارکان نظام است.
به گزارش ایسنا، نوبخت همچنین روز سه شنبه 
در جلسه علنی مجلس در جمع نمایندگان گفت: 
صادرات نفت و گاز و درآمد آن از 119 میلیارد 
دالر در آغاز دهه 90 به 8/9 میلیارد دالر رسیده و 
این که طی امسال به چه عددی می رسد در جلسه 
غیرعلنی و غیررسمی عرض می کنم اما همت 
ما این است که نفت را از اقتصاد کنار بگذاریم و 

برنامه های کشور را بدون نفت اداره کنیم.

رونمایی مرکز پژوهش های مجلس از واقعیات اقتصاد ایران برای مجلس جدید 

7 نمای هشدارآمیز از اقتصاد ایران 

آغاز پیش فروش 75 
هزار خودرو از فردا 

قرعه کشی فروش فوق العاده ایران خودرو 
امروز و سایپا فردا انجام می شود. از سوی 
دیگر، از فردا نیز به مدت سه روز ثبت نام 
پیش فروش 75 هزار دستگاه خودرو از 

سوی خودروسازان آغاز خواهد شد.
به گــزارش خراسان، قرعه کشی فروش 
فوق العاده خودروها امروز و فردا به ترتیب 
توسط ایران خودرو و سایپا انجام خواهد 
شد و نتایج تا 4 روز پس از قرعه کشی 
ــال پیامک به  توسط سایت آن ها یا ارس
منتخبان مشخص می شود. طبق آماری 
که خبرگزاری تسنیم ارائه کرده، حدود 
7 میلیون نفر در این قرعه کشی ثبت نام 
کــرده اند که البته احتمال می رود این 
آمار بعد از پاالیش داده ها، ریزش داشته 
باشد. بر این اســاس، می تــوان گفت که 
به طور متوسط برای هر خودرو 280 نفر 
متقاضی وجود دارد. در این حال، آگهی 
ــزار خـــودرو از سوی  ــروش 75 ه پیش ف
خودروسازان منتشر شد. بر این اساس، 
ایران خودرو 45 هزار دستگاه و سایپا 30 
هزار دستگاه از محصوالت خود را از روز 
یک شنبه 18 خردادماه تا سه شنبه 20 
خردادماه )سه روز کاری(، در معرض پیش 
خرید متقاضیان قرار خواهند داد. ویژگی 
اصلی عرضه خودرو در این روش، قیمت 
غیر قطعی آن است. به طوری که پس از یک 
مرحله پیش دریافت پس از قرعه کشی، 
مبلغ نهایی خودرو به قیمت روز شرکت در 
زمان تحویل درج شده در قرارداد محاسبه 
ــال دعوت نامه، از مشتری  و هنگام ارس
دریافت می شود. همچنین حداکثر مدت 
زمان تحویل خودرو یک ساله و بدون سود 

مشارکت و انصراف خواهد بود. 

با اشاره به مصارف بودجه 

نوبخت: نهادهای موازی باید تلفیق شوند 
خبر وام یک میلیارد دالری به 

خودروسازان قدیمی از آب درآمد 

از  در حالی که برخی منابع خبری به نقل 
مدیرعامل صندوق توسعه ملی از تخصیص 
یک میلیارد دالر وام ارزی به شرکت های 
خودروساز خبر داده اند، خبرگزاری ایسنا، این 
وام را مربوط به سال 97 دانست و اعالم کرد:  
وام جدید به خــودروســازان اختصاص نیافته 
و این یک میلیارد دالر از دو سال گذشته و در 
راستای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و 
برای خودروهای سنگین از منابع ذخایر ارزی 

تخصیص داده شده است.
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ــرای مهار  رئیس کل بانک مرکزی شــرط ایــن نهاد ب
تورم را اجتناب دولت از دست انــدازی به منابع بانک 
مرکزی دانست.به گزارش فارس، عبدالناصر همتی 
روز سه شنبه در صحن علنی مجلس به توضیح تحریم 
هوشمندانه دشمن پرداخت و تصریح کرد: دولت آمریکا 
از همه ابزارهای خود استفاده کرد تا ما را از درآمدهای 
بین المللی مان محروم کند بنابراین تمام منافذ بانکی 
ما را قطع و فعالیت های صادراتی ما را مختل کردند و 
همه این ها در چارچوب هدفی بود که آنان نتوانستند به 
آن دست پیدا کنند.وی با تأکید بر این که هدف آمریکا 
فروپاشی اقتصادی ایران بود، گفت: آنان می خواستند 
که ایران چهلمین سال پیروزی انقالبش را جشن نگیرد 
اما االن در موقعیتی قرار داریم که هم دارای دست برتر 
در منطقه و جهان هستیم و هم دولــت آمریکا اکنون 
گرفتار آن چیزی شده است که برای ما پیش بینی کرده 
ــود.وی مهار تــورم را مهم ترین وظیفه بانک مرکزی  ب

اعــالم و تصریح کــرد: ما راهــی جز اصــالح رابطه بانک 
مرکزی با دولت نداریم؛ ما در طول 50 سال گذشته 
به طور میانگین تورم 20 درصدی را شاهد بوده ایم یا 
نرخ رشد نقدینگی ما در 50 سال گذشته نیز متوسط 
25 درصد بوده است. ما در یک دهه گذشته نرخ رشد 
37 درصدی میانگین نقدینگی را داشته ایم بنابر این 
علت کجاست؟ چرا رشد نقدینگی در کشور ما تا این حد 
زیاد است.همتی در همین زمینه به اشاره رئیس جمهور 
مبنی بر این که بنا نداریم دست در جیب بانک مرکزی 
کنیم پرداخت و تأکید کــرد: اگر دولــت به این نتیجه 
برسد که در جیب بانک مرکزی دست نکند و اگر بتوانیم 
ناترازی بانک ها را اصالح کنیم می توانیم بر نقدینگی و 
تورم فائق آییم.وی با بیان این که اضافه برداشت بانک ها 
یکی از دالیلی بود که سبب رشد پایه پولی کشور می شد، 
افزود: از سال گذشته )98( تا االن )99( تقریبا اضافه 
برداشت نصف شده است و مبلغ باقی مانده مربوط به 

دو تا سه بانک ناتراز است که  آن ها را نیز تحت مدیریت 
گرفته ایم بنابراین بدهی بانک ها به بانک مرکزی نزدیک 
به 40 درصد کاهش پیدا کرده است و تمام هدف ما این 
است که بانک ها را از فشار رشد نقدینگی خالص کنیم 
و بتوانیم نقدینگی را در کشور تحت کنترل درآوریــم.

همتی در خصوص کنترل بازار ارز اظهار کرد: اکنون 
در حال اجرای مدیریت جدید علمی در بازار ارز هستیم 
و این مسائل که مطرح می شود گله از رؤسای اجرای 
سابق نیست اما کالً  سیستم اجرای ما این گونه جا افتاده 
بود که ما برای حفظ نرخ ارز باید به بازار ارز تزریق کنیم 
بنابراین 280 میلیارد دالر در ظرف 15 سال گذشته به 
عبارتی به طور میانگین سالی 18 میلیارد دالر به بازار 
ارز تزریق کرده ایم تا نرخ ارز را کنترل کنیم.بنابراین 
طبیعی است که بسیاری از این ارزها به صورت سرمایه 
از کشور خارج شده است. این همه امکاناتی که در خارج 
از کشور خریداری شده به خاطر همین ارزها بوده است، 

یعنی ارزهای ارزان و رانت.به گزارش تسنیم ،رئیس کل 
بانک مرکزی گفت: ما وقتی جلوی این موضوع )تزریق 
ارز به بــازار( را گرفتیم خیلی ها گفتند »ما نمی توانیم 
اقساط مان را در کانادا و جاهای دیگر پرداخت کنیم« 
چرا که با سود بــاالی 25 درصــدی که از بانک ها می 
گرفتند و تبدیل آن به ارز 4200 و 3500 تومانی اقساط 
خانه های خریداری شده در خارج را می پرداختند.یعنی 
به خرید ملک در خارج  ازکشور یارانه می دادیم. بنابراین 
از اواسط سال  97، در حاشیه بازار مداخله و روش را 
عوض کردیم.وی گفت: بانک مرکزی در طول دو سال 
گذشته نه تنها یک دالر به بازار ارز تزریق نکرده بلکه یک 
میلیارد دالر هم ارز از بازار خریده ایم.وی تأکید کرد: 
اکنون هیچ کس نمی تواند مبالغ بزرگ را بدون اطالع 
سیستم بانکی و بانک مرکزی جابه جا کند و یکی از دالیل 
توفیق ما در کنترل ارز همین کنترل ریال بود و اقدامات 

خوبی در این زمینه صورت داده ایم.

شناور باری بهبهان در آب های عراق غرق شد
غرق شدن شناور عامل خارجی نداشته و ناشی از نقص فنی و آب وهوا بوده است

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: 
شناور باری بهبهان که از بندرخرمشهر عازم 
ــراق غرق  ــای ع بندر ام القصر بــود در آب ه
ــزارش ایرنا، نـــورا... اسعدی  روز  شد.به گ
جمعه اظــهــار کـــرد: شــنــاور بـــاری بهبهان 
13 خــرداد حامل بار مصالح ساختمانی و 
سرامیک از بندرخرمشهر عازم بندر ام القصر 
عراق بود که پنج شنبه شب گذشته در  کانال 
آبی خورعبدا... درمیان عراق و کویت و در 
محدوده استحفاظی آب هــای عــراق غرق 

شد.وی تعداد خدمه این شناور را هفت  نفر 
اعالم کرد و افزود: این شناور هفت سرنشین 
داشت که یک سرنشین تاکنون فوت کرده و 
دو نفر دیگر مفقود هستند.وی با بیان این که 
چهار خدمه شناور تاکنون توسط نیروهای 
امداد و نجات دریایی عراق نجات یافته اند، 
افزود: در این حادثه متاسفانه جمال مطرقی 
فوت کرده و جسد آن از آب خارج شده و دو 
سرنشین دیگر به نام های موسی مزرعاوی 
از ایران و بیشت نیرمال تبعه هندی مفقود 

شده اند که عملیات جست وجو و نجات برای 
یافتن اثری از آن ها ادامه دارد.وی درباره 
علت غرق شدن شناور باری بهبهان این گونه 
توضیح داد: مسلما غرق شدن شناور باری 
بهبهان هیچ عامل خارجی نداشته و احتماال 
ناشی از نقص فنی شناور و شرایط خاص آب 
و هوایی بوده است، اما مسلما علت اصلی 
غرق شدن این شناور در ساعات و روزهای 
آینده مشخص و اعالم خواهد شد و هم اکنون 
مشارکت تیم های امــداد و نجات ایــران و 

عراق برای جست و جوی دو نفر دیگر ادامه 
دارد.در همین حال  به گــزارش اداره کل 
اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور 
خارجه،بررسی های اولیه حاکی از آن است 

که به دلیل نامساعد بودن شرایط آب و هوا و 
برخورد موج ها به لنج باری، بار سرامیک آن 
به یک سمت کشتی رانده شده و همین مسئله 

موجب غرق شدن شناور شده است. 

آمار همتی از ارزهایی که صرف خرید خانه در کانادا شد 
بخش عمده تزریق ارز 280 میلیارد دالری در 15 سال اخیر از کشور خارج شد 

شهادت  مامور انتظامی در درگیری با اشرار مسلح

توکلی-در درگیری مسلحانه  قرارگاه عملیاتی ابوذربا کاروان موتوری 
اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر ،سرباز وظیفه »ابوالفضل مهدی زاده« به 
فیض شهادت نایل آمد. فرمانده انتظامی استان کرمان  گفت:در درگیری 
نیمه شب سه شنبه   تکاوران 113 راور با کاروان اشرار مسلح یک نفر از 
جان برکفان ناجا شهید شد  ویک شرور مسلح  به هالکت رسید.به گزارش 
خبرنگار ما،  سردار»عبدالرضا ناظری« خاطرنشان کرد: در این درگیری 
سرباز وظیفه »ابوالفضل مهدی زاده« بر اثر  شلیک  گلوله به سینه  زخمی  
شد که در راه انتقال به بیمارستان  به شهادت رسید و  به جمع سبک باالن 
عاشق پیوست.شایان  ذکراست، پیکر این شهید »مدافع امنیت«در 
محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی در شهر کرمان تشییع شد و پس 
از انتقال به  زادگاهش شهر  گلباف  در گلزار شهدا به خاک سپرده  شد. 

قتل تازه داماد در خانه پدر زن!

سجادی- جوانی که متهم به قتل شوهر خواهرش با شلیک گلوله است 
تحت تعقیب کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
قرار گرفت .به  گزارش خراسان، این جنایت هولناک صبح چهارشنبه 
گذشته هنگامی رخ داد که تازه داماد جوان سوار بر موتورسیکلت 
به همراه یکی از دوستانش به طرف منزل پدرزنش واقع در خیابان 
شاهنامه 41 مشهد حرکت کرد. او که از حدود یک سال قبل لباس 
دامادی به تن داشت با همسرش دچار اختالفات خانوادگی شده بود 
و  پس از درگیری و مشاجره با عروس جوان، تصور می کرد که او منزل 
را رها کرده و به خانه پدرش رفته است اما وقتی به منزل پدرزنش رسید 
تازه فهمید که همسرش آن جا نیست به همین دلیل با برادر زن جوانش 
به مشاجره پرداخت که در یک لحظه با شلیک گلوله از سالح وینچستر 
به قتل رسید. دوست همراه »امیر« )مقتول( با شنیدن صدای گلوله 
بالفاصله به داخل منزل رفت و با برداشتن اسلحه وینچستر خود را به 
پلیس اطالعات و امنیت اخالقی رساند و ماجرا را شرح داد.در همین 
حال برخی از نزدیکان »مهدی« )متهم به قتل فراری( که در منزل 
حضور داشتند، ادعا کردند که مهدی  اسلحه را از دست امیر گرفته و 
برای دفاع از خودش شلیک کرده است. تحقیقات بیشتر در این باره 
با صدور دستورات محرمانه ای از سوی قاضی کاظم میرزایی )قاضی 

ویژه قتل عمد مشهد( آغاز شده است.
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امام تحول 
رهبر انقالب با برشمردن نقش امام در ایجاد روند تحول خواهی 

به الزامات و مواردی که نياز به تحول دارد اشاره کردند 

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح چهارشنبه 
چهاردهم خرداد، در سخنرانی زنده  تلویزیونی 
به مناسبت سی و یکمين سالگرد ارتحال امام 
جمهوری  خمينی )رحمة ا...( بنيان گذار 
و  تحول انگيزی  »تحول خواهی،  اســالمــی، 
تحول آفرینی« را از مهم ترین خصوصيات امام 
راحل عظيم الشأن خوانده و امام خمينی را 
»امام تحول« ناميدند و تأکيد کردند: برای زنده 
ماندن انقالب باید با درس آموزی از این ویژگی 
نــرم افــزاری و عملياتی امــام، رویکرد تحولی 
و گرایش پرشتاب به »بهتر شــدن و حرکت 
در  بخصوص  زمينه ها  همه   در  را،  جهشی« 
زمينه هایی که بی تحرکی یا عقبگرد داشته ایم 
با جدیت دنبال کنيم. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... 
خامنه ای )Khamenei.ir(، ایشان با اشاره 
به روحيه  تحول خواهی امام از دوران جوانی، 
افزودند: امام به روش پيامبران، سرشت نهفته 
و غرایز معنوی انسان ها را بيدار می کرد که این 
ویژگی ده ها سال قبل از آغاز نهضت اسالمی 
نيز در درس اخالق منقلب کننده  ایشان در 
حوزه  علميه  قم مشهود بود. حضرت آیت ا... 
خامنه ای، امام خمينی را »امام تحول« ناميدند 
و افزودند: امام از دوران مبارزات تا پایان حيات 
مبارک شان در ميدان عمل نيز در نقش یک 
فرمانده بی نظير، روند تحول خواهی را رهبری 
و اقيانوس عظيم ملت ایران را در مسير تحقق 

اهداف، طوفانی و متالطم می کرد.
رهــبــر انــقــالب اســالمــی در تبيين تحوالت 
ایجادشده در پرتو روحيه  تحول آفرینی امام، 
ملت  تسليم  و  خمودگی  روحيه   »تبدیل  به 
ایــران به روحيه ای مطالبه گر« اشــاره کردند 
و افزودند: امام عظيم الشأن، ملت ایران را از 
ملتی بی تحرک که فقط به فکر زندگی شخصی 
خود بود، به ملتی مطالبه گر و حاضر در ميدان 
تغيير داد که این ویژگی از آغاز نهضت در سال 
ــرداد 42 تا مبارزات  41 و پس از آن 1۵ خ
منتهی به پيروزی انقالب و سال های بعد از 
آن، نمایان و مشهود اســت. ایجاد تحول در 
نگاه حقارت پندارانه  ملت در برابر »قــدرت 
های خارجی و حتی مسئوالن دون پایه  رژیم 
پهلوی« به »ملتی دارای اعتماد به نفس و عزت 
ملی و مؤثر در سرنوشت کشور« دومين نکته ای 
بود که رهبر انقالب در تبيين نتایج روحيه  
تحول خواهی امام خمينی به آن پرداختند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای »تحول در مطالبات 
اساسی مردم از خواسته های بسيار محدود به 
مطالباتی همچون استقالل و آزادی« و »تحول 
در نگاه مردم به دین از یک چارچوب عادی و 
فردی به یک مکتب نظام ساز و تمدن ساز« را 
از دیگر آثار تعيين کننده  نگاه تحول خواه رهبر 
کبير انقالب اسالمی برشمردند. ایشان در 
بيان نکته ای دیگر در همين زمينه افزودند: 
در شروع نهضت اسالمی هيچ افقی از آینده 
در ذهن ملت نبود اما امام، این نگاه بی افق را 
به نگاه کنونی ملت یعنی تشکيل امت اسالمی 
و ایجاد تمدن نوین اسالمی در افــق آینده 

متحول کرد.

رهبر انقالب »ایجاد تحول در مبانی معرفتِی 
کاربردی و وارد کردن فقه در عرصه  نظام سازی 
و اداره  کشور« و نيز »پافشاری بر تعبد و معنویت 
در عين نگاه نوگرایانه به مسائل« را دو نتيجه  

بارز نگاه تحول انگيز امام راحل برشمردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای »تحول اساسی در 
نگاه به جوانان و نسل جــوان« را از دیگر آثار 
مبارک و عميق رویکرد تحولی امام خمينی 
خواندند و افزودند: سپردن کارهای بزرگ 
به جوانان و استفاده از آنان به عنوان ثروت و 
ذخيره  ملی، روش روشن امام بود؛ البته آن 
بزرگوار در عين حال به افــراد غيرجوان نيز 
به عنوان ثــروت ملی اعتماد می کردند که 
این واقعيت نيز در انتصابات ایشان مشهود 
است و اکنون نيز همچنان که گفته ایم باید 
همين نگاه و روش مد نظر باشد. ایشان در 
تبيين دیگر نتایج بسيار مهم نگاه تحول خواه 
امام، ایستادگی و تحقير ابرقدرت ها را مورد 
توجه قرار دادند و افزودند: زمانی کسی حتی 
تصور نمی کرد بشود روی حرف آمریکا حرف 
زد اما امام خمينی با ایجاد تحول در نگاه به 
ابرقدرت ها، آن ها را تحقير و ثابت کرد که 
زورگویان جهانی ضربه پذیرند که این حقيقت 
ــاع امــروز  ــوروی سابق و اوض در فروپاشی ش
آمریکا مشهود است.رهبر انقالب اسالمی با 
تأکيد بر این که امام، »اماِم تحول« بود افزودند: 
مهم ترین نکته این است که امام که عامل اصلی 
این تحوالت بود، به درستی همه  آن ها را از خدا 
می دانست. ایشان نکته  مهم دیگر در روحيه  
تحول انگيز امام را نگاه ایشان به اهميت تحول 
روحــی و اعتقادی در جوانان دانستند و در 
جمع بندی این بخش از سخنان شان افزودند: 
درسی که ما از روحيه و حرکت تحولی امام می 
گيریم این است که باید حرکت تحول آفرین در 
همه  بخش ها ادامه داشته باشد، اگرچه کشور 
و انقالب در 30 سال گذشته از رویکرد تحولی 

امام فاصله نگرفته است.
حضرت آیـــت ا... خامنه ای »پيشرفت هــا و 
حرکت علمی کشور«، »توانمندی های دفاعی 
و رسيدن به نزدیکی مرز بازدارندگی« و »چهره  
قدرتمند جمهوری اسالمی در عرصه  سياسی« 
را نمونه هایی از پيشرفت و حرکت تحولی در 
دوران بعد از امــام برشمردند و خاطرنشان 
کردند: در ایــن 30 ســال با وجــود پيشرفت 
و تحول در عرصه های گوناگون، در برخی 
موارد در زیرساخت ها تحول به وجود آمد اما 
به فعليت نرسيد و در برخی موارد هم عقبگرد 
قابل  غير  و  تأسف بار  که  داشتيم  پسرفت  و 
قبول است.ایشان نقطه  مقابل انقالب را که 
طبيعت آن »نوآوری، تحول، پيشرفت و جهش« 
است، »ارتجاع« خواندند و افزودند: پيشرفت 
یا پسرفت انقالب ها بستگی به اراده  انسان ها 
دارد زیرا اگر انسان ها در مسير درست حرکت 
نکنند، خداوند نعمت خود را از آن ها خواهد 
گرفت؛ بنابراین باید به شدت مراقب بود که 

دچار چنين وضعيتی نشویم.
رهبر انقالب اسالمی با تأکيد بر این که »ما 
قــادر هستيم در بخش های مختلف تمدنی 

کشور و نظام، تحول ایجاد کنيم و از بنده، 
جوانان، نخبگان و مردم انتظار است به فکر 
ایجاد تحول در بخش های مختلف باشيم«، 
به برخی الزامات ایجاد تحول اشاره کردند. 
»»قانع نبودن به داشته ها و داشتن روحيه  
تحول خواهی و پيشرفت مستمر و افزودن بر 
داشته ها« اولين نکته ای بود که رهبر انقالب 
ــاره کردند و گفتند: تحول خواهی  به آن اش
لزومًا به معنای اعتراض نيست یا نباید حتمًا 
بعد از شکست به فکر تحول افتاد بلکه تحول 
یعنی ميل مستمر به شتاب و سرعت گرفتن 
در حرکت و اجتناب از تحجر و پافشاری بر 

مشهورات غلط.
ــت ا... خامنه ای، تحول صحيح را  حضرت آی
نيازمند پشتوانه  فکری دانستند و با تأکيد بر 
لزوم تحول در مقوله  »عدالت« افزودند: تحول 
باید مبتنی بر یک اندیشه  متقن و شکل یافته 
باشد همچنان که هر حرکت تحولی امــام، 
مبتنی بر مبانی معرفتی اسالم بود زیرا اگر 
چنين پشتوانه  فکری وجــود نداشته باشد، 
ــدم وجــود  ــود و ثبات ق تحول غلط خــواهــد ب
ــت. ایشان در همين خصوص  نخواهد داش
به برخی افراد انقالبی و عالقه مند در اوایل 
انقالب اشاره کردند و گفتند: این افراد چون 
پایه های فکری و ایمانی مستحکم و متين و 
پشتوانه های عقالنی محکم نداشتند، بعد از 
گذر از دوران جوانی و مراحل مختلف زندگی، 
به همان فسيل هایی تبدیل شدند که انقالب 
برای مقابله با آن فسيل های کج رو به وجود 
آمده بود.ایشان با تأکيد بر این که تحول را نباید 
با »استحاله  فکری« اشتباه گرفت، افزودند: 
تحول باید رو به جلو باشد در حالی که مسائلی 
دوران  در  که  غرب گرایی  و  تجدد  همچون 
پهلوی مطرح شد، سلب هویت دینی و ملی و 
تاریخی ملت ایران و به عبارتی »مرگ تمدنی« 
بود. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
در تحول، سرعت مهم است اما این سرعت 
با شتاب زدگی و کارهای عجوالنه  سطحی 
متفاوت است ضمن آن که در تحول باید یک 

دست هدایتگر مطمئن وجود داشته باشد.
ــه به چند  حضرت آیــت ا... خامنه ای در ادام
نمونه از مــواردی که در کشور نيازمند تحول 
ــت، اشــاره کردند و افــزودنــد: در مسائل  اس
اقتصادی »قطع وابستگی اقتصاد از نفت و 
بودجه بندی عملياتی«، در مسائل آموزشی 
»فایده محور و عمقی و کاربردی شدن دروس 
ــی«، در مسائل اجتماعی  ــوزش در مراکز آم
»تأمين عدالت« و در مسائل خانواده و موضوع 
ریشه کنی اعتياد و همچنين جلوگيری از پير 
شــدن کشور، نيازمند حرکت هــای تحولی 
هستيم. حضرت آیت ا... خامنه ای شرط ایجاد 
تحول را »نترسيدن از دشمن و دشمنی ها« 
برشمردند و افزودند: در مقابل هر اقدام مثبت 
ــد، مثاًل در  و کار مهم، مخالفانی وجــود دارن
و  تيز  نــوع مخالفت ها  فضای مجازی غالبًا 

آزاردهــنــده است یا جبهه  وسيعی از دشمن 
خارجی وجود دارد که با هر حرکِت به صالح 
کشور، مقابله می کند و امپراتوری تبليغاتی 
وابسته به صهيونيست ها نيز آن را می کوبد ولی 
در انجام یک کار حساب شده نباید مالحظه  این 
مخالفت ها و دشمنی ها را کرد. ایشان راه غلبه 
بر ترس از دشمنی ها را حضور نيروهای جوان، 
نترس و بدون مالحظه در صحنه دانستند و 
گفتند: حضور نيروهای جوان یعنی استفاده 
از فکر، روحيه، جسارت و اقدام جوانان. رهبر 
انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنان شان، 
آشفتگی جبهه  دشمنان جمهوری اسالمی را 
نتيجه  اعتماد ملت ایران به پروردگار خواندند 
و خاطرنشان کــردنــد: یــک بخش از جبهه  
ــوروی بــود که با آن وضع  ــران، ش دشمنان ای
فروپاشيد و بخش دیگر آن آمریکاست که امروز 

وضع آشفته  آن را همه می بينند.

ــردن یک 	  ــ گـ پــلــيــس روی  ــو زدن  ــ زانـ
سياهپوست و فشار دادن آن تا جان باختن 
حکومت  طبيعت  و  ــالق  اخ همان  شخص، 

آمریکاست
ــوادث جــارِی  حضرت آیـــت ا... خامنه ای، ح
ــروز واقعيات پنهان  ــای آمریکا را ُب این روزه
نگه داشته شده  آمریکا دانستند و گفتند: زانو 
زدن پليس  روی گردن یک سياهپوست و فشار 
دادن آن تا جان باختن شخص و تماشای این 
صحنه از طرف چند پليس دیگر، چيز جدیدی 
نيست بلکه همان اخالق و طبيعت حکومت 
آمریکاست که قباًل نيز با بسياری از کشورهای 
دنيا مثل افغانستان، عراق، سوریه و قبل از آن 

در ویتنام، همين کارها را کرده اند.
ــار امــــروز مـــردم آمــریــکــا یعنی  ــع ــان ش ــش  ای
»نمی توانيم نفس بکشيم« را حرف دل همه  
ملت های تحت ظلم دانستند و افزودند: البته 
رسوا  دنيا  در  رفتارهایشان  با  آمریکایی ها 
شده اند؛ آن از مدیریت ضعيف شان در کرونا 
حاکمه   هيئت  در  موجود  فساد  علت  به  که 
آمریکا، تلفات و مبتالیان به بيماری در آمریکا 
چندین برابر کشورهای دیگر است و این هم از 
برخورد وقيحانه شان با مردم که آشکارا جنایت 
می کنند، عذرخواهی هم نمی کنند و بعد هم 
می گویند حقوق بشر! انگار آن مرد سياهی که 
کشته شد، بشر نبود و حقوقی نداشت. حضرت 
آیت ا... خامنه ای با اشاره به احساس خجالت 
و سرافکندگِی به جاِی ملت آمریکا از حکومت 
های خود و حکومت فعلی شان افزودند: با این 
وضع پيش آمده، برخی از ایرانی های داخل 
یا خــارج از کشور هم که شغل شان حمایت 
از آمریکا و بزک آن بود، دیگر نمی توانند سر 
بلند کنند. رهبر انقالب اسالمی در پایان ابراز 
اميدواری کردند که خداوند، حوادث عالم را 
به نفع ملت ایران و اقتدار روزافزون جمهوری 
اسالمی پيش ببرد و روح امام بزرگوار و شهيد 
عزیز سليمانی را با اوليای خود محشور فرماید.

 سایت Khamenei.ir برای اولين بار فایل صوتی سخنان حضرت آیت ا... خامنه ای
 درباره یک دیدار محرمانه با امام خمينی )ره( در حضور سران قوا را منتشر کرد 

شما رهبر بشوید 
14 خرداد 99 برای اولين بار صوتی از رهبر انقالب منتشر 
ــود. ایــن فایل صوتی،  شد که تا به حــال رســانــه ای نشده ب
ــت کــه حضرت آیـــت ا... خامنه ای در  ــاوی سخنانی اس ح
امام  با حضرت  از دیــدار محرمانه  یک محفل خصوصی، 
خمينی رحمة ا... در سال آخر عمر امام بيان می کنند؛ جایی 
که امام برای اولين بار در حضور سران قوا به ایشان می گویند 
»شما رهبر بشوید.« براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
 ،)Khamenei.ir( حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه ای
امام خمينی رحمة ا... در مهرماه 67، یعنی قریب به شش ماه 
مانده به رویدادهای فروردین 6۸ که به عزل آیت ا... منتظری 
از رهبری آینده نظام و انقالب انجاميد، در جلسه ای با سران قوا 
)آقایان خامنه ای، هاشمی، موسوی، موسوی اردبيلی( و حاج 
سيد احمد خمينی، ضمن تأکيد مجدد بر کنار گذاشتن آقای 

منتظری، رهبری آیت ا... خامنه ای را پيشنهاد داده بودند. 
متن بيانات رهبر انقالب در این صوت را بخوانيد :  

» در یک جلسه  دیگر باز ایشان ]عدم صالحّيت آیت ا... منتظری 
برای رهبری آینده[ را مطرح کردند. من به ایشان گفتم: »آقا! 
ما در این مجموعه  دوستان کس دیگری غير از ایشان نداریم.«؛ 
این جور نيست! شما رهبر بشوید.«؛  ــه،  »ن ایشان گفتند: 

همين جور؛ »شما رهبر بشوید.«؛ من اصاًل این حرف را جّدی 
نگرفتم؛ واقعًا جّدی نگرفتم، هيچ؛ همين طور سکوت کردم 
و نگاه کردم. جلسه هم سکوت شد، چند لحظه ای گذشت. 
من روبه روی امام نشسته بودم، حاج احمد آقا این طرف من 
نشسته بود. ایشان ]خطاب به من[ گفت: »بله، چطور شما 
می گویيد کسی نيست؟ شما هستيد، آقای موسوی اردبيلی 
هست.« دوباره امام گفت: »نخير، ایشان رهبر بشوند.« شاید هم 
اسم آوردند و مشّخص کردند آقای خامنه ای. در جلسه حالت 
خاّصی هم تاحدودی پيش آمد، ولی من این را که ممکن است 
این در ذهن امام باشد واقعًا جّدی نگرفتم. ]با خود[ گفتم حاال 
به عنوان مثال گفتند شما رهبر باشيد. اصاًل یادم نماند. بعد از 
چند روز بنا بود همه  رفقا در دفتر من جمع بشوند. آقای هاشمی 
چند دقيقه ای زودتر آمده بود. به من گفت: »فالنی! نظر شما 
راجع به آن مطلبی که امام گفتند چيست؟«؛ من اصاًل یادم 
نيامد که ایشان چه می گوید. گفتم: »کدام مطلب؟«؛ گفت: 
»این که گفتند شما رهبر باشيد.«؛ گفتم: »هيچی!«؛ گفت: »نه، 
امام بی فکر قبلی این حرف را نمی زند. این حرف همين طوری 
از دهان امام نپرید. این را با فکر قبلی می گوید.« گفتم: »من 
نمی دانم. من نمی دانم.«؛ چند ماه بعد  در اتاق آقای هاشمی 

جلسه ای با ایشان داشتيم. باز همين صحبت پيش آمد. گفتم: 
»آقای هاشمی! بدان اگر چنين چيزی برای من پيش بياید قطعًا 
و یقينًا آن را قبول نخواهم کرد. این را مطمئن باشيد.« واقعًا هم 
بنایم بر همين بود و اصاًل احتمال هم نمی دادم که قضّيه به این 
شکل مطرح بشود. البّته اندکی قبل از فوت امام _ همان روز و 
شب _ صحبت شورای رهبری جّدی شد. افرادی هم که جمع 
شده بودند، اسم من را به عنوان یک فرد می آوردند اّما به این 
شکلی که بعدًا پيش آمد اصاًل به ذهن ما خطور نمی کرد.«این 
برای نخستين بار است که به نقل از رهبر انقالب، مطلبی درباره 
نظر امام مبنی بر رهبر شدن ایشان، منتشر می شود. طی 31 
سال گذشته به جز این مورد ، موارد دیگری در تایيد صالحيت 
رهبرانقالب توسط امام خمينی منتشر شده بود اما نقل کننده 
آن ها یا مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی بودند یا مرحوم حاج 
سيد احمد خمينی. از جمله در جلسه 14 خرداد 6۸ مجلس 
خبرگان رهبری در خالل بحث ها برای تعيين رهبر جمهوری 
اسالمی، مرحوم هاشمی رفسنجانی نقل کرده بود: »امام 
خمينی )ره( در یک جلسه عمومی و یک بار نيز در یک جلسه 
خصوصی به بنده فرمودند که آقای خامنه ای بهترین فرد برای 
رهبری انقالب اسالمی است.« همچنين مرحوم حاج سيد 
احمد خمينی نقل کرده بود که: »وقتی که آیت ا... خامنه ای 
در سفر کره )شمالی( بودند، امام گزارش های آن سفر را از 
تلویزیون می دیدند. از آن منظره دیدار از »کره«، استقبال مردم 
و سخنرانی ها و مذاکرات در آن سفر خيلی جالب بود و امام گفته 

بودند الحق ایشان شایستگی رهبری را دارند.«

 مدیران مراقب پرداخت 
فوق العاده مرزی باشند

یک مقام مسئول در پاسخ روزهای گذشته خود به 
تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی که درباره 
نحوه پرداخت مزایای مربوط به حضور در مناطق 
مرزی استعالم کرده بودند، تاکيد کرده است 
مالک همه دستگاه ها برای برقراری فوق العاده 
نقاط مرزی، باید بخشنامه آبان ماه سال 139۸ 
وزارت کشور و مصادیق تعيين شده در آن باشد 
و سایر بخشنامه هــای دستگاه ها و نهادهای 
استانی نباید مالک عمل و مجوز پرداخت مبلغی 

ذیل عنوان فوق العاده مذکور باشد.

مجوز نقره داغ عالقه مندان به 
اتباع غيرمجاز صادر شد

با توجه به تاکيدات مسئوالن ارشــد اجرایی و 
مجوزهای قانونی برای برخورد با کارفرمایانی 
که اقــدام به استفاده از خدمات اتباع خارجی 
نامه  در  دولتی  نهاد  یک  کنند،  می  غيرمجاز 
روزهــای اخير خود به تعدادی از سازمان های 
دولتی و تشکل های صنفی، با تاکيد بر ضرورت 
انجام بازرسی های دوره ای و رسيدگی به گزارش 
ها، متذکر شده در سال 1399، جریمه هر روز 
استفاده از این مستخدمان غيرمجاز، 300 هزار 
تومان خواهد بود و در صورت تکرار، جریمه دو 

برابر می شود.  

توئيت سياسی

پاسخ حسام به عزت

ویژه های خراسان  

آتش سوزی های سریالی عمدی است؟

ــاره آتش ســوزی های  درحالی که ابهام ها درب
سریالی باال گرفته اســت، یک کاربر با انتشار 
تصویر ماهواره ای این آتش سوزی ها، روایت قابل 

تاملی را مطرح کرده است. 

 روزنامه سازندگی با تيتر »َتــَرک در دیــوار  •
تحریم« و  انتشار عکسی از نفتکش های ایرانی 
ــال شــدنــد نــوشــت: » پنجمين  ــزوئ کــه راهـــی ون
نفتکش ایرانی نيز در آب های ساحلی ونزوئال 
لنگر انداخت و بار خود را خالی کرد. هم اکنون 
بنزین صادراتی ایران در پمپ های بنزین ونزوئال 
در دسترس است. دو کشور ایران و ونزوئال که از 
سوی آمریکا در تحریم هستند همکاری های خود 

را افزایش داده اند.«
دنيای اقتصاد- آزادسازی سهام عدالت درحالی  •

از ابتدای هفته جاری به مراحل نهایی رسيد که 
هنوز خيلی از مردم اطالعات جزئی و کاملی از نحوه 

آزاد سازی و نحوه مدیریت این سهام ندارند.
ــا تيتر  • ــی ب ــزارش شـــرق- ایـــن روزنـــامـــه در گ

»دغدغه های سيدحسن در 4۸ سالگی« نوشت: 
بررسی ها نشان می دهد که کليدواژه »مردم« 
بيش از مقوالت دیگر در گفتار حسن خمينی 
ــت.  ایــن روزنــامــه در بخشی از این  پررنگ اس
گزارش این قسمت از صحبت های سيد حسن 
خمينی را آورده اســت: »اگــر دیــن وارد عرصه 
حکومت شده که وجه مميزه ماست، پشتوانه ای 
با عنوان خطابات قانونيه دارد که امام در مباحث 
اصــول فقه مطرح می کنند. در چارچوب این 
مباحث امام، رابطه دین و مردم، از موالی و عبيد 

باید به رابطه شهروند و قانون گذار تغيير کند.«
ــظ آشتيانی  • ــ ــا واع ــررض ــي ــان مــلــی- ام ــ آرم

در  که  تهران  استقالل  تيم  اسبق  مدیرعامل 
انتخابات 2 اسفند با  ۵273  رای از حوزه تفرش، 
آشتيان و فراهان نتوانست راهی به مجلس پيدا 
کند، با ابطال مدرک منتخب مردم آشتيان شانس 
مجددی را در مقابل خود برای حضور در مجلس 
می بيند و در یادداشتی در  این روزنامه  در قامت 
یک نماینده مجلس نوشت: »پيگيری مطالبات از 

دولت، شمشير از رو بستن  نيست .«

پس از توئيت ضرغامی که اشاره تلویحی به یک 
اول دارد،  نطق جنجالی روحانی در مجلس 
حسام الدین آشنا پيشنهاد کــرده این نطق به 

صورت کامل پخش شود.

مشرق نيوز خــبــرداد: در پنجمين جلسه  •
رسيدگی بــه پــرونــده روح ا... زم درخصوص 
همکاری وی با هنگامه شهيدی و شادی صدر 
مطالبی مطرح و مشخص شد متهم از هنگامه 
شهيدی بــرای امــور آمدنيوز پــول قــرض گرفته 
اســـت.زم در ایــن جلسه با بيان ایــن که »خانم 
شهيدی اخبار و مطالبی را ارسال می کرد« افزود: 
او کمک فکری نمی داد؛ اما زیاد صحبت می کرد 
مثال راجع به فردی صحبت کرده بود که خارج 
از ایران کارش را پيگيری می کرد و نام او شادی 
صدر بود که من 10 بار با او تماس گرفتم.در 
این جلسه رئيس دادگاه ضمن قرائت اظهارات 
هنگامه شهيدی در خصوص ارتباط وی با متهم 
زم گفت: در اظهارات وی آمده است: »با زم از 
خرداد سال 9۵ ارتباط داشتم و به من عالقه پيدا 

کرد و از من خواستگاری کرد.«
غرقی  • مرتضی   : شد  مدعی  نيوز  انصاف 

خبرنگار شبکه خبر در حساب کــاربــری خود 
در توئيتر با انتشار تصویری از احمد صمدی، 
خبرنگار سابق صداوسيما در شبکه فارسی زبان 
ایران اینترنشنال از پدیده مهاجرت مجریان و 
خبرنگاران صداوسيما به شبکه های فارسی زبان 
خارجی ابــراز تاسف کرد و نوشت: دو خبرنگار 
ایرانی احمد صمدی و نيلوفر پور ابراهيم را در 
تلویزیون اینترنشنال دیدم، فالح و دو خبرنگار 
قبلی صدا و سيما هم به لندن مهاجرت کرده اند، 
تاسف خوردم که چرا نيرو هایی که از جيب ملت 
تربيت شده اند، اکنون در خدمت دشمنان ملت 

هستند، چرا؟
همشهری آنالین نوشت: محمد مهاجری  •

عضو شــورای سردبيری خبرآنالین در توئيتی 
نوشت: بنا بر آن چه اطالع یافته ام، نامزد جدیدی 
که وارد انتخابات ریاست جمهوری سيزدهم 
خواهد شد، آقای عبدالناصرهمتی رئيس بانک 
مرکزی است. این کاندیداتوری در راستای این 
نظریه صورت می گيرد که معتقد است مشکل 
اصلی کشور، اقتصاد است و یک رئيس جمهور 

اقتصاددان می خواهد.
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  رمز و رازهای موفقیت 
در امتحانات آنالین

 قصه و شعر و سرگرمی 
برای کودکان شما

یک تمیزکاری و یک عالمه مزایا! 
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جمع و جور کردن و مرتب بودن اطراف تان 
عالوه بر کاهش استرس و افزایش تمرکز، 

احساس موفقیت هم به شما می دهد

 هیوالی دریاچه و دایناسور زنده 
در قرن بیست و یکم

کشف یک حیوان عجیب در آب های استرالیا که شبیه یک دسته مو است 
و 46 متر طول دارد، بهانه ای شد تا از حیوانات عجیب و غریب بگوییم  

!
ــدر اســرارآمــیــز  دنــیــای وحــش آن قـ
ــت کــه حــتــی بــرای  ــذاب اسـ ــ و ج
ــه ای و  ــ ــرف ــ طـــبـــیـــعـــت گـــردان ح
دانشمندان هــم، همیشه چیزی 
برای غافلگیری دارد. طبیعت و دنیای حیواناتش 
پر از موجودات عجیبی است که هنوز ناشناخته 
مانده اند. دانشمندان در طــول سال ها و حتی 
سال های اخیر موجودات جدیدی را شناسایی 
ــد و  کــرده انــد که ظاهر و رفتارهای عجیبی دارن
همچنین وقایع کمتر تجربه شده ای را در قلمرو 
حیوانات مشاهده کرده اند که خواندن آن ها خالی از 
لطف نیست. چند روز پیش دانشمندان در آب های 
استرالیا، موجودی را رصد کردند که شبیه مو 
است و از هزاران ارگانیسم)اندام یا مجموع اجزای 
تشکیل دهنده موجود زنده( کوچک تشکیل شده 
است. پژوهشگران معتقدند این موجود نوعی 
»ماشوره دار« ) siphonophore( است که در حقیقت 
یک حیوان است که از هزاران ارگانیسم کوچک تر 
تشکیل شده است. این »ماشوره دار« حدودا 46 
متری از شکارچیان آب های عمیق   است که مانند 
یک ریسمان بلند در آب پخش می شود و یکی از 3۰ 
حیوان جدیدی است که به تازگی دانشمندان در 
این منطقه کشف کرده اند. به این بهانه و در پرونده 
امروز زندگی سالم، به عجیب ترین و نادرترین ها در 

قلمرو حیوانات اشاره می کنیم.

   منابع این پرونده: ایسنا، الیوساینس، چطور، همشهری، باشگاه خبرنگاران

دایناسور زنده در قرن بیست و یکم!
این موجود عجیب و غریب »پانگولین« نام دارد که در بخش هایی از آسیا و 
آفریقا زندگی می کند و یکی از قدیمی ترین پستانداران روی زمین است. به 
همین دلیل ظاهرش شباهت زیادی به دایناسورها و موجودات ماقبل تاریخ 
دارد. سطح بدن این حیوان از فلس های بسیار سخت پوشیده شده که تقریبا 
نفوذناپذیر است. این حیوان وقتی احساس خطر می کند خودش را گرد کرده 
و مانند دژی مستحکم از بخش آسیب پذیر بدنش یعنی شکمش، محافظت 
می کند. پانگولین ها ناخن هایی بلند و منحنی شکل دارند که برای کندن 
زمین بسیار مناسب است ولی برای راه رفتن اصال کارایی ندارد. برای همین 
آن ها هنگام راه رفتن مجبورند روی بخش عقبی پاهای جلوی خود راه بروند و 

پنجه های خود را به سمت باال نگه دارند؛ همین ویژگی های منحصربه فرد باعث شده است تا باالترین آمار قاچاق حیوانات 
پستاندار جهان مربوط به پانگولین باشد، زیرا گوشت و پوسته  محافظش طرفداران زیادی دارد. طبق برخی تحقیقات 

گفته می شود ویروس کرونا برای اولین بار از بدن این جانور به بیرون منتقل شده است!

زنبور شبح وار  
هری پاتر

»آمپولكس دمنتور« نــام گــونــه ای عجیب و 
تازه شناخته شده از زنبورهاست كه به اختصار 
دمنتور نامیده می شود و از نام اشباح مشهور 
داستان های هری پاتر برگرفته  شده است؛ 
موجوداتی شبح وار كه افكار شاد و روان افراد 
را می مكیدند. این حشرات به شكلی بسیار 
وحشتناک از سوسک ها تغذیه می كنند. ابتدا 
سمی را درون بدن آن ها تزریق می کنند که 
سوسک ها به واسطه این سم كشته نمی شوند 
و به زامبی هایی فلج تبدیل می شوند، سپس 
ــا را  ایــن زنــبــورهــا پــس از فــلــج كــردن،  آن هـ

زنده زنده می خورند!

زرافه ای کوچک با شلوار 
گورخری!

وقتی »اوکاپی« یا زرافه گردن کوتاه را می بینید، فکر می کنید زرافه ای کوچک است 
که شلوار گورخری به پا کرده است! این حیوان تعجب برانگیز، بومی کشور جمهوری 
دموکراتیک کنگو است و در باغ وحش ها نیز شاید بتوانید شانس هیجان انگیز دیدن 
این حیوان را داشته باشید. اوکاپی برای اهالی محلی، حیوانی افسانه ای است که 
احترام زیادی برایش قائل هستند و آن را به عنوان یک موجود خارق العاده ستایش 
می کنند. حرکت اوکاپی در میان جنگل های کنگو راحت تر از راه رفتن زرافه در میان 
این جنگل های انبوه است. همچنین رنگ پوست و راه راه بودن این حیوان نه تنها 
ــارش  ــت ــت بـــه اس
مــحــیــط  در 
ــش  ــونـ ــرامـ ــیـ پـ
می کند  کمک 
بــلــکــه بـــه سایر 
ــات گله  ــوان ــی ح
ــازه می دهد  اج
ــا بــه راحــتــی  ــ ت
از  یــکــدیــگــر را 
تشخیص  دور 

دهند.

 نتیجه پیوند جوجه تیغی
 و الک پشت!

از میان حیوانات عجیبی که در دنیا 
بسیار مشهور شــده انــد، می توان 
»آرمــادیــلــو« را که در جنگل های 
استوایی و آمریکای جنوبی وجود 
ــدن آرمــادیــلــو با  ــام بــرد. ب دارد، ن
صفحات استخوانی به هم پیوسته 
پوشیده شده تا به هنگام خطر بتواند 
به صــورت گلوله توپ استخوانی 

درآمده از خود دفاع کند. بومیان، آرمادیلو را ترکیبی از دو حیوان 
الک پشت و جوجه تیغی می دانند. در داستانی آمده است که 
جوجه تیغی کمک کرد تا الک پشت یاد بگیرد همانند یک توپ 
بچرخد و الک پشت هم به جوجه تیغی شنا آموخت که باعث شد 
تیغ های جوجه تیغی به فلس ها و زرهی برای او تبدیل شود. در 
نتیجه این آموزش ها، آرمادیلو به وجود آمد! نکته منحصر به فرد 

این حیوان این است که به جز انسان، فقط آرمادیلو می تواند به بیماری 
جذام مبتال شود.

بد اخالق ترین ماهی دنیا!

ــام »خــفــاش ماهی  ایــن ماهی عجیب و غریب بــا ن
لب قرمز« در اعماق دریای اطراف جزیره گاالپاگوس، 
اقیانوس آرام و پرو یافت می شود. لب های قرمزی که 
علت نام گذاری این جانور است، باعث جلب توجه 
طعمه های او می شود. این ماهی بداخالق از میگوها، 
ماهی های کوچک و خرچنگ ها تغذیه می کند و 
به جز رنگ عجیب لب هایش، 
رفتار خاص دیگری هم دارد. 
با این که خفاش ماهی لب 
قرمز قادر به شناکردن است، 
ولی ترجیح می دهد راه برود! 
باله های این ماهی روی کف 
بستر دریــا قــرار می گیرند و 
پیدا  پا  به  شبیه  عملکردی 
می کنند که امکان راه رفتن 
در کف دریا را به او می دهند. این شبه پاها هنگامی که ماهی در آب 

شنا می کند مثل چرخ هواپیما به سمت باال جمع می شوند.

 حیواناتی که وجودشان
 ثابت نشده است!

به جز این حیوانات واقعی، حیوانات عجیبی هم هستند که 
حتما درباره شان شنیده اید ولی هنوز دانشمندان نتوانسته اند 
وجودشان را ثابت کنند. در ادامه 5 حیوان عجیب معروف را 
که بحث بر سر واقعی یا غیرواقعی بودن شان زیاد است،معرفی 

می کنیم.

    پا گنده

ایــن موجود شبه انسان 
مـــــــــــودار احـــتـــمـــاال 
موجود  دیده شده ترین 
ناشناخته در جهان است. 
آن ها با اسامی مختلفی 
ــد و  ــون ــی ش شــنــاخــتــه م
در مــنــاطــق مـــنـــزوی و 
کوهستانی تقریبا در هر 

گوشه جهان دیده شده اند. تعداد زیاد مشاهدات، »یتی« را به یکی از 
واقعی ترین موجودات تخیلی جهان تبدیل کرده است که بعید نیست 
ــه زودی پیدا کنند. توصیف هایی که از  دانشمندان این موجود را ب
پاگنده ها شده به این صورت است: بلندتر از مرد معمولی )دو تا سه متر(، 
موهای بلند سفید قهوه ای، بوی قوی و زننده، پاهای بزرگ که از ردپاها 

پیداست و نفرت زیاد از انسان!

    هیوالی دریاچه

بــــــا وجــــــود 
ــزات  ــی ــه ــج ت
پـــیـــچـــیـــده، 
ایــن هیوالها 
در  کـــــــــــه 
دریاچه های 
ــاوت  ــ ــف ــ ــت ــ م
جـــــــهـــــــان 
گـــــــــــزارش 

شده اند هنوز از دست دانشمندان دور مانده اند. این مشاهدات همچنان 
از گوشه و کنار جهان ادامه دارد. هیوالی »لخ نس« )ِنسی( شناخته 
شده ترین و مرموزترین هیوالی دریاچه است. شاهدان این موجودات را 
این گونه توصیف می کنند: یک موجود بزرگ با گردن بلند، سری شبیه 

اسب و گوژپشت مانند دایناسورها.

    مکنده بز

اگرچه برخی از مشاهدات به دهه ۱۹۷۰ می رسند، اما »چوپاکابرا« 
)یا مکنده بز( اساسا یک پدیده دهه ۱۹۹۰ است و شهرت آن 
تا حد زیادی مدیون اینترنت است. گزارش هایی از 
پورتوریکو درباره موجودی عجیب و غریب دریافت 
ــاورزان و گاهی صدها  ــش ــای ک شــد کــه دام هـ
حیوان را در یک شب می کشت. کشاورزان که با 
شیوه های کشتار حیوانات شکارچی آشنابودند، 
ادعاکردند روش های این جانور ناشناخته متفاوت 
بــوده اســت. ایــن موجود قربانیان را با زخم های 
متعددی مجروح می کرد تا خون آن ها بیشتر ریخته شود. در 
توضیحات شاهدان عینی آمده است:   اندازه شامپانزه است، مانند 
کانگورو می پرد، دارای چشم های درخشان و قرمز بزرگ، پوست 
خاکستری و بازوهای مودار، زبان مارمانند، زانوهای تیز و تیغ هایی 
روی ستون فقرات است که باز و بسته می شوند و بعضی معتقدند که 

آن ها حتی بال داشته اند!

قورباغه ای که 
نمی تواند چیزی را 

پنهان کند!

انــواع  شیشه ای  قورباغه های 
بسیار مختلفی دارند، اما قورباغه  
ــه« کشف  ــک ــان شــیــشــه ای »دای
جدیدی است که برای اولین بار در 
کاستاریکا دیده شد. شاید رنگ سبز 
روشِن این قورباغه اولین چیزی باشد 
که نظرتان را جلب می کند، اما نکته 
جالب  این است که پوست بدن این 
جانور آن قدر شفاف است که می توان 
اجزای داخل بدنش را هم دید! اگر 
می خواهید این قورباغه را از نزدیک 
ببینید، باید حسابی چشم تان را تیز 
کنید، چون این جهنده های کوچک 

کمتر از 3 سانتی متر طول دارند.

حیوانی که شبیه  موجودات فرازمینی است!
»آی-آی« نام یک نوع میمون پوزه دار و ترسناک است که در جنگل های ماداگاسکار زندگی می کند. 
حتما شما هم قبول دارید که این میمون ترسناک شباهت زیادی به موجودات فرازمینی دارد! 

صرف نظر از قیافه عجیبش، نکته دیگری هم هست 
که این جانور را خاص کرده است. این میمون انگشت 
بسیار بلندی دارد که با آن به تنه درخت ها ضربه می زند 
و به این روش از وجود کرم ها و حشرات در داخل آن 
آگاه می شود. بعد با پنجه هایش تنه درخت را می کند 
و با همین انگشت بلند و عجیبش حشره نگون بخت را 

بیرون می کشد و میل می کند.

پدر جد 
پرندگان

ــیــســت از یک  بـــد ن
حیوان عجیب که دیگر شبیه اش وجود 

ندارد هم یادی کنیم. پرنده ای که تا همین چند 
سال پیش روی زمین می زیسته، حدودا تا 2 میلیون 
سال پیش! »پرنده  وحشت« با قد 3 متری قدرت 

پرواز نداشت و با منقار چنگکی خود شکارهایش را دنبال 
می کرد. چندی پیش دانشمندان گونه ای جدید از این پرنده را در سواحل شرقی 

آرژانتین یافتند که 3٫۵ میلیون سال قدمت داشته و از کامل ترین فسیل هایی است که 
تاکنون از این پرندگان به دست آمده است. جالب ترین بخش اطالعات از سی تی اسکن 
گوش داخلی پرنده به دست  آمد که مشخص شد این پرنده می توانسته به سرعت سرش 
را بچرخاند که این قابلیت، احتماال در مبارزه و شکار بسیار به کمکش می آمده. همچنین 
مشخص شد محدوده شنوایی این پرنده بسیار باال بوده و او می توانسته کوچک ترین صدای 

حرکت شکارهایش را بشنود.

ماهی بادکنکی که تخیلی 
نیست!

»ماهی بادکنک« یا زشــت که حتما عکسش را با 
توضیحات عجیب و ماوراءطبیعی دیده اید، یک ماهی 
واقعی است که در آب های عمیق سواحل استرالیا و 

تاسمانیا زندگی می کند. ماهی بادکنک در اعماقی 
از دریا زندگی می کند که فشار آب بسیار بیشتر از 
فشار سطح دریاست، به دلیل دسترسی نداشتن به 
محل زندگی این ماهی، به ندرت توسط انسان ها دیده 
می شود و برای همین درباره اش داستان های تخیلی 
بسیاری ساخته اند. برای آن که این ماهی بتواند در 
آب شناور بماند، گوشتی ژالتینی با چگالی کمتر از 
چگالی آب دارد و همین موضوع موجب می شود تا 
بدون صرف انرژی زیادی در سطح آب شناور بماند. 
همین مواد ژالتینی هم باعث شده است تا صورت 

این ماهی شبیه صورت انسانی با بینی بزرگ شود.

پرونده
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تغذیه کودک       

بانوان
 کودک از چه زمانی

 پنیر بخورد؟

پنیر هم یک خوراکی خوشــمزه برای کودک و هم یک 
ماده مغذی و سرشــار از مــواد ضروری مانند کلســیم، 
پروتئین، ویتامین A، ویتامین D، B12 و پرکالری است. 
هر چه کودک بزرگ تر می شــود نیازش بــه این ماده در 
اولویت قرار می گیرد. شما می توانید از پنیر به عنوان یک 
طعم دهنده غذا و غذای اصلی استفاده کنید. نوزادان 
از 6 تا 9 ماهگی بــه محض توانمند شــدن در بلعیدن و 
جویدن مجاز به خــوردن پنیر در اندازه هــای ریز و خرد 
شده هســتند. البته متخصصان توصیه می کنند برای 

دادن پنیر به کودک تا یک سالگی او صبر کنید.
 برای وارد کردن این ماده غذایــی در وعده های روتین 

کودک، بهتر است موارد زیر را  در نظر داشته باشید:
 1( پنیــر بایــد بدون نمــک یا بســیار کم نمک باشــد. از 
پنیرهای طعم دار که مزه تند یا خیلی شور دارند اجتناب 
کنید و از پنیرهایی با مزه متعادل برای شروع استفاده 

کنید.
 2( پنیر باید از شیر گاو، گوسفند یا بز و حتما پاستوریزه 
باشــد درغیــر این صــورت ممکــن اســت آلــوده بــه 
میکروب»لیســتریا مونوســیتوژنز« باشــد کــه فرمی از 
باکتری اســت که می توانــد منجر بــه مرگ به ویــژه در 

کودکان شود.
 3( یک تکه پنیر ســفت می تواند برای کودکی که هنوز 
مسلط به جویدن نیست منجر به خفگی شود بنابراین 
پنیر مورد استفاده را حتما قبل از مصرف کمی نرم کنید.
 4( برای اولین بار پنیر را در خانه به کودک بدهید و نه در 
جای دیگری تا تمرکز بیشتری روی نشانه های احتمالی 

آلرژی در او داشته باشید.
 5( با توجه به این که در پنیر، الکتوز زیادی وجود ندارد،  
نگران عدم تحمل الکتوز نباشید چون کودکان معمواًل 

در هضم آن مشکلی ندارند.
 6( پنیرهــای فراوری شــده کامــا طبیعــی نیســتند و 
ترکیبات شان حاوی مواد شیمیایی است و برای تغذیه 
کودک مناســب نخواهند بــود. از پنیرهــای طبیعی و 

ارگانیک استفاده کنید.
 7( ســه تا پنج روز صبر کنید و بعد غذای جدید بعدی را 
به او بدهیــد، تا در صورت نشــان دادن واکنش آلرژیک 

بفهمید آلرژی به پنیر یا غذای جدید بوده است.
 8( اگــر کودک بــرای خوردن پنیر مشــکلی نداشــت، 
لقمه های کوچــک پنیر به اندازه ای باشــد تــا بتواند به 

راحتی آن را  بجود و ببلعد.
 9( پنیر را می توانید با اضافه کردن به مخلوط سبزیجات 
پخته شده، در تخم مرغ نیمرویی یا به صورت خرد شده 

روی ماکارونی به او بدهید .
 این کودکان باید با مجوز پزشک

 پنیر مصرف بکنند: 
   اگزمای متوسط تا شدید پس از اقدام درمان توسط 

پزشک
    واکنش آلرژیک شــدید بــه نوعی از مــواد غذایی در 

گذشته
  قبــا نوعی آلــرژی غذایی بــرای کودک شناســایی 

شده باشد
 برخی از نشانه های آلرژی در کودکان که باید 

بدانید: 
  التهاب و ورم صورت) شامل لب ها و زبان(،   درد شکمی، 
 راش پوســتی،  اســتفراغ،  اســهال،  مشــکل در نفــس 
niniban، madarsho :کشیدن                                                                             منبع

تازه ها 

فاطمه قاسمی
مترجم

 10 پیشهناد برای رسیدن
 به وزن ایده آل بعد از زایمان

رساغ رژیم های سخت نروید اگر تــازه زایمان کــرده ایــد و هنــوز اضافه وزن 1
زیادی دارید، ممکن است به این فکر بیفتید که یک رژیم 
الغری بگیرید. در این صورت اگر خودسرانه از رژیم های 
مشهور و فراگیر در جامعه استفاده کنید، ممکن است 
روند کاهش وزن شما را سخت تر کند. بهترین راه برای 
کاهش وزن حــذف غذاهای پرکالری اســت ، غذاهای 
حاوی مقادیر باالی چربی و شــکر که فاقد مواد مغذی 
هستند. با حذف کیک، کلوچه، شــیرینی ها، نوشابه و 

فست فود هایی مانند پیتزا و هات داگ شروع کنید.
غذاهای حاوی مواد مغذی مرصف کنید پس از تولــد نوزاد، بــه ویژه اگر شــیر مــادر می ۲

خورد، نیاز مادر به دریافت مواد مغذی افزایش می یابد. 
بهتر است غذاهای پروتئینی مثل گوشت بدون چربی، 
مرغ وحبوبات را بیشتر مصرف ونیاز به کلسیم را از شیر 
و ماســت و پنیر تامین کنیــد. ماهی ســالمون و قزل آال 
برای شما مفید است زیرا حاوی اسیدهای چرب امگا ۳ 

هستند که نوزاد شما هم به آن نیاز دارد.
میان وعده های سامل را فراموش نکنید  از مصرف میــان وعده های پر شــکر و پرچرب ۳

خودداری و از میان وعده های سالمی چون میوه های 
تازه و غات آماده کم شــیرین به جای نوشیدنی های 
شــیرین و آب نبات و چیپس اســتفاده کنیــد. چرا که 
این ها کالــری زیــادی دارنــد و مــواد مغــذی زیادی 

ندارند.
به نوزاداتن شیر مادر بدهید شــیر مادر نه تنها برای نوزاد فوایــد زیادی دارد ۴

بلکه برای کاهش ســایز دور شکم مادر هم خوب است. 
بسیاری از مادران ، با شــیر دهی به نوزاد زودتر به وزن 

قبل از بارداری رسیده اند.
آب بنوشید اگر قبــل از غذا آب بنوشــید احســاس ســیری ۵

می کنید و هوس خوردن نمی کنید. عــاوه بر این اگر 
بدن تان دچار کم آبی شــود ، نمی توانــد کالری زیادی 

بسوزاند. پس حداقل یک لیوان آب با هر بار شیردهی 
بنوشید.

فعال ابشید الزم نیســت حتما بــه باشــگاه ورزشــی بروید. ۶
کودک تان را در کالسکه بگذارید و در هوای آزاد به پیاده 
روی بروید. دیدن افراد جامعه و تغییر حال و هوای تان 
می تواند از استرس شما بکاهد. با پزشک تان مشورت 
کنید که چه مــدت بعد از زایمــان می توانیــد ورزش را 

شروع کنید.
خوب بخوابید راهــی پیــدا کنیــد کــه حداقــل هفت ســاعت ۷

درشــبانه روز بخوابید)حتی اگر پیوسته نباشد( وقتی 
خواب کافی نداشــته باشید ممکن اســت افزایش وزن 

هم پیدا کنید.
وعده های غذایی منظم مرصف کنید ســعی کنیــد حجــم غــذای زیــادی نخوریــد. ۸

پروتئین های ســالم باعث می شــوند در تمام روز حس 

ســیری و انرژی داشــته باشــید. هیــچ وعــده غذایی را 
حذف نکنید مخصوصا صبحانه. زیرا  با حذف یک وعده 
گرسنگی زیادی ایجاد می شود و بیش از حد می خورید.

صبور ابشید کم کردن نیم کیلو وزن در هفته یک هدف واقع ۹
بینانه است چرا که این اضافه وزن برای شما طی 9 ماه 
ایجاد شده پس فکر نکنید که بعد از زایمان فوری باید از 

بین برود و سریع به شکل قبل باز گردید.
با کمک یک متخصــص تغذیه و رژیــم درمانی 10 راهمنایی بگیرید

می توانیــد مواد غذایی ســالم را بــرای وعده ها و میان 
وعده هــای خــود انتخاب کنیــد. از طرف دیگــر، یکی 
از فوایــد این مشــورت و راهنمایی، اســتفاده از تجربه 
متخصصــان اســت و از این طریــق می توانید بــا افراد 
دیگری که مشتاقانه و با جدیت در این مسیر در حرکت 
هستند آشنا شوید و از همدیگر مشورت بگیرید. شما 

در این مسیر تنها نیستید.

رستوران رفنت در رشایط کروان

مارال مرادی | خبرنگار  

یکــی از نگرانی  های مادران باردار، رســیدن به وزن ایــده  آل بعد از زایمان 

اســت وحتی از قبــل از زایمان دنبــال راهکارهایــی برای کم شــدن وزن و 

رسیدن به تناسب اندام هستند. در این مطلب ما با 10پیشنهاد به کمک 

شما عزیزان آمده  ایم؛ همراه ما باشید.

تناسب اندام

 10  نکته تغذیه ای
 برای بهبودیافتگان کووید19

 توجــه بــه برخــی نــکات در دوره نقاهــت بیمــاری 
می تواند به کاهش سریع تر عوارض بیماری کمک 
کند. برخی از این نکات در حوزه تغذیه موثر خواهند 

بود که مهم ترین موارد را در ادامه آورده ایم.
1   پرهیز از مصرف غذاهای ســنگین مانند آش 
گوشــت غلیظ، ماکارونی و سوســیس که هضم آن 

دشوار است
2    محــدود کردن خــوردن غذاهــای پرچرب یا 
ســرخ کرده مانند الویه، ســیب زمینی سرخ کرده، 

پنیر پیتزا، انواع کوکو، کتلت و...
3    ممنوعیــت اســتفاده از ترشــی ها و ســرکه 
که ســبب خشــکی دســتگاه تنفســی و تحریک آن 

می شوند
4   محدودیت مصرف نمک و شــورها و غذاهای 

کنسروی شور
5   محدودکردن مصرف شــیر و لبنیــات ) به جز 
نــوع پروبیوتیک( که در دســتگاه تنفســی موکوس 

ایجاد می کنند
6   محدود کردن اســتفاده از رب گوجه، فلفل، 

انواع سس های تند و سس خردل
7   کاهش مصرف مواد شیرین و شیرینی ها، آب 

میوه صنعتی، نوشابه های گازدار، شکر، مربا و قند
و  نوشــیدنی ها  مصــرف  کــردن  محــدود    8
خوراکی هــای محــرک مانند قهــوه، چــای غلیظ، 

نسکافه  یا شکات تلخ
9  اجتناب از مصرف زیاد سیر و زنجبیل

10  ممنوعیت استفاده از سبوس در صورت وجود 
اسهال

منبع: دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت

عینک انتقال دهنده کرونا نیست 
عضو کمیته کشــوری مبارزه با بیماری های واگیــر وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی بــا یــادآوری این که 
ویروس کرونــا از طریق مخاط بینی، چشــم و دهان منتقل 
می شود، گفت: عینک به دلیل فاصله ای که با چشم دارد، 
منتقل کننــده ویــروس کرونــا نیســت.مینو محــرز درباره 
نگرانی های مردم در استفاده از لنز و عینک افزود: کرونا از 
طریق لنزی که تمیز شسته شده باشد و سپس داخل چشم 
قرار بگیرد منتقل نمی شود و مشکلی ایجاد نمی کند. وی 
ادامه داد: در صورتی که دست آلوده به ویروس به چشم زده 
یا مالیده شود، کرونا از این طریق منتقل می شود. بنابراین 
اگر دست آلوده باشــد و لنز هم درست شســته نشده باشد 
ویروس ها خواه ویــروس کرونا یا هر نوع ویــروس دیگری را 
به بدن منتقل می کند. اما اگر همه نکات بهداشتی رعایت 
شــود اســتفاده از لنز مشکل ســاز نخواهد بــود ، موضوعی 
که انجمن اپتومتریســت آمریکا هم اعام کرده شــواهدی 
مبنی بر تاثیر اســتفاده از لنزهای تماســی بر افزایش خطر 
ابتا به بیماری کووید-۱9 وجود ندارد.این فوق تخصص 
بیماری های عفونی درباره اســتفاده از عینــک هم متذکر 
شــد: عینک به دلیل فاصله ای که با چشــم دارد راه انتقال 
کرونا از طریق چشم به بدن نیست. همان طور که بارها گفته 
شد وقتی با دست آلوده، چشم مالیده می شود ویروس وارد 
چشم می شود اما به دلیل فاصله عینک با چشم، به هیچ وجه 
راه ویروس انتقال نخواهد بود. اما بهتر اســت افرادی که از 
عینک استفاده می کنند روزانه عینک  خود را با آب و صابون 
ضدعفونی و خشک کنند.                                                          منبع: ایرنا

با ۴ تمرین ساده در منزل افتادگی ابروهای خود را درمان کنید
زینب طباطبایی | خبرنگار 

افتادگی ابرو دالیل زیاد ومتنوعی دارد؛ یکــی از دالیل افتادگی ابرو 
باال رفتن سن و از بین رفتن خاصیت ارتجاعی پوست است. یکی دیگر 
از دالیل افتادگی ابرو، رژیم گرفتن و کاهش وزن اســت که باعث شل 
شــدن پوســت می   شــود. در ادامه می   خواهیم به شــما آمــوزش دهیم 

چگونه بدون عمل جراحــی افتادگی ابروها را درمان کنید.
    تمرین شماره 1:

۱- انگشت وسط هر دو دست را زیر ابروهای خود قرار دهید. این کار 
باعث می شود ابروهای شما در حالت ریلکس قرار گیرد.

۲-  ســپس مطمئن شوید که کف دست های شــما روی صورت تان در 
حالت استراحت قرار گرفته است.

۳-  یک بار این کار را انجام دهید به این صورت که اول ابروهای خود 
را باال برده و سپس آن ها را به طرف باال و خارج صورت حرکت دهید، 

چشمان شما باید همواره باز باشد.
۴-  حدود پنج ثانیه در این حالت باقی بمانید.

۵-  در مرحلــه بعــدی در حالــی کــه چشــمان شــما کاما باز اســت ، 

ابروهای خود را پایین بیاورید.
6-  پنج ثانیه در این حالت باقی بمانید.

۷-  سه بار این حرکت را برای رســیدن به نتیجه بهتر تکرار کنید.
  تمرین شماره 2:

۱-  این تمرین را در حالی که چشــم بسته است انجام دهید.
۲-  به طرف پایین نگاه کنید به طوری که کششــی را روی سطح چشم 
خود احســاس کنید. پایین نــگاه کردن به صورتی باشــد کــه منجر به 

بسته شدن چشمان شما شود.
۳-  هنگامی کــه کشــش را احســاس کردید پنــج ثانیه بــه همان حال 

باقی بمانید.
۴-  در مرحلــه بعد چشــمان خود را بســته و تــاش کنید تــا جایی که 
می توانید به طــرف باال نگاه کنید. مجدد کشــش را در چشــمان خود 

احساس خواهید کرد.
۵-  پنج ثانیه در این حالت باقی بمانید.

6-  این تمرین را شش بار تکرار کنید.
   تمرین شماره 3:

۱-  در این تمرین هر دو چشم شما باید باز باشد.

۲-  سر خود را صاف نگه دارید و به طرف جلو نگاه کنید.
۳-  بدون این که ســر خود را تکان دهید به باال نگاه کنیــد و چند ثانیه 

به همان حال باقی بمانید.
۴-  این تمرین را در حالی که به طرف پایین نگاه می کنید تکرار کنید.

۵-  تقریبا شش مرتبه این کار را تکرار کنید.
6-  موقعی کــه تمرین نگاه به بــاال و پایین به اتمام رســید ، همین 
تمریــن را ایــن بــار با نــگاه کــردن به ســمت راســت و چــپ تکرار 

. کنید
   تمرین شماره 4:

۱-  در ایــن تمرین عضات صورت خود را باید با فشــار بــه حالت اخم 
نگه دارید.

۲-  موقعی که در ایــن حالت قرار گرفتید ســعی کنیــد ابروهای خود 
را تــا جایی کــه می توانید پاییــن آورید به صورتی که به چشــمان شــما 

نزدیک شوند.
۳-  ســپس هر دو چشــم خود را کاما باز کنید و ابروهــا را تا جایی که 

می توانید باال ببرید.
۴-  این تمرین را حداقل شش مرتبه تکرار کنید.

زیبایی و تناسب اندام 

  ســامیت منطقه  محل ســکونت خــود را برریس 

کنید

حواس تان باشــد که اگر هنوز در محل سکونت شما 
مــوارد جدید ابتــا به کوویــد ۱9 وجــود دارد، پس 
احتمال انتقــال آن در اماکن عمومــی وجود دارد و 
در نتیجــه همچنــان بهترین راهــکار در خانه ماندن 

است.
   رشایط جمساین خوداتن را در نظر بگیرید

اگر عایم مشــکوک به بیماری را داریــد از حضور در 
رستوران ها خودداری کنید.

اگر باالی 60 ســال دارید یا به یکــی از بیماری های 
زمینه ای ماننــد بیماری های قلبی عروقــی یا دیابت 
و ... مبتــا هســتید همچنــان احتیــاط بیشــتری به 

خرج دهید.
   رشایط رستوران را کاما زیر نظر داشته ابشید

رســتورانی که دقیقًا مانند گذشــته به نظر می رسد، 
رستورانی نیست که بتوانید به آن جا بروید.

صندلی ها باید 6 فوت یعنی حدود ۲ متر از هم فاصله 
داشته باشند.

در اطراف صندوق و ورودی و خروجی رستوران نباید 
شلوغ باشد.

   رستوران های روابز انتخاب هبرتی هستند

ویــروس کرونــا در محیــط بســته بــه  راحتــی انتقال 
می یابد پس تا حد امکان یا از رستوران روباز استفاده 
کنید یا از کارکنان رســتوران بخواهید میز شما را در 

محیط باز قرار دهند.
   حمتا از ماسک استفاده کنید

ماســک تان را فقــط موقــع خــوردن غذا و آشــامیدن 
دربیاوریــد؛ آن هم بــا رعایت اصول بهداشــتی یعنی 

حتمًا دست تان را قبلش بشویید یا ضدعفونی کنید.
    دستکش آن قدرها هم مفید نیست

چه کارکنــان توزیع غــذا و چه مشــتریان بهتر اســت 
دســتکش نپوشــند تا حــس امنیــت غلط را نداشــته 

باشند و دست هایشان را مرتب بشویند.
   حواس اتن به سطوح مشرتک ابشد

اگر ســطوح مشــترکی را لمــس کردید، دســتان تان 
را بشــویید و ضدعفونــی کنید و به صورت تان دســت 

نزنید.
الزم است صاحبان رستوران مواد ضدعفونی کننده 
در اختیار مشــتری قرار دهند اما در هر صورت شــما 
هم خودتان مــواد ضدعفونــی کننده همراه داشــته 

باشید.
   آرامش داشــته ابشــید اما خییل هــم طولش 

ندهید

اگرچه مــا اغلــب بــه رســتوران می رویــم تــا بتوانیم 

اســتراحت کنیم و نگرانی هایمان را فراموش کنیم، 
اما در شرایط همه گیری داســتان فرق می کند، پس 
به محض این که غذا خوردن تان تمام شــد رستوران 

را ترک کنید.
   به  رستوران های سلف رسویس نروید

اصا ســراغ بوفه های سلف ســرویس نروید این طور 
جاها معمواًل آلوده ترند زیرا افراد بیشــتری به وسایل 

و سطوح آن دست می زنند.
   اگر منی توانید غذا بزپید سفارش بدهید

اگر فقــط برای تهیــه  غذا مشــکل داریــد می توانید 
غذا را به صــورت اینترنتی یا تلفنی ســفارش دهید 
یــا در صورت عــدم دسترســی، غذا را از رســتوران 
بگیریــد و بــا خود بــه منــزل یا محــل کارتــان ببرید 
و آن را به خوبــی گــرم و با رعایــت نکات بهداشــتی 

میل کنید.
 منبع: تبیان

بیشتر بدانیم
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    ریخت و پاش، استرس ایجاد می کند

به هــم ریختگــی و بی نظمی باعث اســترس می شــود؛ به 
همین ســادگی! مطالعــات متعدد روان شناســی نشــان 
می دهد، افرادی که خانه شــان را آشــفته و شــلوغ و به هم 
ریخته و ُپر از کارهای نیمه تمام اعالم کرده بودند، ســطح 
کورتیزول خون شــان بیشــتر بــود و دچار اســترس مزمن 
بودند. در حالی که افرادی کــه خانه  خود را تمیز و منظم و 
محل آرامش می دانستند، کورتیزول خون شان خیلی کمتر 

بود و استرس بسیار کمتری داشتند. واضح به نظر می رسد 
که این تاثیر روی خانم های خانه دار بیشتر از بقیه است.

   مرتب کردن، نوعی ورزش است

به ویــژه بــرای آن هایی کــه اهل تحــرک و ورزش نیســتند، 
تمیزکاری و نظافت خانه می تواند مانند یک ورزش هوازی 
باشد که بدن و ذهن ناآرام شان واقعا به آن نیاز دارد. البته باید 
یک نظافت فعاالنه انجام دهید! باال و پایین رفتن از نردبان، 

تمیز کــردن پنجره  ها بــا حرکات 
دورانی بازوها و ...، به طور کلی 

می توانند حدودا 127 کالری 
در عرض 30 دقیقه بسوزانند.

   تمیــزکاری آشــفتگی 

ذهن تان را کم می کند
کارهــا و فعالیت هــای تکــراری، 

تســکین دهنــده اســترس هســتند. 
در واقــع رفتارهایــی کــه تکــرار می شــوند 

می توانند با متمرکز شدن بر آن کار، پرت کردن حواس از 
موضوعاتی که ذهن را آشفته و بیقرار می کنند و در نتیجه 
کاهش استرس موثر باشند. به همین دلیل است که منظم 

بودن به همه افراد توصیه می شود.

   شستن ظرف ها و کاهش 27 درصدی اضطراب

یکــی از کارهــای روزانــه بــه ویــژه بــرای خانم ها، شســتن 
ظرف هاست که بعضی اوقات، سخت و برایشان ناخوشایند 
اســت. جالب اســت بدانید کــه تمرکز کردن روی شســتن 
ظرف ها، لمس گرمای آب و رایحه مایع ظرف شویی می تواند 

به طرز شگفت انگیزی استرس و اضطراب را کاهش بدهد. 
طبق یک مطالعه انجام شده توسط پژوهشگران انگلیسی، 
نتیجه  تمرکز و توجه کردن حین تمیزکاری اضطراب تان را 

27 درصد کاهش خواهد داد.

   تمیزکاری تمرکز را افزایش می دهد
به هم ریختگــی و بی نظمی، تمرکز را به هــم می زند یعنی 
پاک سازی خانه و میز محل کار از کثیفی ها و بی نظمی ها 
به تمرکز و دقت تان کمک می کند. ضمنا وقتی به کارهای 
خاصی مانند برق انداختن آینه، تمیز کردن مانیتور و وسایل 
محل کارتان، تمیز کردن کف اتاق و ... مشغول می شوید، 
صدای بیقــرار درون تان کــه یکســره ُغرُغر می کنــد، آرام 
می شــود و در نتیجه می توانید تا حدودی به آرامش ذهنی 

برسید.

   مرتب بودن به شما احساس تسلط می دهد

کارشناسان می گویند تمیز و مرتب کردن محیط زندگی و 
دوروبرتان به شما این احساس را می دهد که بر پیرامون خود 
تســلط دارید. زندگی پر از موقعیت های نامطمئن اســت و 
خیلی از چیزها از کنترل ما خارج اند، اما دست کم می توانیم 

محل زندگی خود را تحت کنترل بگیریم.

   جمع و جور کردن به شــما احساس موفقیت 

می دهد
بررسی  های علمی نشــان می دهند 
سروســامان دادن و تمیــز کردن 
محل زندگی و محل کار به شما 
احســاس موفقیت می دهد و 
البته امیدتان برای پیشرفت را 
هم بیشــتر خواهد کرد. شاید 
شــما هم این تجربه را داشــته 
باشــید که بعــد از تمیــز و مرتب 
کردن اطرافتان، احساس آرامش 

بیشتری خواهید داشت.

   منظم بودن خانه را جدی بگیرید

نظافت خانه و نظم و ترتیب دادن به آن، اثراتــی مداوم دارد 
زیرا همه مــا می دانیم بعــد از یــک روز کاری، بهتر اســت به 
خانــه ای برگردیم کــه تمیزی و نظــم خوشــایندی دارد، نه 
خانه ای که آشفته و به هم ریخته است. تختخوابی که مرتب 
شده، ســینک ظرف شــویی که ُپر از ظروف نشسته نیست و 
برق می زند و خانه ای که خرت و پرت در گوشه و کنار آن رها 
نشده و فهرستی از کارهای نیمه تمام را به رخ تان نمی کشد، 
همگی آرامش بخش و مطبوع است و ذهن تان را برای ساختن 

آینده ای بهتر، آماده می کند.

وسواســی  رفتارهــای 
که به دو دســته ذهنی و 
عینی تقسیم می شوند، 
ریشــه در چنــد موضوع 
دارند که با آگاهی از آن ها می توان نسبت به  

کاهش رفتار وسواسی امیدوار بود.

  اطالعات غلط تان را اصالح کنید
یک مثال غیر کرونایی بزنیم و برویم ســراغ 
اچ آی وی، بعضی افراد حاضر نیستند با فرد 
HIV مثبت دست دهند و روبوسی کنند، یا 
در کنار وی بنشینند و چای بنوشند. بی شک 
وحشت شان از انتقال بیماری، این افراد را به 
شدت از انجام چنین کارهایی پرهیز می دهد 
ولی واقع امر این است که اگر راه های اثبات 
شــده انتقال ویــروس HIV را بدانند، هیچ 

نگرانــی نخواهند داشــت. تمــام کارهایی 
که گفته شــده کامال بی خطر است و هرگز 
ویروس یاد شده از طریق دست دادن و هوای 
بازدم ناقــل منتقل نخواهد شــد کــه دلیل 
آن برمی گردد به کارکرد زیســتی خود این 
ویروس که با دیگر انواع ویروس ها متفاوت 
اســت. برگردیم ســر کرونــا که شــیوه های 
انتقال بیشتری دارد. کارکرد زیستی کووید 
19 و میزان بیماری زایــی آن در فرد رابطه 
مســتقیم با توان زیســتی و روانی سیســتم 
ایمنی افــراد دارد بنابراین بعضــی از افراد 
ناقل می شوند ولی بیمار به معنای رایج این 
روزها نمی شوند. این قسمت پیامک تان که 
می ترسم ناقل باشم و به زودی بمیرم، تصور 
اشــتباهی اســت. دانســتن این اطالعات 
صحیح ، از میزان تنش شما هموطن گرامی 

خواهد کاســت. پس تالش کنید با مطالعه 
و آگاهــی از نتیجــه آزمایش هــا و تجربیات 
علمی و پژوهشی منتشر شده از منابع کامال 
معتبــر، نگرانی هــای افراطــی و بی مــورد 
خود در خصــوص انتقال یا شــدت بیماری 
را کاهــش دهید و بــه شــدت از وب گردی و 
خواندن و شــنیدن اطالعات زرد و نمایشی 
در شــبکه های اجتماعــی در این خصوص 
پرهیز کنید که وسواس های شما را افزایش 

خواهد داد.

  شاید دچار  تنش حل نشده هستید
مطابق بسیاری از نظریه های روان شناسی 
ریشــه وســواس، اضطراب اســت. بــه زبان 
ساده، داشتن نگرانی مفرط از بیمار شدن 
دیگران و خود که یک رفتار وسواسی است، 
از ناتوانــی شــما در مدیریــت اضطراب تان 
است. این  که نکند عوامل مختلف محیطی 
از جمله آلودگی باعث آســیب به دیگران یا 
خودم شــود. حال وجود چنین زمینه قبلی 
اگر با تنش های جدید کووید 19 هم ترکیب 
شود، احتماال فرد هر لحظه خود را در معرض 

بیماری صعب العالج و مرگ می داند که باید 
حق داد شرایط واقعا غیرقابل تحملی را برای 
وی ایجــاد می کنــد. درمان چنین شــرایط 
ترکیبی بر می گردد به کاهش میزان تنش و 
اضطراب حل نشده که دارودرمانی و به ویژه 
روان درمانــی چــاره کار اســت. دقت کنید 
که یک فرد فاقد چنین اختــالل اضطرابی 
هم نســبت به آلودگی با کوویــد 19 نگران 
می شود ولی نه به شدت فردی که مثال زده 
شد، فرق است بین نگرانی از آلودگی و بیمار 
شدن با هر لحظه باور داشتن به مرگ خود و 

عزیران خود.

  طبیعی است که نگران باشید
بنابراین و بی شک در شرایط کنونی، بیشتر 
ما به نسبت های متفاوت ولی طبیعی دچار 
اضطــراب و نگرانی آلوده شــدن هســتیم و 
این امری کامال طبیعی است. البته جالب 
اســت تعدادی هــم اصــال چنین تنشــی را 
ندارند که دلیل آن دو عامل، یکی ناآگاهی 
از نحوه انتقال و دیگــری اعتقاد به باورهای 
غلط خود در باره بیمار نشدن و ...  است که 
برمی گردد به برخی نگرش های فرهنگی و 
حتی اجتماعی خاص. نگرش هایی که این 

روزها جان بسیاری را گرفته است.

مشاوره 
فردی

جوانی 27 ساله ام و متاهل. پدر هستم و یک پسر 2 ساله هم دارم. این روزها، 
استرس زیادی به خاطر کرونا دارم و مدام فکر می کنم که ناقل هستم و به 

 زودی می میرم. اضطراب مرگ، دست از سرم برنمی دارد. چه کنم؟

امتحانات پایان سال شروع شده اما با توجه به شیوع بیماری کرونا، حال و هوای متفاوتی نسبت به 
سال های قبل دارد. امتحانات امسال برای عده ای از دانش آموزان به صورت غیرحضوری و برای پایه 
نهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار می شود. در ادامه یک سری توصیه های کلی برای موفقیت 

دانش آموزان در امتحانات مطرح می شود و چند نکته ای هم درباره امتحانات آنالین خواهم گفت.

رضا زیبایی | روان شناس عمومی و استاد دانشگاه

رمز و رازهای موفقیت در امتحانات آنالینمدام فکر می کنم که ناقل کرونا هستم!
آزمون آنالین را همچون حضوری جدی بگیرید و فقط به فکر کسب نمره قبولی نباشید تا سال آینده دچار 

مشکل نشوید

* درباره پرونده سینما بدون سالن، می خواستم بگم که 
از نظر شــخص من، هرجایی برای یک کاری خوبه. مثال 
و قطعــا درس خواندن تو کتابخانه لذتــی داره که تو اتاق 

خواب نداره، سینما هم همین طوره.
* در مطلــب »ســختی های آزمــون آنالیــن« باید اشــاره 
می کردین که همه سختی هایش به این می ارزه که راحت 
میشــه تقلب کرد. دیروز بچه خواهر من داشــت امتحان 
می داد، همه فامیل بهــش کمک می کــردن و نمره اش 

20 میشه قطعا.
* همیشه و بعد از خواندن مطالب صفحه سالمت به این 
نکته پی می برم که چقدر بیماری های مختلف دارم و اصال 
نمی دانم! مثــال االن 2 مورد از عالیمــی را که می گویند 

گردش خون شما مشکل دارد، دارم.
* سالم، کمیک روز یک شنبه )سرنوشت غم انگیز آقای 
پشه و خانواده( خیلی جالب بود. ممنونم. چطور می توانم 

خبرنگار افتخاری جوانه باشم؟
ما و شما:  به شماره تلگرامی ما پیام بدهید. در خدمتیم.

* در زندگی ســالم نوشــتید نزدیــک بــه 60 درصــد 
شــرکت کنندگان در نظرســنجی، فیلم هــا رو بــه صورت 
رایگان دانلود می کنند و بعدش آقای داودی گفته که باید 
با این شیوه فیلم دیدن کنار بیاییم. ما که کنار میایم ولی به 

نظرم بعدش، کال فیلم سازی تو کشور می خوابه.
* با این قیمت بلیت سینماها، همون بهتر که باز نشن! ما 
یک خانواده چهار نفره ایم و برای دیدن یک فیلم با خرید 

کمی خوراکی، باالی 100 هزار تومان باید خرج کنیم.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز افتخار کردن به خود

قرار و مدار

امروز به جای فکر کردن به شکســت ها و 
مشکالت، همه موفقیت هایی 
رو به یاد بیارین کــه تو چند 
سال اخیر در زندگی شخصی، 
تحصیلی، شــغلی و ... 
کســب کردین و به 
خودتــون بابــت 
اون هــا افتخــار 

کنین...

  اولویت اول تان کتاب درسی باشد
باتوجه به برنامه امتحانی ارائه شده توسط مدرسه، برای 
خودتان برنامه ای مــدون تنظیم و فصل های کتــاب را به 
قســمت های کوچک تقســیم کنید. در هر روز قسمتی از 
آن را مطالعه و همزمان نمونه سواالت دوره های گذشته را 
نیز بررسی کنید. در ضمن و با توجه به این که در امتحانات 
نهایی طراحان نگاه ویــژه ای به متن کتــاب و تمرین های 
کتاب درسی دارند، مطالعه کامل کتاب درسی از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.

  دشمنان تمرکز را بشناسید
روزهای قبــل از امتحان هر چیز را کــه باعث حواس پرتی 
می شــود، کامال کنار بگذاریــد زیرا توجه بــه دیگر چیزها 
باعث از بین رفتن تمرکز شما می شود. کاهش تمرکز روی 
درس، خود به خود اضطراب به وجود می آورد. همچنین 
اوراق امتحانی نوبت های گذشته خود اعم از ترم و نیم ترم 
و ماهانه و ... را مجــدد مرور كنید تا اوال نوعــی مرور كرده 
باشید و ثانیا، اشتباهاتی را كه در آن زمان مرتکب شده اید، 

مجدد تكرار نكنید.

  شب بیداری مفید نیست
شب بیداری و درس خواندن شبانه نه تنها مفید نیست 
بلکه می تواند تاثیر منفی در عملکرد یک شخص بگذارد 
و باعث شود استرس بیشــتری را تجربه کنید. پس بهتر 
است در فصل امتحانات هر شب 7 تا 9 ساعت بخوابید تا 
بتوانید صبح به موقع از خواب بیدار و با حداکثر انرژی در 
جلسه فیزیکی یا مجازی امتحان حاضر شوید. همچنین  

امتحــان،  از  قبــل  روز 
خالصــه  كنیــد  ســعی 
درس، فیــش بــرداری و 
فهرســت نــكات مهــم را 
 مرور و سپس در پوشه ای 

جمع  آوری كنید.

  5 توصیه برای موفقیت در آزمون آنالین
برای دانش آموزانی که امسال باید در آزمون آنالین شرکت 
کنند، عالوه بر رعایت نکات باال چند توصیه دیگر ضروری 

به نظر می رسد.
1  در اتاق یا محلی که قرار اســت آزمــون بدهید، عوامل 
مزاحم از جمله تلفن ثابت، تلویزیون و ... را از خود دور 

کنید تا حواس تان پرت نشود.
2  برای هر وسیله ای که قرار است آزمون دهید، از درستی 
ســخت افزار و نرم افزار آن اطمینان حاصــل کنید و از 
داشتن اینترنت مناسب مطمئن شوید تا در زمان برگزاری 

امتحان به مشکل نخورید.
3 به نظر می رسد که متاســفانه بعضی از دانش آموزان، 
آزمون آنالیــن را جــدی نگرفته انــد و حتی بــه دنبال 
شیوه هایی برای تقلب هستند و بابت این اتفاق، احساس 
موفقیت و خوشحالی هم می کنند. در این بین، توصیه اکید 
می شود که آزمون آنالین را همچون آزمون حضوری جدی 
بگیرید چون ســال بعــد به پایه باالتــر خواهید رفــت و اگر 
مطالب را به خوبی فرانگرفته باشید، دردسرهای زیادی 
خواهید داشــت. فقط به فکر کسب نمره قبولی نباشید و 
بدانید باید به مطالب کل کتاب مسلط باشــید تا در سال 

آینده دچار مشکل نشوید.
4 هر چند دقیقه  یک بار، یک نسخه از پاسخ های خود را 
ذخیره کنید یا اسکرین شــات بگیرید که اگر در حین 

آزمون مشکلی پیش آمد، نگران نشوید.
5 حتما وســایل و مکان مطالعه را قبل از شــروع آزمون، 
مرتب و منظم کنید. همچنین تنها وسایلی را که واقعا 
مورد نیازتــان اســت، دم دســت و مقابل تان قــرار دهید. 
اصلی ترین هدف تان این 
باشــد که برای شرکت در 
آزمون آنالین، تمرکزتان را 
باال ببریــد تا تمــام عوامل 
حواس پرتی را از خودتان 

دور کنید.

فرزانه عطاران |   مشاور تحصیلی

  مواد مورد نیاز برای تمیز کردن لباس شویی
سرکه سفید، اسپری خالی،  دستمال تمیز، جوش شیرین 

و مسواک کهنه.

  اگر در لباس شویی از جلو باز می  شود
1-   ســرکه را بــه قســمت  های داخــل مخــزن و همچنین 
الستیکی که دور در آن قرار دارد، اسپری می  کنیم و سپس 
آن را با یک دستمال کامال تمیز می  کنیم. الستیک دور در 

محل مناسبی برای جمع شدن پرز، مو و مواد آلوده است.
2-   لباس شویی را در طوالنی ترین  برنامه شست  وشو همراه 
با باالترین دمای آب تنظیم و مخزن آن را با دو پیمانه سرکه 

پر می  کنیم.
3-   بعد از تمام شدن شست و شوی مرحله اول این بار مخزن 
مواد شــوینده را با یک پیمانه جوش شــیرین پر می  کنیم و 
مجدد طوالنی ترین برنامه شست  وشــو همــراه با باالترین 

دمای آب را انتخاب می  کنیم.

4-  بعد از پایان کار داخــل مخزن و اطراف بدنه 
لباس شــویی را به خوبی با یک دســتمال تمیز 

می  کنیم.

  اگر در لباس شویی از باال باز می  شود
1-   لباس شویی را در طوالنی ترین برنامه شست  وشو همراه 
با باالترین دمای آب تنظیم می  کنیم و چهار پیمانه ســرکه 

داخل مخزن می  ریزیم.
2-   بعد از این  که لباس شویی چند دقیقه  ای کار کرد آن را 
متوقف می  کنیم و اجازه می  دهیم یک ساعت به همین شکل 
باقی بماند و بعد از گذشت یک ساعت داخل مخزن را با یک 
مسواک قدیمی تمیز می  کنیم و سپس ادامه شست  وشو را 

انجام می  دهیم.
3- بعد از اتمام شست و شــو مجدد همین مراحل را با یک 

لیوان جوش شیرین انجام می  دهیم.
4-   بعد از پایــان کار داخل مخزن و بدنه لباس شــویی را به 

خوبی با یک دستمال تمیز می  کنیم.

بانوان

 

وقتی مضطرب هستید، استرس دارید یا حتی افسرده اید، آخرین چیزی که ممکن است به آن فکر 
کنید این است که دور و برتان را تمیز و مرتب کنید. فرقی هم نمی کند که در خانه باشید یا محل کار، مرد 
باشید یا زن، دانشجو باشید یا شاغل. در هر صورت باید بدانید جمع و جور کردن خانه یا میز محل کار 
و مرتب بودن آن ها، تاثیر زیادی روی کاهش استرس دارد. استرسی که این روزها یکی از رایج ترین 
اختالالت روانی است که همه مردم دنیا با آن دست و پنجه نرم می کنند و بعضی ها در مسیر درمان، خسته و درمانده 
شده اند. در این بین، متعجب خواهید شد اگر بدانید حرکت ساده ای مثل تمیزکاری چقدر می تواند به شما کمک کند 
استرس تان را تسکین بدهید و تمرکزتان را برای انجام کارها و رسیدن به اهداف تان باال ببرید. در مطلب امروز و در 

ادامه، به گوشه ای از مزایای این رفتار اشاره خواهد شد.

محوری

mom.com :هدی بانکی | مترجم  منبع

یک متیزکاری و یک عامله مزایا
!جمع و جور کردن و مرتب بودن اطراف تان عالوه بر کاهش استرس و افزایش تمرکز، احساس موفقیت هم به شما می دهد

مشاوره 
تحصیلی

چگونه ماشین لباس شویی را میکروب زدایی کنیم؟!

 

اگر ماشین لباس شــویی شــما بوی نامطبوعی می  دهد، وقت آن اســت که آن را تمیز کنید. بله، ماشین 
لباس شــویی نیز نیاز به تمیز شــدن و میکروب زدایی دارد. گرد و خاک و پرزهای موجود در لباس  ها، مواد 
شوینده و همچنین ناخالصی  های آب می  توانند به بخش  هایی از لباس شویی بچسبند. در این مطلب بعضی 

از روش  های تمیز کردن و میکروب زدایی لباس شویی را مرور می  کنیم.

theknot.coms :فرنگیس یاقوتی| مترجم  منبع 
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17خرداد ۱۳۹۹
شماره۱۶۱۳

 سالم کودکانه

نقاشی متفاوت 

به جعبه مدادرنگی نگاه کــردم. قد بعضــی از مدادهایم خیلی 
کوچک شده بود. بعضی از مدادهایم هم خیلی کم استفاده شده 
بودند. دفتر نقاشی ام را ورق زدم و دیدم از بعضی رنگ ها خیلی 
زیاد استفاده کرده ام. تصمیم گرفتم یک نقاشی متفاوت بکشم.

این بــار از مدادهــای قدبلندم 
بیشتر اســتفاده کردم و 
گذاشتم مدادهای دیگر 

استراحت کنند.
وقتی به نقاشی ام نگاه 
کردم، متوجه شــدم 
نقاشی با رنگ هایی که 
کمتر از آن ها استفاده 
جالب  هــم  می کنیم 

می شود.
دوست دارید شما هم 

امتحان کنید؟

ارسال نقایش، قصه  
خاطره، عکس و ...

       ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

مرجان ساعدی

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

شعر 

خروس محله

دنیای حشرات

 نوازنده  شب

شاعر: ندبه محمدی

شما فرستادید

دوست های آسمانی

ی
ی ها : سعید مراد

صویر ساز
ت

وقتی نقاشی مینا تمام شد، مدادرنگی هایش را در جامدادی گذاشت. به 
جامدادی نگاه کرد، جامدادی اش خیلی کهنه شده بود. همان موقع مامان او 
را صدا زد تا لباسی را که برایش دوخته بود ، بپوشد. مینا پیش مامان رفت و 
لباس را پوشید. لباس کامال اندازه وزیبا بود، یک لباس دخترانه بنفش؛ همان 

رنگی که مینا خیلی دوست داشت.  مینا از مادرش تشکر کرد.
 یک دفعه چشم مینا به پارچه های اضافه کنار چرخ خیاطی افتاد و به فکر 

فرو رفت.تکه پارچه ها را نگاه کرد.
 چند تکه بزرگ تر را که شبیه جامدادی می شدند، برداشت و 
با نخ و سوزن آن ها را به هم دوخت. اما یک تکه از کار کج شده 
بود، مینا فکر کرد با بریدن یک گوشه می تواند مشکل را حل 

کند اما یک دفعه دستش سر خورد و چیزی که دوخته بود، 
از وسط بریده شد.در همین لحظه، مامان وارد اتاق شد و 

گفت: »چیزی شده مینا؟«
 مینا با ناراحتی گفت: »قیچی رو زیاد باز کرده بودم، 
باعث شد لباس جامدادی ام پاره بشه!«. مامان خندید 

و گفت:  »کدوم لباس؟ این جا که لباسی نیست«. 

خروس تاج قرمزی
قوقولی قوقو می کنه
انگار داره با خودش

بگو مگو می کنه

خسته شدن از صداش
مردم این محله

بابام میگه این خروس
خروس بی محلّه

از صبح تا شب می خونه
ما رو بیچاره کرده

با قوقولی قوقولش
چرتمو پاره کرده

شهر قصه 

جامدادی نو

من یک جیرجیرک هســتم. 
شب ها فعالیت می کنم و با مالیدن بال هایم به هم یک 

آهنگ زیبا می نوازم. هر چه هوا گرم تر باشــد، صدای 
آهنگ من هم بلندتر می شود. صدای آهنگ بعضی از 
دوستان من که جاهای گرمسیر زندگی می کنند آن قدر 

بلند اســت که حتی از فاصله ۱/۵کیلومتری هم  شنیده می شود. 
البته تنها جیرجیرک های مذکر )مرد( آهنگ می نوازند.

چشــم های من تعداد زیــادی لنــز دارد. برای همیــن می توانم 
تصویرهای مختلف را در یک زمان ببینم. گوش های من روی ساق 
پاهایم است و وقتی صدایی را می شنوم جهت آن را هم تشخیص 
می دهم. من قوم و خویش ملخ ها هســتم و مثل آن ها می توانم با 

کمک پاهای عقبی ام چند برابر طول خودم بپرم.
من و دوستانم بیشتر برگ می خوریم. محل زندگی ما بیشتر روی 
زمین و در دشت هاســت اما گاهی باالی درخت یا زیر زمین هم 

زندگی می کنیم.
دشــمنان ما مارمولک هــا، قورباغه ها، الک پشــت ها و بعضی 

انسان ها هستند.

سرگرمی

تصاویر مشابه 

ثار شما آ

دنیای نقاشی
دوستان خوبم با دقت به این تصاویر نگاه 
کنید فقط دو تا از آن ها کامالً شــبیه به هم 

هستند. آن ها را پیدا کنید.

نویسنده :غزاله صفدری

دوستان گلم شــعرهایی که در کنار نقاشــی های شماست ویژه 
نقاشی های قشنگ شما سروده شده. امیدواریم که خوشتون بیاد. 
اگه شما هم دوست دارین ویژه نقاشی  های قشنگتون شعر گفته 

بشه لطفا نقاشی هاتون رو برای ما تو تلگرام  بفرستین.

 سارینا
 دوست خواه

۵ ساله
من می کشم بر روی کاغذ

پروانه های نازنازی
خورشید و گل، یک دختر شاد

با خواهرش مشغول بازی

محمد کسری 
بافتی

 ۹ ساله
درخت ها خوشحال میشن

وقتی می باره بارون
شاید میگن: ممنونیم
خدای رنگین کمون

مینا اول چیزی نگفت، فقط سریع به اتاقش رفت و با جامدادی 
قدیمی اش برگشت. 

جامدادی را به مادرش نشان داد و گفت: »مامان می شه با تکه 
پارچه های لباسم یه لباس جدید برای جامدادی ام دوخت؟« 
مادرش لبخندی زد و گفت: »اگه بهم کمک کنی، می تونیم یه 

جامدادی جدید بدوزیم«.
مامان تکه پارچه ها را برداشت و با صابون مخصوص خیاطی 
روی آن ها شکل هایی کشید. بعد به آرامی آن ها را برش 
زد. قسمت های بریده شده را با چرخ خیاطی به هم وصل 
کرد. یک زیپ هم از توی کشوی چرخ خیاطی بیرون آورد 
و به لبه جامدادی دوخت. مینا هم با نوارهای رنگی که 
داشت، روی جامدادی اش را تزیین کرد. جامدادی آماده بود. 
مینا مدادها را داخلش گذاشت و زیپ اش را بست. اوحاال 
یک جامدادی جدید داشت؛ یک جامدادی قشنگ هم 

رنگ لباس جدیدش!

کره  زمین یک روز شروع کرد به چرخیدن توی آسمان که یک دفعه چیزی 
را دید. کره زمین گفت: »وای چه گرم و نورانی! تو کی هستی؟« او گفت:  
»من خورشید هستم«. کره  زمین گفت: »این همه درخشندگی رو از کجا 
آوردی؟« خورشید خندید و گفت: »خدا به من درخشندگی و گرما داده تا 
تو را گرم و روشن کنم«. زمین از خورشید خداحافظی کرد و به راه افتاد. 

یک دفعه همه جا تاریک شد.
کره  زمین یک چیزی توی آسمان دید و گفت: »ای قاچ خربزه تو این جا چی 
کار می کنی؟« او گفت: »کدوم خربزه؟ من ماه هستم نه خربزه«. کره  

زمین خجالت زده گفت: »چه زیبا هستی!« 
بعد چشم کره زمین به چیزهای نورانی دیگری افتاد. از آن ها پرسید: 
»شما کی هستید؟ چند قلو هستید؟ چقدر زیادین«.  آن ها خندیدند و 
گفتند: »ما ستاره ایم«. کره  زمین حاال دیگر اسم دوست های آسمانی اش 

نقاشی و داستان ارسالی  از دوست خوب »فرفره«را می دانست.

کاملیا مهدوی-۱۱  ساله
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مجوز فيفا به دایی، کيا و 
کریمی براى ریاست فوتبال 

دادکان چشم در چشم 
ورزش ایران

وا/نش /ميته مل- المپي* به افشاگر' رئيس پيشين فدراسيون فوتبالرفع خطر تعليق فوتبال ا�ران با حذف وز�ر ورزش از مجمع! 

فراتر از ترکمنچاى
رونما�- از بدتر�ن قرارداد تار�خ فوتبال ا�ران

W W WW W W . K H O R A S A N N E W SK H O R A S A N N E W S . C O MC O M

بليت بلژ�* در دستان شماره �* سرخ ها
پرسپوليس ٩ هفته پایانی ليگ 

بدون بيرانوند
 عليرضــا بيرانوند �ه با قرارداد� 
٣ ساله به باشگاه آنتورپ بلژ�� 
پيوسته با�د هفته آ�نده عازم بلژ�� شود تا پس  
از انجام تســت ها� پزشــ,+ رسما در تمر�نات 
تيم جد�دش شر�ت �ند. از قرار معلوم باشگاه 
بلژ�,ــ+ بــرا� چهارشــنبه هفتــه آ�نــده(٢١ 
خــرداد) بــرا� بيرانوند بليــت تهيه �ــرده تا او 
بتواند پيش از آغاز تمر�نات آنتورپ تســت ها� 
پزشــ,+  را پشت ســر بگذارد و به خاطر همين 
موضوع بود �ه شماره �� تيم مل+ اواخر هفته 
گذشته در باشگاه پرســپوليس آفتاب+ شد تا با 
سرپرســت تيم صحبــت �ند. در هميــن رابطه 
باشــگاه بلژ�,+ به پرســپوليس اعالم �رده �ه 
پس از ســفر بيرانوند به بلژ��، ا�ــن دروازه بان 
د�گر حق بازگشــت به تمر�نات پرســپوليس را 
ندارد چرا�ه از ابتدا� تابســتان رســما باز�,ن 
آنتورپ است. طبق اعالم سازمان ليگ فوتبال 
ا�ران، قرار است از اواخر خرداد ليگ برتر ا�ران 
از ســر گرفتــه شــود و حاال بــا ســفر بيرانوند به 
بلژ��، پرسپوليس+ ها با�د ٩ باز� آخر ليگ را 
بــدون حضــور دروازه بان شــماره �� خــود به 
ميــدان بروند. بــه ا�ن ترتيب بيرانونــد بعد از ٤ 
جمــع  بــه  پرســپوليس  در  درخشــان  ســال 
لژ�ونرها� فوتبال ا�ران اضافه خواهد شــد. او 
همچنيــن بــه فهرســت پرتعــداد لژ�ونرهــا� 
پرسپوليســ+ هــم اضافــه م+ شــود �ــه نــام ٦ 
دروازه بان هم در بين آن ها به چشــم م+ خورد؛ 
مهد� عســگرخان+ (�و�ت)، بهروز ســلطان+ 
(آلمان)، نيما ن,يســا (آلبان+ و �ونان)، عليرضا 
حقيق+ (روسيه، پرتغال و سوئد)، سوشا م,ان+ 
(نــروژ)، اميــر عابــدزاده (آمر�ــ,ا و پرتغــال) و 
درنها�ت عليرضــا بيرانوند (بلژ��) ٧ شــماره 
�,+ هســتند �ه از پرســپوليس به �� باشگاه 

غيرا�ران+ پيوستند.

آغاز ليگ برتر ایران به تعویق افتاد
مهــد� محمدنبــ+ در برنامــه ورزش و مردم به 
موضــوع برگزار� ليگ اشــاره �ــرد و از تعو�ق 
چنــد روزه ا�ــن مســابقات خبــر داد و گفــت: 
«استنباط ما ا�ن اســت �ه مسابقات هفته اول 
تير برگزار شــود. ما گفتيم �ه باشــگاه ها زمان 
بيشــتر� داشــته باشــند. البتــه ا�ن پيشــنهاد 
به ســازمان ليــگ ارائه شــده و درنها�ت هيئت 
رئيسه ا�ن ســازمان تصميم نها�+ را م+ گيرد. 
ا�ن امتياز را با�د داشــته باشــيم چــون منطقه 
سفيد هســتيم. قطعا تمر�نات �ه شروع شده و 

مسابقات هم الزم االجراست.»

دوران حضــور مــارf و�لموتــس در 
فوتبال ا�ران فقط ١٩٨ روز بود �ه در 
ا�ــن مدت ا�ن مرب+ بلژ�,ــ+ در ٦ باز� هدا�ت تيم 
مل+ را به عهده داشت اما پس از رفتنش ، فدراسيون 
و فوتبال ا�ران را در آستانه پرداخت �� بده+ مال+ 
بــزرگ قــرار داد. بــه تازگــ+ نيــز ابعاد جد�ــد� در 
قرارداد ا�ن مرب+ بلژ�,+ با فدراسيون فوتبال پيدا 
شــده �ه نشــان م+ دهد ا�ن قرارداد چيز� فراتر از 

قرارداد تر�منچا� است!
 مبلغ قرارداد با و�لموتس

طبق قرارداد� �ه به امضا� و�لموتس و مهد� تاج 
و اعضا� هيئت رئيســه فدراسيون رسيده سرمرب+ 
بلژ�,+ با�ــد در ٣ ماهه اول ٥٦٢هزار �ورو در�افت 
م+ �رد و پس از آن به مدت �� سال و هر ٣ ماه �� 
بــار ا�ن مبلغ را م+ گرفت �ــه در واقع مبلغ+ حدود 
٢ميليون و ٢٥٠هزار �ورو به صورت خالص خواهد 
شــد. در ادامه بند رقم قرارداد و تعهدات فدراسيون 
فوتبال آمده �ه فدراسيون تعهد م+ �ند ٢ميليون و 
٢٥٠هزار �ورو در ســال را از تار�ــخ ٢ ژوئن ٢٠١٩ 
به مدت �� ســال پرداخت �نــد و مبلغ ٧ميليون و 
٨٧٥هــزار �ورو را تــا اول ژوئــن ٢٠٢٢ برا� مدت 
�ل قــرارداد بــه و�لموتــس بپــردازد. مبلــغ فــوق، 
پرداختــ+ خالص بوده و هز�نه ماليات ســرمرب+ بر 
عهده فدراســيون اســت. حقوق ســرمرب+ در سال 
اول با�ــد در ٤ قســط ٢٥درصــد� و در تار�خ ها� 
دوم ژوئــن، اول ســپتامبر و اول دســامبر ٢٠١٩ و 
همچنيــن اول مــارس ٢٠٢٠ بــه مبلــغ هر قســط 
٥٦٢هزار و �٥٠٠ورو باشــد �ه فدراسيون فوتبال 
ا�ران تا ا�ن لحظه �� قسط را پرداخت �رده است. 
در ســال ها� دوم و سوم قرارداد با ا�ن سرمرب+ نيز 
با�د همانند ســال اول در ٤ قسط پرداخت+ صورت 
بگيــرد و در ســال چهــارم در ٢ قســط ٥٠درصد� 

مبلغ قرارداد پرداخت شود.
 پاداش ها' عجيب

در تبصــره �ــ� ا�ن بنــد از قــرارداد آمده �ــه عالوه 
بر حقوق اشاره شــده، فدراســيون متعهد م+ شــود 
مبالغ+ را به عنوان پاداش به سرمرب+ پرداخت �ند؛ 
�عن+ مبلغ ٦هــزار �ورو بابت هر بــرد و مبلغ ٣هزار 
�ورو بابت هر تســاو� در راه رســيدن به جام جهان+ 
٢٠٢٢ پرداخت م+ شود و مبلغ فوق م+ با�ست قبل 
از مسابقه بعد� تيم مل+ پرداخت شود! همچنين در 
تبصره ٢ ا�ن بند آمده فدراســيون با�د ١٠درصد از 
مبالغ در�افت+ از فيفا را به ســرمرب+ ا�ران پرداخت 
�ند. تيم مل+ ا�ران در مســير جام جهان+ ١٨ باز� 
با�ــد برگزار �ند �ه ٤ بــاز� آن با هدا�ت و�لموتس 
برگزار شــده اســت. حال تصور �نيد ا�ران با مرب+ 

بلژ�,+ خود در ا�ن ١٨ باز� با ١٠ برد، ٥ تســاو� 
و ٣ ش,ست جواز صعود به جام جهان+ را م+ گرفت. 
در ا�ن شرا�ط و�لموتس ٧٥هزار �ورو(١٫٤ ميليارد 
تومان) پاداش م+ گرفــت �ه به ا�ن مبلغ با�د طبق 
قــرارداد ١٠درصــد از پــاداش ١٠ميليــون دالر� 
فيفا را هم اضافه م+ �رد�م تا جمع پاداش در�افت+ 
و�لموتس به رقم+ حدود ٢٠ميليارد تومان برسد! 
اما تاراج پاداش ها� فوتبال ا�ران به همين جا ختم 
نم+ شــود و در تبصره ٣ ا�ن بند عنوان شــده �ه در 
ا�ام جام جهان+ فوتبال، فدراســيون با�د ١٠درصد 
از پاداش هــا� فيفــا را در همــان ا�ــام به ســرمرب+ 
پرداخت �ند! برا� ا�ن �ه بيشتر به ابعاد فاجعه تاج 
و دوســتان پ+ ببر�د �اف+ است بدانيد و�لموتس با 
همين فرمول احتســاب پاداش ها بــرا� برد مقابل 
هنگ �نــگ و �امبــوج ١٢هزار �ورو پــاداش گرفته 
�ــه با توجه به قيمت روز ارز پاداش برد مقابل ٢ تيم 

درجه ٣ آسيا�+ ٢٢٠ميليون تومان م+ شود!
 بند ها' عجيب

مــوارد� �ــه در ادامــه م+ خوانيــد، بخــش د�گر� 
از بند هــا� عجيــب در قــرارداد فدراســيون فوتبال 
بــا مــارf و�لموتس اســت. فدراســيون با�ــد برا� 
ســرمرب+ شــرا�ط حمل ونقــل، بليــت هواپيمــا� 
بيز�نس �الس، هتل و اتاق فرست �الس تهيه �ند، 
فدراسيون با�د ٥ بليت بيز�نس �الس برا� برگشت 
سرمرب+ تيم مل+ در هر جا�+ �ه باشد تهيه �ند، در 
مدت قرارداد با�د باالتر�ن و بهتر�ن بيمه عمر برا� 
ســرمرب+ تهيه و تحو�ل او شــود. فدراسيون با�د در 
مدت قرارداد برا� ســرمرب+ تيم مل+، محل اقامت 
و تجهيزات مناســب و را�گان تهيه �ند �ه متناسب 
بــا نمونه هــا� بين الملل+ باشــد! تمــام هز�نه ها� 
مربوط به ماليات دولت ا�ران، ماليات بر درآمد، بيمه 
ســالمت، و�زا، اجازه �ار و تمــام ماليات ها� مبالغ 
د�گر م+ با�ســت توســط فدراســيون فوتبــال ا�ران 
پرداخت شود. شا�د در ابتدا ا�ن بندها به ظاهر ساده 
و ناچيز به نظر برسند اما با بررس+ ها� صورت گرفته 
توسط خبرنگار خراسان ورزش+ مشخص شد �ه در 
صــورت ماندن و�لموتس اجــرا� همين بندها� به 
ظاهر ســاده حســاب+ خرج رو� دســت فدراسيون 
و فوتبال ا�ران م+ گذاشــت و شــا�د با�د خوشحال 
باشــيم �ــه مرب+ بلژ�,+ رفــت و د�گر هم بــه ا�ران 
برنگشــت. �,ــ+ از ا�ن بندهــا به بيمه عمــر مربوط 
م+ شــود �ه ســال+ ٢٠ميليون تومان هز�نــه دارد. 
هر پرواز رفت و برگشت بيزنس هم به طور ميانگين 
٣٥ميليــون تومــان خــرج دارد �ــه اگــر ســفرها� 
و�لموتس را ٥ ســفر در طول سال در نظر بگير�م به 
رقم+ معادل ١٧٥ميليون تومان م+ رســيم. اجاره 

�ــ� واحد مســ,ون+ در تهــران �ــه طبق قــرارداد 
متناســب با اســتادنداردها� بين الملل+ باشــد نيز 
حداقل ماه+ ٤٠ميليون تومان آب م+ خورد �ه در 
سال م+ شود ٤٨٠ميليون تومان. اما بيشتر�ن رقم 
در آپشــن ها� قرارداد و�لموتس مربــوط به ماليات 
است. اگر درآمد ساليانه و�لموتس را با قيمت امروز 
�ورو حســاب �نيم بــه درآمــد ســاليانه ٤٢ميليارد 
تومان+ م+ رسيم �ه حداقل ماليات برا� ا�ن درآمد 
در ســال ٦٫٣ميليارد تومان م+ شود. با �� حساب 
سر انگشت+ رقم آپشن ها� قرارداد مرد بلژ�,+ در 
ســال به رقم+ حــدود ٧ميليارد تومان م+ رســيم! 
�عن+ ســال+ ٧ميليارد تومان فقط برا� آپشن ها� 

قرارداد آقا� بلژ�,+!
 محرمانه بودن قرارداد

در بند �� بخــش مالحظات قرارداد فدراســيون و 
و�لموتس عنوان شــده �ه هيچ �دام از طرفين حق 
ندارند �ل �ا بخشــ+ از قرارداد را در اختيار �ســ+ 
قرار بدهند، مگر در اختيار مشاور�ن حسابرس خود 
و البتــه در صورت اجبــار م+ تواننــد آن را در اختيار 
مقامات دولت+ بگذارند امــا در �ل ا�ن قرارداد با�د 
محرمانه بمانــد. مطمئنا و بدون هيــچ ترد�د� ا�ن 
بند به درخواســت فدراســيون فوتبال بــوده چرا�ه 
فقط در فدراســيون فوتبال ا�ران �� قرارداد ساده 
با سرمرب+ در رده اســناد محرمانه قرار م+ گيرد! با 
توجه به ا�ن بند حاال انتشار قرارداد مارf و�لموتس 
م+ تواند دردســر جد�د� برا� فدراســيون فوتبال 
باشــد و شــا�د عدم تعهد به ا�ن بنــد عجيب به برگ 
برنده جد�د� برا� شا�+ بلژ�,+ فوتبال ا�ران در 

دادگاه تبد�ل شود.
 بدتر�ن قرارداد تار�خ فوتبال ا�ران

افشــا� جز�يات قــرارداد مــارf و�لموتس نشــان 
م+ دهــد تمام ادعاهــا دربــاره خوب بــودن و درس 
گرفتن از قــرارداد �+ روش، عــار� از واقعيت بوده 
است. آنچه از جز�يات ا�ن قرارداد م+ توان پ+ برد، 
نابخرد� و �ارنابلد� در تنظيم آن بوده است. حال 
ا�ن �ه چــه افــراد� در ا�ن ماجرا نقش داشــته اند، 
نياز به بررســ+ ها� بيشتر� دارد اما قطعا نفر اول+ 
�ه با�د پاسخگو باشد، مهد� تاج است. در صورت+ 
�ــه ا�ــران بازنــده شــ,ا�ت و�لموتس به فيفا باشــد  
�ــه احتمــال آن هم �م نيســت، فدراســيون حدود 
٦ميليون �ورو� د�گر بــه ا�ن مرب+ بده,ار خواهد 
شــد؛ مرب+ ا� �ه پس از ٢ ش,ست مقابل بحر�ن و 
عراق، عالوه بر ا�ن �ه صعود تيم مل+ به جام جهان+ 
٢٠٢٢ را به خطر انداخت، حاال فدراسيون فوتبال 
را در باتالقــ+ فرو برده �ه مد�رانش با قرارداد� �ه 

بسته اند آن را ا�جاد �رده اند.

رونما�- از بدتر�ن قرارداد تار�خ فوتبال ا�ران

فـراتـر از ترکمنچاى
ســرمرب+ پيشــين پرســپوليس برا� همــ,ار� با ا�ن باشــگاه برا� رســيدن به توافــق بعد از 
شــ,ا�ت به فيفا پاســخ اميدوار�ننده ا� داده اســت. باشــگاه پرســپوليس و گابر�ل �الدرون 
شــ,ا�ت ها� دوطرفــه ا� را بــه فيفا در قبــال عدم تعهد به قــرارداد فصل جــار� رقابت ها� 
ليگ برتر به امضا رســاندند؛ قرارداد� �ه بيش از ٦ ماه دوام نداشــت. با ا�ن حال مســئوالن 
باشــگاه پرســپوليس �ه به خوب+ از شــانس �م خود برا� پيروز� در ا�ن پرونده آگاه هستند 
مذا�ــره با ســرمرب+ آرژانتين+ نيم فصل اول ا�ن تيــم را آغاز �ردند تا بتواننــد با و� به توافق 
برســند. مهد� خواجه وند، معاون حقوق+ باشــگاه پرســپوليس ضمن اعــالم ا�ن خبر گفت: 
«مد�ربرنامه ها� �الدرون با تقاضا� باشگاه پرسپوليس برا� رسيدن به توافق مال+ موافقت 
�ــرده و مــا هم برا� ارائه جز�يات پيشــنهاد� خود بــه �الدرون تالش م+ �نيم.» مســئوالن 
باشگاه پرسپوليس نســبت به نشست حضور� با �الدرون و مد�ربرنامه ها� او در �شورها� 
همســا�ه برا� حل ا�ن مش,ل نيز ابراز تما�ل �رده اند و در صورت موافقت طرفين تا �� ماه 

آ�نده جلسه ا� برگزار م+ شود.

گام رو به جلوى پرسپوليس در پرونده شکایت کالدرون

220 میلیون تومان پاداش براى بردن هنگ کنگ و کامبوج

آپشن هاى 7 میلیاردى در قرارداد ویلموتس

سالى 2میلیون و 250هزار یورو در جیب آقاى نجیب

از خانه الکچرى تا بلیت بیزینس کالس و بیمه عمر
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هيگواین به دیدار برابر ميالن نمی  رسد
گونزالو هيگوا�ن، مهاجم ٣٢ ساله آرژانتين� 
در تمر�نات �وونتوس از ناحيه ران پا� راست 
احساس ناراحت� -رد اما نتيجه آزما�ش ها، 
مصدوميت� جد� را نشان نداد. با ا�ن حال، 
هيگوا�ن بــرا� مدت� نم�  توانــد در تر-يب 
�وونتوس قــرار گيرد. با وجــود جد� نبودن 
مصدوميت هيگوا�ن، ا�ن مهاجم آرژانتين� 
به باز� �وونتوس برابر ميالن نخواهد رسيد. 
روز جمعــه، ٢٣ خرداد تيم هــا� �وونتوس و 
ميالن در چارچوب دور برگشــت نيمه نها�� 
-وپا ا�تاليا در استاد�وم آليانز  تور�ن به مصاف 
هــم م� رونــد. انتظــار مــ� رود مائور�تســيو 
ســار�، ســرمرب� �وونتوس در ا�ــن د�دار از 
مثلــث داگالس -اســتا، د�بــاال و رونالدو در 

خط حمله استفاده -ند. 

اولين فوتباليست یک ميليارد دالرى 
نشر�ه فوربس با انتشار فهرست پردرآمدتر�ن 
ورزشPاران دنيا در �O سال گذشته مشخص 
-رد -ه -ر�ستيانو رونالدو با احتساب درآمد 
امسالش موفق شده مجموع درآمدها� خود 
در دوران ورزشــ� اش را به �O ميليارد دالر 
برســاند. به ا�ن ترتيب او اولين فوتباليست� 
اســت -ه در تار�خ ا�ن رشــته ورزشــ� موفق 
شــده درآمــد� �O ميليــارد دالر� داشــته 
باشد. رونالدو از ابتدا� سال مال� اول ژوئن 
٢٠١٩ تا اول ژوئن ٢٠٢٠ درآمد� معادل 
١٠٥ ميليــون دالر داشــته. او در فهرســت 
 �فوربــس بعــد از راجر فــدرر اســطوره دنيا
تنيــس دومين ورزشــPار پردرآمد ســال دنيا 
شــده. اما رونالدو در فهرســت پردرآمدتر�ن 
فوتباليســت ها� تار�ــخ رتبــه اول را به خود 
 Oــ� درآمــد  مجمــوع  بــا  داده.  اختصــاص 
ميليــارد دالر. رونالدو در ميان  ورزشــPاران 
د�گر رشته ها هم ســومين ورزشPار� است 
 �-ــه به حدنصــاب درآمد �O ميليــارد دالر
م� رســد. پيش از او تنها دو ورزشــPار د�گر ، 
تا�گــر وودز ســتاره گلــ] و فلو�ــد مــ� ودر 
بو-سور توانســته اند در زندگ� ورزش� شان 

�O ميليارد دالر درآمد به  دست بياورند.

 بوندس ليگا
.......  با�رن مونيخ، ١٨:٠٠  لور-وزن 
...........  ما�نز، ١٨:٠٠  فرانPفورت 
.......  هوفنها�م  ،١٨:٠٠  دوسلدورف 
..........  پادربورن، ١٨:٠٠  ال�پز�گ 
........  هرتابرلين، ٢١:٠٠  دورتموند 

برنامه

اخبار

 �ــO ســوء تفاهم ســاده، �ــO اشــتباه در 
فهــم صحبــت مرب� توســط �ــO باز�Pن 
باعث شد تا گل پيروز� بخش شياطين سرخ در فينال 
جام حذفــ� ١٩٩٠ به ثمر برســد و هميــن گل باعث 
حفظ شــغل فرگوســن و شــروع دوران افســانه ا� ا�ن 
ســرمرب� اســPاتلند� در انگلســتان شــد. سر الPس 
به عنــوان موفق تر�ــن مربــ� بر�تانيا�ــ� تار�ــخ موفق 
شــد تا به همراه منچســتر�ونا�تد ١٣ عنوان قهرمان� 
در ليــگ برتــر، ٢ عنــوان قهرمان� در اروپــا و ٦ عنوان 
قهرمانــ� در جــام حذفــ� را -ســب -ند. بــا ا�ن حال 
ســرمرب�  ا�ــن  اخــراج  از  صحبــت   ١٩٩٠ ســال  در 
اسPاتلند� بود. تصورها بر ا�ن بود -ه شغل فرگوسن 
فصــل   ٣٫٥ گذرانــدن  از  پــس  منچســتر�ونا�تد  در 
بــدون جــام در ا�ن تيــم در خطر باشــد. آن هــا ليگ را 
 �در جا�ــگاه ســيزدهم به پا�ــان رســانده  و در ١١ باز
پا�انــ� آن فصــل موفق به -ســب هيچ پيروز� نشــده 
بودند. -ســب �ــO جــام م� توانســت تنهــا راه نجات 
منچستر�ونا�تد در آن فصل و حفظ شغل ا�ن سرمرب� 
باشــد. منچســتر�ونا�تد در باز� برگشــت فينال جام 
حذف� توانســت بــا نتيجه �ــO - صفــر در ومبل� و در 
باز� برگشت، -ر�ســتال پاالس را شPست دهد و ا�ن 
 �پيروز� جرقه ا� بر �O دوره بسيار موفقيت آميز برا
فرگوســن تا سال ٢٠١٣ بود. با ا�ن حال، ل� مارتين، 
برابــر  در  منچســتر�ونا�تد  پيروز� بخــش  گل  زننــده 
-ر�ســتال پاالس در فينــال جــام حذف� معتقد اســت 
-ه ا�ن ســرمرب� اســPاتلند� بدون توجه به نتيجه آن 
مســابقه، باز هــم م� توانســت دوره موفقيت آميز� در 
 �منچستر�ونا�تد داشته باشــد. ا�ن باز�Pن در روزها
ســ� امين ســالگرد قهرمان� منچســتر�ونا�تد در جام 
حذف� برابــر -ر�ســتال پاالس م� گو�د: «بســيار� از 
مردم م� گو�ند -ه گل من باعث شد تا شغل فرگوسن 
به عنــوان ســرمرب� منچســتر�ونا�تد حفظ شــود، اما 
خــودم ا�ن طــور فPــر نم� -نم. بــه نظر مــن حت� اگر 
ما در آن مســابقه پيــروز هم نم� شــد�م، احتماال به او 
زمان بيشتر� داده م� شــد. اما ا�ن باعث خوشحال� 

من اســت -ه توانســته ام در بخشــ� از روزهــا� اوليه 
حضــور  منچســتر�ونا�تد  در  فرگوســن  موفقيت آميــز 
داشــته باشــم.»  مارتيــن بــه عنــوان �O مدافــع چپ، 
فقط ٢ بار برا� منچســتر�ونا�تد، باشــگاه مورد عالقه 
دوران -ود-� خــود گلزن� -رد و ��P از آن گل ها در 
برابر -ر�ستال پاالس به ثمر رســيد. مارتين م� گو�د: 
«صبــح روز بــاز� (بــاز� بــا -ر�ســتال پــاالس) -ه از 
خــواب بيدار شــدم، اصــال فPــر نم�   -ردم -ــه بتوانم 
گلزنــ� -نــم. از دوران بچگــ�، شــما آرزو� بــه ثمــر 
رســاندن گل پيروز� بخــش تيم خــود در فينــال جام 
حذفــ� را دار�د اما بــا توجه به آمار گلزنــ� من در تيم 
اول (تــا قبــل از ا�ــن مســابقه فقط �ــO گل)، بــه نظر 
نم� رســيد -ه بتوانــم گلزن� -نم. برخ� از دوســتانم 
بــر رو� گلزن� من ١٠ پوند شــرط بند� -ــرده بودند 
و در پا�ــان پول بســيار ز�اد� به حســاب آن ها آمد!» با 
وجــود ا�ن -ــه منچســتر�ونا�تد با�د در باز� برگشــت 
 O� اول فينال �هم بــه ميــدان م� رفت، پــس از بــاز
ميهمانــ� برنامه ر�ز� شــده را برگزار -ردنــد و بعد به 
 �شهر منچستر بازگشتند تا تمر�نات خود را برا� باز
برگشت انجام دهند. پس از بازگشت شياطين سرخ به 

شهر منچستر، فرگوسن تصميم گرفته بود تا دروازه بان 
اول تيم خود، جيم ال�تــون را -نار بگذارد و به جا� او 
به ل� ســيل�، دروازه بان� -ه به صورت قرض� در ا�ن 
 �تيم حضور داشت، برا� باز� با -ر�ستال پاالس باز
دهــد. مارتيــن در ا�ن رابطــه م� گو�د: «ا�ــن احتماال 
اوليــن تصميم بزرگ فرگوســن در آن مرحله حســاس 
بود و وقت� -ه ا�ن موضوع را به ما گفت، شو} بزرگ� 
به همه ما وارد شــد. ســيل� پســر خوب� بــود و همه ما 
انتظار داشــتيم تــا او باز� -ند. وقت� به گذشــته نگاه 
م� -نــم متوجــه م� شــوم -ــه حضــور او درون دروازه 
 �تصميم درست� بوده  اما در آن زمان چنين طرز تفPر
نداشتم. پس از باز� و در اتاق رختPن، آرچ� در -نار 
من نشســت و به مــن گفت -ه در واقع او بر ســر من به 
خاطــر رو به جلو رفتن فر�اد نم�   زد، بلPه ســر -ســ� 
د�گــر فر�ــاد مــ� زد، پس مــن نبا�ــد آن گل را بــه ثمر 
م� رســاندم! اما ا�ن اشــتباه فهميدن و ا�ن سوء تفاهم 
باعث شــده بود تا من در موقعيت مناســب قرار بگيرم 
و ســر الPس فرگوســن بتواند اولين جام خود را -سب 
 �-نــد -ه برا� او خيل� خوب بــود و باعث آغاز دوره ا

شگفت انگيز شد.»

کدام بازیکن الکس را 
قهرمان ناشناخته فرگوسننجات داد؟

بــه  خــود  عالقــه  بارهــا  بارســلونا   �فرانســو مهاجــم   
ورزش هــا� آمر�Pا�ــ� را نشــان داده و ا-نــون از ا�ــن 
م� گو�د -ه فوتبال خود را در ا�ن -شور به پا�ان برساند. 
آنتــوان گر�زمــان دربــاره اهــداف خــود بيــان داشــت: 
« قهرمانــ� در الليــگا و ليــگ قهرمانــان اروپا بــه همراه 
بارسلونا آرزو و همچنين هدفم است. بعد از آن قهرمان� 
در هــر جام� لذت بخش اســت. �O قهرمانــ� د�گر در 
جام جهانــ� و بعد از آن قهرمان� در ام ال اس. هدفم ا�ن 

است -ه فوتبالم را در آمر�Pا به پا�ان برسانم.» گر�زمان 
دربــاره ام ال اس گفت: «نم� دانم بــا -دام تيم اما خيل� 
دوســت دارم تا در ام ال اس باز� -نم. هدفم ا�ن اســت 
-ه فوتبالم را در آمر�Pا به پا�ان برســانم و عملPرد خوب� 
داشــته باشــم.» باز�Pــن بارســلونا درباره شــروع الليگا 
گفت: «اوليــن باز� ما در ما�ور-ا ســت اما فوتبال بدون 
تماشــاگر خيل� عجيب اســت. ا�ن اولين بــار� خواهد 

بود -ه چنين چيز� را تجربه م� -نم.»

گر�زمان م� خواهد در  ام ال اس باز �ند

بعد از تساوى بدون  گل بنفيکا مقابل توندال، هواداران این تيم 
با ســنگ به اتوبوس تيم خود حمله کردنــد که بر اثر ضربات 

وارده ٢ بازیکن بنفيکا آسيب دیدند و راهی بيمارستان شدند.

این هم تصویرى نه چنــدان قدیمی از تيمو ورنــر، مهاجم گلزن 
آلمانی که از زمان نوجوانی در  ترکيب مانشافت حضور داشت.

۵ ســال پيش و در چنين روزى، جيمز ميلنر با قــراردادى آزاد به 
ليورپول پيوست. بازیکنی که با وجود سن و سال باال تبدیل به آچار 

فرانسه قرمزها شده است.
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تایيد محروميت دو دختر رکابزن بعد از ٢ سال!
اتحاد�ه جهان� دوچرخه ســوار� نام دو دختر دوچرخه سوار ا�ران 
را وارد ليســت محرومــان #رد. فاطمــه هداوند و مائــده نظر� دو 
بانــو� ر#ابــزن ا�ران در ســال ٢٠١٨ تســت دوپينگشــان مثبت 
شــده بــود #ــه ا#نــون بعــد از گذشــت دو ســال، اتحاد�ــه جهان� 
دوچرخه سوار� نام آن ها را از ليست ورزش?ار تعليق شده در آورد 
و وارد ليســت محرومان #رد. نظر� تا ٣٠ بهمن ١٤٠٠ و هداوند 
تا ٢٨ بهمن ١٤٠٠محروم هســتند. با توجــه به ا�ن #ه محروميت 
آن ها ٤ ســاله اســت و ســال ٢٠٢٢ هم به پا�ان م� رسد، اتحاد�ه 
جهان� دوچرخه ســوار� دو سال� #ه نام ا�ن دو ر#ابزن در ليست 

تعليق� ها بوده را نيز جزو محروميت آن ها حساب #رده است. 

اعالم زمان تعيين سرنوشت المپيک توکيو
توشــيا#� انــدو، نا�ب ر ئيس #ميتــه ســازمانده� المپيG تو#يو 
اعــالم #رد سرنوشــت نها�� برگــزار� ا�ن رقابت ها در بهار ســال 
٢٠٢١ با توجه به شــرا�ط و�روس #رونا مشخص خواهد شد. اندو 
 Gگفت: «ما در ماه مارس ٢٠٢١ (اســفند) با�د در رابطه با المپي
تو#يــو تصميمات� بگير�م. البته همه چيز به وضعيت و�روس #رونا 
بســتگ� دارد. ا#نون خيل� زود اســت #ه درباره لغو ا�ن رقابت ها 
حرف بزنيم.» روزنامــه �وميور� ژاپن نيز گزارش داد #ه مقام ها� 
دولت� ا�ن #شور به دنبال برگزار� المپيG تو#يو هستند، اما روند 
شــيوع و�روس #رونا آن ها را وادار #رد تا در اند�شه برگزار� ساده 
ا�ن رقابت ها باشند. در همين راستا مم?ن است تعداد تماشاگران 
در مراسم ها� افتتاحيه و اختتاميه #اهش �ابد و محدود�ت ها�� 

نيز برا� آن ها هنگام تماشا� رقابت ها در نظر گرفته شود.

تمجيد اسپينوز از فدراسيون کاراته ایران
آنتونيــو اســپينوز رئيس فدراســيون جهانــ� #اراته  در نامــه ا� از 
اقدامــات فدراســيون #اراتــه ا�ران در زمان شــيوع و�ــروس #رونا 
قدردان� #رد و نوشــت: «در شرا�ط فعل�، �قينا آنچه اهميت دارد 
تالش فدراســيون ها برا� فعاليت دوباره و بازگشــت بــه تاتام� با 
اجرا� پروت?ل ها� بهداشت� با اولو�ت سالمت ورزش?اران است 
#ــه به هميــن دليــل الزم م� دانم از پيشــرفت ها� مثبتــ� #ه در 

#اراته ا�ران در حال انجام است قدردان� #نم.»

فوت بانوى رکابزن در حين تمرین
ونوس زر�ن خاf، بانو� ر#ابزن #ه عضو هيئت دوچرخه ســوار� 
تهران بود، چهارشنبه بر اثر تصادف با ماشين جان خود را از دست 
داد. او مشــغول تمر�ــن بود #ه در تقاطع بزرگراه شــيخ فضل ا... و 
ح?يم �G خودرو از پشت با او برخورد م� #ند #ه منجر به فوت ا�ن 
بانو� ر#ابزن م� شود. مدت� پيش نيز �G دوچرخه سوار نوجوان 
در �زد بر اثر تصادف در حين تمر�ن درگذشــت. از ا�ن رو ر#ابزنان  
#مپينــ� راه انداز� #ردند مبن� بر ا�ن #ــه رانندگان فاصله �G و 
نيم متر� خود را با دوچرخه سوارها رعا�ت #نند.  روزنامه خراسان 
 fا�ــن ضا�عــه را بــه جامعــه دوچرخه ســوار� و خانــواده زر�ن خا

تسليت م� گو�د.

اخبار
واکنش کميته ملی المپيک نسبت به افشاگرى رئيس پيشين فدراسيون فوتبال

در روزها�ــ� #ــه هنــوز پرونــده تعليــق 
جــودو� ا�ران بــاز و قرار اســت دادگاه 
غيرقابــل پيش بين� #اس با ٧ شــاهد عليــه ا�ران در 
شــهر�ور ماه ت?ليــm جودو� #شــورمان #ه نــه، بل?ه 
حــاال  #نــد،  مشــخص  را  ا�ــران  ورزش  #ل   mت?ليــ
شــده.  معر#ــه  آتش بيــار  هــم  داخلــ�  اختالفــات 
ماجــرا�  در  داد#ان  محمــد  اخيــر  افشــاگر� ها� 
تدو�ــن اساســنامه فدراســيون فوتبــال، حــاال هم به 
 .Gوزارت ورزش بر خورده و هم به #ميته مل� المپي
علــت هم بــه صحبت ها� مطرح شــده رئيس اســبق 
فدراسيون فوتبال در �G برنامه راد�و�� برم� گردد. 
داد#ان #ــه خــود را گودز�ــال� ممل?ــت م� داند با 
تا#يد بر ا�ن #ه اولتيماتوم فيفا به فدراســيون فوتبال 
#امال جد� اســت، صراحتا از نقش وزارت ورزش در 
تدو�ــن اساســنامه فدراســيون فوتبال انتقــاد #رد تا 
بگو�د فوتبال ا�ران به زود� تعليق م� شود. البته #ار 
به همين جا ختم نشــد تا داد#ان از ارســال نامه  ا� از 
ســو� #ميتــه بين المللــ� المپيــG #ه حــاو� خبر 
تعليــق قر�ب الوقوع #ميته مل� المپيG ا�ران اســت 
هــم خبــر دهــد و بگو�ــد: «موضــوع امضا� منشــور 
المپيG اســت و مم?ن اســت به زود� موجب تعليق 
ورزش ا�ران شــود. بــا نامه ا� #ه #ميتــه بين الملل� 
المپيــG داده، ا�ن #ار انجام م� شــود! شــا�د شــما 
ندانيــد �ا بدانيد، اما با ا�ن نامه به دنبال ا�ن هســتند 
#ه ورزش ما را تعليق #نند. �G نامه ا� اســت #ه من 
نم�  گو�ــم؛ چون بعــدا م� گو�ند داد#ان افشــاگر� 
#رده است.» اشــاره داد#ان به منشور المپيG اما به 
ماجرا� سفر ســيدرضا صالح� امير� رئيس #ميته 
ملــ� المپيG بــه همراه مســعود ســلطان� فر ورزش 
ورزش به لوزان ســوئيس برم� گردد. سفر� #ه د� 
مــاه ســال گذشــته انجــام شــد و پــس از آن ســا�ت 
insidethegames نقل قولــ� از تومــاس باخ رئيس 
#ميته بين الملل� المپيG منتشر #رد #ه ط� آن باخ 

بــرا�  ا�ــران  ورزش  مســئوالن  بــود  شــده  مدعــ� 
جلوگيــر� از محروميــت و تعليــق، تضميــن #تب� و 
امضــا داده اند #ه به منشــور المپيــG پا�بند خواهند 
ا�ــن موضــوع  از رســانه ا� شــدن  بعــد  البتــه  بــود. 
صالح� امير� ط� �G نشســت خبــر� به صراحت 
اعالم #ــرد او و وز�ر ورزش در ســوئيس هيچ م?اتبه، 
توافق نامــه، قــرارداد �ــا تعهــد� را امضــا ن?رده اند. 
ماجــرا هرچه #ه بود اما به مرور زمان فراموش شــد تا 
ا�ن صحبت ها� اخير داد#ان موجب وا#نش شــد�د 
#ميتــه ملــ� المپيG شــد. آن هــم در شــرا�ط� #ه 
شــده  مطــرح  صحبت هــا�  قبــال  در  ورزش  وزارت 
داد#ان موضع ســ?وت اختيار #رده. اما #ميته مل� 
المپيــG با ا�ن #ه #متر از وزارت ورزش مورد اصابت 
تر#ش هجمه ها� داد#ان قرار گرفت ول� با انتشــار 
جوابيــه ا� پرطمطراق خطاب به داد#ان حســاب� از 
خجالــت ا�ن پيش?ســوت ورزش #شــور درآمــد. ا�ن 
#ميته ابتدا داد#ان را به ز�ســتن در فضا� توهم� و 

طرح اخبــار جعل� متهم #رد و ســپس ماجــرا� ا�ن 
افشــاگر� را متاثــر از ب� نصيــب مانــدن داد#ان از 
پســت ها� وزارت� #ابينه حســن روحان�  دانســت و 
تا#يــد #رد داد#ان �?� از ٤٣ گز�نه ا� بوده #ه با او 
دربــاره وزارت ورزش مذا#ره شــده و بــه هيچ وجه به 
صــورت جد� نامزد ا�ــن وزارتخانــه در #ابينه دولت 
روحانــ� نبوده. #ميته حتــ� داد#ان را عامل تعليق 
ا�ــن  بــر  ر�اســتش  از  بعــد  دوران  در  ا�ــران  فوتبــال 
فدراســيون دانســت. ن?تــه جالب توجه د�گــر ا�ن #ه 
جوابيه #ميته مل� المپيG به صورت مستقيم از زبان 
ســيدرضا صالح� امير� رئيس ا�ــن #ميته و �ا حت� 
دبير#ل #ميته خطاب به داد#ان صادر نشــد و به نظر 
م� رسد ا�ن اقدام عمدا و با ا�ن هدف صورت گرفت تا 
نشــان داده شــود #ــه #ميتــه ملــ� المپيــG اساســا 
جا�گاه� برا� داد#ان قائل نم�  شــود #ه فرد اول �ا 
حت� دوم ا�ن نهاد شــخصا پاســخ گو� توهمات او(به 
گفتــه #ميتــه ملــ� المپيــG) باشــند! ضمــن ا�ن #ه 

#ميته مل� المپيG با تا#يد مو#د بر ا�ن #ه هيچ نامه 
و پيامــ� چــه م?تــوب و چه شــفاه� مبن� بــر تعليق 
 Gورزش ا�ــران از ســو� #ميتــه بين المللــ� المپيــ
در�افــت ن?رده و اساســا دليلــ� هم بــرا� انجام ا�ن 
م?اتبه وجود نداشته، داد#ان را تهد�د #رد در صورت� 
#ه ظــرف �G هفتــه مســتندات و مــدارf مربوط به 
ادعا�ش مبن� بر تعليق ورزش ا�ران را منتشــر ن?ند، 
از طر�ق مراجع قضا�ــ� و حقوق� موضوع را پيگير� 
خواهــد #رد. ا�ن درگير� داخل� در حال� راه افتاده 
و #م #م دارد به جاها� بار�?� #شيده م� شود #ه به 
هيچ وجــه نبا�د فرامــوش #نيم #ه فاصلــه چندان� تا 
درخصــوص  ورزش  ح?ميــت  دادگاه  برگــزار� 
رسيدگ� به ابعاد مختلm پرونده تعليق جودو� ا�ران 
نمانــده. پرونــده ا� #ــه به قــول آرش ميراســماعيل� 
رئيس فدراســيون جودو� ا�ــران، از محتــوا� صرفا 
ورزشــ� خارج شــده و ابعاد سياســ� پيدا #رده. با�د 
دقت داشــت #ه ماجرا به قدر� بغرنج شــده #ه حت� 
ميراســماعيل� هــم باالخره پذ�رفت بــرا� برون رفت 
ورزش ا�ران از خطر تعليق، با�د محمد درخشــان بار 
د�گــر به فدراســيون جودو برگردد. درخشــان� #ه به 
دليل بازنشستگ� از ر�است فدراسيون #نار گذاشته 
شده بود اما درنها�ت ورزش ا�ران به ا�ن نتيجه رسيد 
#ــه با�ــد بــه خاطر نفــوذ و #رســ� #ــه درخشــان در 
فدراسيون جهان� جودو دارد، ا�ن بار او را در #سوت 
مشاور به فدراسيون برگرداند تا بل?ه سا�ه شوم تعليق 
از ســر ورزش ا�ــران #نار رود. در چنين شــرا�ط� #ه 
ورزش ا�ــران اگــر به خاطر اساســنامه فوتبــال تعليق 
نشود، شــا�د به خاطر پرونده جودو تعليق شود، شا�د 
 Gبــد نباشــد بــه صحبت هــا� داد#ان بــه عنــوان �ــ
#ارشــناس ورزش نگاه شود نه دشــمن ورزش ا�ران. 
هرچنــد  ا�ن احتمال هم وجــود دارد #ه صحبت ها� 
داد#ان ب� پا�ه و اساس باشد و ناش� از #نار ماندن از 

گود! اما احتياط شر ط عقل است.

دادکان چشم در چشم ورزش ایران

ر�چارد مG الرن مســئول رســيدگ� به پرونده اتهامات تامــاش آ�ان رئيس 
پيشــين فدراســيون جهان� وزنه بردار� بعد از گذشــت ٤ ماه، گزارش خود 
را به هيئت اجرا�� ارائه #رد. �G شــب?ه آلمان� در مستند� ادعا #رده بود 
 Gه در فدراســيون جهان� وزنه بردار� فســاد مال� و دوپينگ سيســتماتي#
انجام گرفته اســت. مG الرن هم پــس از ماه ها تحقيق اعالم #رد، ٤٠ مورد 

دوپينگ مثبت اعالم نشده(شامل مدال آوران طال و نقره) است، بيش از ١٠ 
ميليون دالر هم مفقود شــده و همچنين در ٢ #نگره انتخابات� فدراســيون 
جهانــ�، را� خر�دار� شــده و خر�دن را� به صورت نقــد� انجام گرفته. 
ا�ن درحال� اســت #ه آ�ان رئيس مســتعف� فدراسيون جهان� وزنه بردار� 
اعــالم #رد #ه ادعاها� عنوان شــده عليــه خودش را قبول نــدارد و به تمام 

 Gقوانين احترام گذاشته است. پس از ا�ن اتفاقات #ميته بين الملل� المپي
اعــالم #ــرد مطالب عنوان شــده در گزارش مــG الرن در مــورد تاماش آ�ان 
 Gهمچنين حضور وزنه بــردار� در المپي IOC .بســيار نگران #ننده اســت
٢٠٢٤ را هم مشــروط بر ا�ن دانســت #ه فرهنگ دوپينــگ در وزنه بردار� 

اصالح  و برنامه ها� ضد دوپينگ به طور جد� دنبال شود.

آیان هيچ یک از اتهامات را قبول نکرد!  از پنهان �ردن ٤٠ دوپينگ تا گم شدن ١٠ ميليون دالر

رضایی: به هيچ ورزشکارى بدهکار نيستيم
هاد� رضا�� دبير اجرا�� #ميته مل� پارالمپيG درباره آغاز اردو� ورزشــ?اران شانس مدال طال در 
باز� ها� پارالمپيG تو#يو گفت: «طبق مصوبه ا� #ه داشــتيم، مقرر شــد #ه ورزش?اران شانس طال 
اردو� خود را از اواخر خرداد آغاز #نند تا آماده حضور در رو�دادها� پيش رو شوند.» او درباره پرداخت 
حقوق ا�ن ورزش?اران گفت: «ما حقوق ورزش?اران را تا پا�ان سال ٩٨ پرداخت #رده ا�م و از ا�ن بابت 
به هيچ ورزش?ار� بده?ار نيستيم.» رضا�� درباره مهيا شدن جذب مرب� خارج� برا� زهرا نعمت� 
و ساره جوانمرد� و لزوم انجام ا�ن #ار با توجه به هز�نه ها� باال� استخدام مربيان خارج� هم گفت: 
«تا امروز #ه هيچ مرب� خارج� معرف� نشده اند. ما هيچ مرب� خارج� را برا� ا�ن ورزش?اران پيشنهاد 

نم�  #نيم و ا�ن #ار را نيز نخواهيم #رد. اما برا� #سب مدال طال هز�نه م� #نيم.»
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کی روش امروز در ایران
تعطيل� رقابت ها� ليگ برتر فوتبال ا�ران به دليل شيوع 
و�ــروس !رونا باعث دور� بيــش از ١٠٠ روزه !� روش 
اســتنل� از ســپاهان شــد اما با شــروع دوبــاره تمر�نات 
گروهــ� باشــگاه ها� ليگ برتــر� در ا�ــران، تصميم به 
بازگشــت گرفت و امــروز وارد ا�ران م� شــود. !� روش 
اســتنل� قرار اســت بالفاصله پس از ورود بــه ا�ران مورد 

ارز�اب� !ادر پزش@� قرار گرفته و تست !رونا بدهد.
پاتوسی در راه بازگشت به فوالد 

اردو� آماده ســاز� تيــم فوتبــال فوالد مدت� اســت در 
شــهر تهران برگزار شــده و همچنان ادامــه دارد. آ�اندا 
پاتوس�، هافبH اهل آفر�قا� جنوب� تيم فوالد هنوز به 
خاطر بعض� محدود�ت ها� پرواز� نتوانســته به ا�ران 
برگــردد و در تمر�ــن فوالد حاضر شــود. باشــگاه فوالد 
هماهنگ� ها�ــ� بــا ســفارت آفر�قا� جنوبــ� در ا�ران 
انجام داده و پاتوســ� حدا!ثر تا اواســط هفته جار� به 

اردو� فوالد اضافه م� شود.
کرونا نفت آبادان را تعطيل کرد 

!ادر فنــ� تيــم فوتبــال صنعت نفت بعــد از مثبت اعالم 
شــدن تســت ٧ نفــر از اعضــا� ا�ن تيــم !ه ٦ نفرشــان 
باز�@ن هســتند، تمر�نات ا�ن تيــم را تعطيل !رد. البته 
ا�ــن تعطيل� !وتاه مدت بــوده و !ادر فن� بــه باز�@نان 
اعالم !رده !ه از آبادان خارج نشــوند. در ضمن نفرات� 
هم !ه تســت آن ها مثبت بوده فعال در قرنطينه هستند. 
قرار اســت تمام� اعضا� صنعت نفــت از جمله ٧ نفر� 
!ه تســت آن ها مثبــت بوده امــروز �ا فردا دوباره تســت 

!رونا بدهند.
غيبت ٢ ستاره در تمرین استقالل

تمر�ن تيم اســتقالل د�روز در مجموعه سام فيت برگزار 
شد. مهد� قائد� با اجازه !ادر فن� غا�ب بود و فرشيد 
اســماعيل� هــم در !لينيــH باشــگاه اســتقالل جهــت 

درمان حضور داشت.

بيرانوند نامزد بهترین دروازه بان آسيا 
در ادامــه معرفــ� بهتر�ــن باز�@نان فوتبال در آســيا در 
پســت ها� مختل\، ســا�ت فا!س اســپورت آســيا چند 
گز�نه را به عنوان بهتر�ن دروازه بانان قاره در سال ها� 
گذشــته معرف� !رده اســت. در ميان ا�ــن گز�نه ها هم 
نام عليرضا بيرانوند،  دروازه بان تيم مل� ا�ران به چشــم 
م� خورد. عل� الحبســ�، دروازه بان عمان، !اواگوچ� 
دروازه بــان باســابقه ژاپن� و لــ� وون جائــه، دروازه بان 
!ره جنوبــ� را م� توان از جد� تر�ن رقيبان بيرانوند در 

ا�ن ميان بر شمرد.

!ميته انضباط� فدراســيون جهان� فوتبال پس از رسيدگ� به پرونده ش@ا�ت 
بران@و ا�وان@وو�چ از باشگاه پرسپوليس بابت عدم در�افت مطالبات خود، را� به 
مح@وميت �H ميليون و ٥٠هزار �ورو�� پرســپوليس همراه با ٥درصد از سود 
ا�ن مبلغ داد. باشــگاه پرسپوليس حاضر به پرداخت ا�ن مبلغ در مهلت قانون� 
٢ ماهه اش نشــد و درخواســت در�افت گــردش !امل ا�ن را� را !ــرد تا بتواند 
اعتــراض خــود را به دادگاه بين الملل� ورزش ارســال !ند. مهد� رســول پناه، 
سرپرســت باشگاه پرســپوليس با عدم پذ�رش مح@وميت سرخ پوشان از بخش 
حقوق� و بين الملل ا�ن باشگاه خواست تا مذا!ره با و!يل بران@و را برا� !سب 
توافق آغاز !نند. اما ســرمرب� ســابق !روات ســرخ ها و و!يل قانون� اش تن به 

توافق نداده اند و همه چيز را به بعد از برگزار� دادگاه !اس مو!ول !رده اند.

چراغ سبز سرمرب� زنيت به جدا�� سردار آزمونبران�و و پرسپوليس؛ توافق ب� توافق!

مجوز فيفا به دایی، کيا و 
کریمی براى ریاست فوتبال 

رفع خطر تعليق فوتبال ا�ران با حذف وز�ر ورزش از مجمع! 

 در حال� !ه فيفا ١٦ خرداد را 
فدراســيون  مهلــت  آخر�ــن 
فوتبال ا�ران برا� اصالح ا�رادات موجود در 
پيش نو�س اساســنامه اعالم !ــرده و تلو�حا 
تهد�د به تعليق فوتبال ا�ران در صورت عدم 
اصالح آن ها !رده بود، سرانجام اواخر هفته 
گذشــته بندها� مورد نظر فيفــا اصالح و به 
مرجع جهان� فوتبال ارسال شد. البته مقرر 
شــده بــود د�ــروز جلســه آنال�ــن مســئوالن 
!نفدراســيون فوتبال آســيا، مسئوالن فيفا، 
مسئوالن فدراسيون فوتبال ا�ران و مشاوران 
حقوقــ� بين الملل� برگــزار شــود و ط� آن 
آخر�ن وضعيت اصالح پيش نو�س اساسنامه 
مــورد  در  تصميــم  و  بررســ�  فدراســيون 
شــود.  اتخــاذ  اساســنامه  ا�ــن  سرنوشــت 
فدراســيون بين الملل� فوتبال روز ٩ خرداد 
در نامه ا� به فدراسيون فوتبال ا�ران فرصت 
�H هفته ا� را تعيين !رد تا ا�رادات موجود 
در پيش نو�س اساســنامه ا�ن فدراســيون را 
برطــرف !نــد و پــس از آن هيئــت رئيســه و 
جلســات  فوتبــال  فدراســيون  مســئوالن 
پرتعداد� را برگزار !ردند تا ا�ن اصالحات را 
انجــام دهنــد. مهمتر�ــن مــوارد� !ــه فيفا 
خواســتار ا�جــاد تغييــرات در بخش ها�� از 

پيش نو�س اساســنامه شــده بود حضور وز�ر 
ورزش و معاونش در مجمع و داشتن حق را� 
از  پــس  !شــور  ورزش  مســئوالن  !ــه  بــود 
ا�ــن  بــه  مشــورت�  نشســت ها�  برگــزار� 
جمع بند� رســيدند !ه حضور وز�ر ورزش و 
معاونــش در مجمع را حذف !ننــد تا �@� از 
بزرگتر�ــن ا�رادها�ــ� !ه فيفا به اساســنامه 

گرفته برطرف شود. 
 اعضا: باشگاه صدتا�� ها در انتخابات 

فوتبال! 
�@� د�گر از موارد� !ه از ســو� مســئوالن 
فدراسيون فوتبال ا�ران اصالح شده مربوط 
بــه آ�ين نامه ثبت نــام برا� ر�اســت و هيئت 
رئيسه فدراسيون است !ه در اساسنامه ارائه 
شــده ســابقه مد�ر�ت� ١٠ ســاله را !ه برا� 
ر�است فدراسيون در نظر گرفته بودند حذف 
شــده اســت. با اصالح ا�ن بند باز�@نان� !ه 
ســابقه مل� باال�� دارند اما سابقه مد�ر�ت� 
ندارند هم م� توانند برا� حضور در انتخابات 
فدراسيون فوتبال ثبت نام !نند. البته تعداد 
بــاز� ملــ� ا�ن باز�@نــان با�د حــدود ١٠٠ 
بــاز� برا� تيم مل� !شورشــان باشــد. ا�ن 
بدان معناســت !ه موانع حضور فوتبال� ها و 
پيش@سوتان� چون عل� دا��، عل� !ر�م�، 

مهــد� مهدو� !يــا،  آندرانيــH تيمور�ــان، 
جواد ن@ونام، ســيدجالل حسين� و احسان 
حاج صف� !ه بيش از ١٠٠ باز� مل� دارند 
پس از ا�ن م� توانند در انتخابات فدراسيون 
فوتبال ثبت نام !نند و شا�د سرانجام فوتبال 

به دست فوتبال� ها و اهل فن بيفتد! 
 چراغ سبز به داوران! 

پيش از ا�ن داوران اجازه ثبت نام برا� ر�است 
فدراسيون فوتبال را نداشتند !ه در اصالحات 
جد�ــد ا�ن حق هم برا� داوران در نظر گرفته 
شــده !ه مثل ســا�ر�ن بتوانند برا� انتخابات 
ر�اســت فدراســيون ثبت نام !ننــد. البته ا�ن 
بخــش شــامل داورانــ� م� شــود !ــه تجربــه 
بين الملل� باال�� داشته باشند. همچنين در 
اساســنامه فدراســيون فوتبال تا!يد شده بود 
افراد� !ه قصد ثبت نام برا� انتخابات ر�است 
فدراســيون را دارنــد با�ــد ١٠ امضــا اعضا� 
مجمع را داشته باشند !ه در اصالحات جد�د 

ا�ن ميزان امضا به ٦ تا ٨ امضا رسيده است.
 ممنوعيت انتصاب ار?ان قضا�� توسط 

رئيس
�@ــ� از بزرگتر�ــن ا�رادها�ــ� !ــه فيفــا بــه 
اساســنامه فدراســيون فوتبــال گرفتــه بود، 
انتصابــ� بــودن ار!ان قضا�ــ� فدراســيون 
توســط رئيس بود !ــه در اصــالح جد�د ا�ن 
انضباطــ�،  !ميتــه  اعضــا�  شــامل  ار!ان 
!ميتــه اســتيناف و !ميتــه اخــالق توســط 
مهــد�  شــد.  خواهنــد  انتخــاب  مجمــع 
فوتبــال  فدراســيون  دبيــر!ل  محمدنبــ�، 
د�ــروز بــا حضــور در برنامــه ورزش و مردم با 
تا�يــد اخبــار مربوط بــه اصــالح پيش نو�س 
اساســنامه و حذف وز�ر از مجمع فدراسيون 
فوتبال گفت: «در بخش اساسنامه و نامزدها 
انعطاف بســيار خوبــ� داشــته ا�م. !ار� !ه 
!رد�م در تار�خ فدراسيون فوتبال ب� سابقه 

بوده و خطر تعليق رفع شد.»

ضرر هنگفت پرسپوليس و انصارى از 
پارگی رباط صليبی! 

در تمر�ــن چنــد روز پيــش پرســپوليس محمــد 
انصار�، مدافع چپ ا�ن تيم دچار آسيب د�دگ� 
شــد و به احتمال ز�اد ا�ن باز�@ــن دچار پارگ� 
رباط صليب� شده. حقيقت، پزشH پرسپوليس 
اعالم !ــرد ميزان آســيب د�دگ� انصار� امروز 
مشــخص خواهد شــد. مصدوميت انصــار� نه 
تنهــا معادالت جنــاح چپ پرســپوليس را به هم 
خواهــد زد چرا!ه محمــد نادر�، د�گــر مدافع 
چپ پرسپوليس هم در پا�ان فصل قراردادش به 
اتمام م� رسد بل@ه برنامه ها� بلندپروازانه ا�ن 
مدافــع را هــم منتف� خواهد !رد. مدت� اســت 
انصار� مورد توجه تيم ها� !شــورها� عرب� و 
چين قــرار گرفته و گفته م� شــد در پا�ان فصل 
لژ�ونر م� شــود اما حاال بــا مصدوميت او نه تنها 
انتقالــش به بن بســت م� خورد بل@ه پــول قابل 
توجه� !ه بابــت رضا�ت نامه او به پرســپوليس 

م� رسيد از دست م� رود! 

شهریور آغاز اردوى تيم ملی 
به احتمال ز�اد تيم مل� ا�ران ١٧ مهر در تهران 
به مصــاف هنگ !نگ مــ� رود. !نفدراســيون 
فوتبــال آســيا قصــد دارد از مهــر رقابت هــا� 
مقدماتــ� جام جهانــ� ٢٠٢٢ را دنبــال !ند و 
اولين بــاز� دور برگشــت ا�ن مرحلــه ١٧ مهر 
برگزار م� شود. در همين راستا شنيده م� شود 
اوليــن اردو� تيــم ملــ� فوتبــال ا�ــران اوا�ــل 
شــهر�ور در !مپ اصل� فوتبــال برگزار خواهد 
شد تا دراگان اس@وچيچ برا� اولين بار تيم مل� 

!شورمان را تمر�ن بدهد.

در هفته هــا� اخير خبرها� ز�اد� در مورد عالقه تيم هــا� اروپا�� به آزمون 
انتشــار �افته اســت. در روزها� گذشــته نيــز خبرها�� در مــورد را�زن� ها� 
تيم هــا� انگليســ� و ا�تاليا�� بــرا� در اختيار گرفتن فوروارد ٢٥ ســاله تيم 
مل� ا�ران و باز�@ن تيم زنيت روســيه شــنيده شــده است. ســرگئ� سماz به 
ا�ن اخبار وا!نش نشان داد. و� گفت: «اگر سردار بخواهد برود، من م� توانم 
ا�ــن موضوع را درz !نم.» مرب� زنيت !ه با ســا�ت چمپيونات روســيه حرف 
مــ� زد، افزود: «آزمون ا!نون باز�@ن زنيت اســت. آرزو� هر باز�@ن� رفتن به 
ليگ ها� فوتبال قو� تر اســت و من  ممانعت� در ا�ن مورد ندارم. بنابر ا�ن اگر 
آزمون بخواهد برود، او را درz م� !نم.» سماz تصر�ح !رد: «البته اگر سردار 

رفتن� باشد، با�د برا�ش جا�گز�ن� در نظر بگير�م.»
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