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حرف مردم

 نمایی از نظم جدید جهانی
در جلسه نیویورک

ــورای امنیت سازمان ملل،  شب گذشته در ش
اتفاقاتی افتاد که از دو جنبه قابل تحلیل است.

1- ایــن جلسه درحالی برگزار شد که حدود 
سه ماه دیگر طبق قطعنامه 2231 باید تحریم 
ــای تسلیحاتی علیه ایـــران بــرداشــتــه شــود.  ه
گرچه صنعت دفاعی ایران در دو دهه اخیر رشد 
چشمگیری داشته و نیازهای دفاعی جمهوری 
اسالمی عمال نیازی به برداشته شدن تحریم ها 
ندارد اما برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی 
ــران، بــرای آمریکا یک شکست سنگین  علیه ای
حقوقی در عرصه بین المللی است. موضوعی 
که آمریکا را به شدت برانگیخته و باعث شده 
تقابل و فشارهای دیپلماتیک سنگین علیه ایران 
رقم بزند. هیجان و برانگیختگی مایک پمپئو 
وزیر خارجه آمریکا در جلسه شب گذشته نشان 
دهنده نگرانی زایدالوصف کاخ سفید از نتیجه 
این کارزار حقوقی و دیپلماتیک است. با این حال 
مواضع مطرح شده در نشست شب گذشته حتی 
مواضع کشورهای اروپایی متحد آمریکا با این 
که حاوی اظهارات گستاخانه و ادعاهای واهی 
تکراری علیه کشورمان بود، اما همه آن ها در یک 
نقطه مشترک بود و تقریبا همه کشورهایی که 
شب گذشته در نشست شورای امنیت سخنرانی 
کردند، مخالف موضع آمریکا یعنی تمدید تحریم 
های تسلیحاتی ایــران بودند. این اتفاق از این 
نظر اهمیت دارد که باعث انزوای دیپلماتیک و 
حقوقی آمریکا در یک نهاد بین المللی می شود. 
گرچه این موضع نباید باعث شود که رویکردهای 
خصمانه و حتی ادعاهای گستاخانه اروپایی ها 
علیه ایران را فراموش کنیم. اروپایی که دو هفته 
پیش قطعنامه ای حاوی ادعاهای اسرائیلی را در 
شورای حکام علیه ایران تصویب کرد. با این حال 
شب گذشته موضع  آن ها در مخالفت با آمریکا در 

موضوع تحریم های تسلیحاتی مشهود بود.
2- سخنان ضد آمریکایی صریح و قاطع نماینده 
چین نیز دیگر مسئله مهم شب گذشته بود. به 
خصوص ایــن که چین در چنین عرصه هایی 
بــه بیان یــک مخالفت ســاده و  همیشه صرفا 
نطق متعادل بسنده می کرد. حتی در جریان 
مذاکرات هسته ای، تقریبا همه می دانستند که 
نماینده یا وزیر خارجه چین، بعد از همه کشورها 
خــودش را به محل مذاکرات می رساند و این 
طور نبود که خیلی میاندار مخالفت با آمریکا یا 
حمایت از ایران باشد و این مسئله در موضع روس 
ها بیشتر خودنمایی می کرد و همواره چین به 
نوعی دنباله مواضع روسیه را در این موارد پی 
می گرفت. با این حال نطق شب گذشته نماینده 
چین را که حاوی مخالفت های جدی و صریح 
با آمریکا بود ، باید متفاوت از گذشته  دانست. 
حتی  این نطق را از منظر ژئوپولیتیک می توان 
نشان دهنده اتفاقات جدید در عرصه بین المللی 
خواند. اتفاقاتی که یک سر آن به جنگ تعرفه ها 
با آمریکا و تحرکات واشنگتن در دریای جنوبی 
چین و اتهامات کاخ سفید به پکن درباره کرونا 
می رسد و احتماال سر دیگر آن را باید در جهان 
پساکرونا یا نظم نوین بین المللی جست و جو 
کرد. گذر زمان تحلیل ها را دقیق تر خواهد کرد 
اما به نظر می رسد این نطق را باید در یک نبرد 
استراتژیک سیاسی، اقتصادی و امنیتی تحلیل 
کــرد. جایی که به نظر می رسد »اتحاد شرق« 
پایه های خود را مستحکم تر می کند. از این 
منظر حتی شاید نطق نماینده چین را باید مهم 
ــورای امنیت و  ترین اتفاق شب گذشته در ش
سرآغاز عیان شدن معادالت جدید در عرصه 
بین المللی دانست. معادالتی از جنس قدرت 
سخت و نرم که این مهم را به ما گوشزد می کند 
که باید برای تقویت قدرت خود به خصوص در 
حوزه اقتصادی فکر و برنامه جدی داشته باشیم 
تا بتوانیم سهمی مهم و موثر از نظم نوین جهانی 

برای ایران بگیریم. 

 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 دولت اگر می خواهد جلوی تورم اجاره  •
ــای دســتــوری کــردن  خــانــه را بگیرد بــه ج
نرخ اجاره ها جلوی گرانی ارز را بگیرد که 
سرمنشأ همه گرانی هاست. چرا برای مال 
مردم نرخ تعیین می کند؟ از قدیم گفته اند: 
خرج چو از  کیسه مهمان بود/ حاتم طایی 

شدن آسان بود!
 کسانی که پیشنهاد خانه 25متری می  •

دهند، خودشان در خانه های چند متری 
زندگی می کنند؟ این قدر مــردم ایــران را 

حقیر ندانید.
 25 متر خانه هم برای ما بیچاره ها خوبه.  •

حداقل توی پارک نمی خوابیم.
 بعد از چندماه سرگردانی، تازه یک ماه از  •

بیمه بیکاری را ریختند. خسته نباشند واقعا. 
مبلغ 500 هزارتومان برای یک ماه! خانواده 
ما هرماه فقط سه میلیون قسط می دهد. 

خرج خانه و اجاره و... هم بماند.
ــش قیمت لبنیات در  • ــزای  بــا تــوجــه بــه اف

سال گذشته در چند مرحله، صدورمجوز 
25درصدی افزایش مجدد واقعا دیگه کمر 
مردم رو شکسته و دیگه یه نون و پنیر ساده را 
هم نمی توانند تهیه کنند. کجایند مسئولین 

با مسئولیت؟!
 گرانی مرغ به جز گرانی دان یک دلیل  •

دیگر هم دارد. وقتی مــرغ گــرم 12 هزار 
تومان بود، مرغ منجمد 10 هزار تومان بود 
و کسی نمی خرید. حاال مرغ گرم شده 18 
هزار تومان و مرغ منجمدی که دو ماه دیگه 
تاریخ داره 13500 شده و همه توی صف 
هستند و می خرند! غصه نخورید هر وقت 
مــرغ هــای یخ زده تمام شد مــرغ گــرم میاد 

پایین!
ــا 15درصــــد اجـــاره  • ــت مــیــگــه10 ت  دولـ

ــاد کــنــه .صــاحــبــخــانــه  ــ را صــاحــبــخــانــه زی
من50تاخونه باالشهر و پایین شهر داره.50 
درصد اجاره خونه پایین شهر من را زیاد کرده 
از دیروز یک شنبه8تیرماه چندبار رفتم بهش 
ــت گفته 15درصـــد.اونـــم گفت  گفتم دول

فقط50درصد! به کجا باید شکایت کنم؟

 شش ماه در شرکتی کار کردم وبعد هم  •
اخــراج شدم درحالی که کارفرما بیمه مرا 
ناقص پرداخت کرده است. تقصیر ما چیست 
که برای بیمه بیکاری باید حتما شش ماه 

بیمه پرداخت شود؟
 سقف گذاشتن بــرای افــزایــش اجــاره،  •

زیــادکــارســاز نیست و مــوجــران زیــر بــار آن 
نمی روند و به مستاجر میگن تخلیه کن. من 
مستاجرم و برای یک سال 20میلیون رهن 
و۷00 هزار تومان اجاره دادم. صاحبخانه 
ــاره بده  حــاال میگه یک میلیون و 600 اج
وگرنه تخلیه کن! تکلیف من چیه که مهلت 
اجاره ام20خردادتموم شده؟ صاحبخانه 
حتی برای قرارداد حاضر به آمدن به بنگاه 
نیست و می گوید کمیسیون بنگاه را باید 

خودتان بدین!
 اصلی ترین دلیل این که مردم این روزها  •

مسائل  نمی کنن،  خوشبختی  احــســاس 
مالیه. بعدش در صفحه مشاوره به ما گیر 
دادی که کمال  گرا هستیم و بی برنامه و به 
همین دلیل احساس خوشبختی نداریم؟! 

خیلی رو دارین، خیلی!
 سال 95 سکته کردم و از کار افتاده شده ام  •

. از آن به بعد هیچ سازمانی مرا استخدام 
نمی کند و بیمه هم چیزی به من نمی دهد. 
بــرای هیچ کس اهمیتی نــدارد که من چه 
مشکالتی دارم اما اگر کوچک ترین خالفی 
انجام می دادم همه مدعی می شدند و در پی 

اثبات جرمم بودند.
 درباره اون سوال پژمان بازغی در برنامه  •

کودک شو، به عنوان یک پدر همیشه برام 
سوال بود که واقعا کارشون درسته یا نه و 

نتیجه؟!
بــرای  • تقاضامندم  ــای رئیسی  آق  جناب 

استردادسپرده های بلوکه شده مان در بانک 
قوامین دستوری صادرفرمایید.

قــدس رضوی  •  زمین های خالی آستان 
دروسط شهرهزینه تاسیسات شهری را باال 
برده تا در آینده باقیمت های گزاف فروخته 

شود .

 بیایید برای یک بار هم شده اروپا و آمریکا  •
را از مداخله در اقتصاد ایران جدا وبه داشته 
های خودمان وکشورهای مستقل اعتماد 

کنیم.
 کرایه های تاکسی هیچ تناسبی با تورم  •

موجود ندارد و داریم زیر بار هزینه ها له می 
شویم. هر قدر از خرج کم می کنیم باز هم این 
کرایه ها جواب گو نیست. لطفا برای رضای 

خدا قدمی بردارید.
ــای ابــتــدایــی شــیــوع کــرونــا در  • ــ  در روزه

ســراســر ایـــران بکوب مشغول ضدعفونی 
کردن شهرها وروستاها بودند، متاسفانه 
بعدازمدتی این کارها کم رنگ شد واالن که 
تعطیل شده ودیگه خبری از توزیع ماسک 
وموادضدعفونی رایگان نیست. بعضی از 
هموطنان برای نان شب پول ندارند  و تهیه 
این اقالم هم برایشان امکان پذیر نیست. 

دولت هم که خواب است.
 ماسک بسیار مهم اســت. حاال که مردم  •

رعایت نمی کنند حداقل اجباری کنید. مثال 
بدون ماسک در اتوبوس کسی را راه ندهید.

ــای روحــانــی می گویدما پــول ازبانک  •  آق
ــم ولــــی نمی  ــی ــت ــرف ــگ مـــرکـــزی قــــرض ن
کــرده  ــاپ  چ پشتوانه  بــی  گویدچقدرپول 
ــت. قــرض گرفتن بهترازچاپ پــول بی  اس

پشتوانه است.
 قــرار شد خــرداد ماه وضعیت کسانی که  •

معیشتی نمی گیرند بررسی شود و مستمری 
بگیریم، مستاجریم و فاقد ماشین، چگونه 
امرار معاش کنیم ؟ پسرمان ازدواج کرد و از 
یارانه ما جدا شد. تاکنون یارانه و معیشتی 

شان برقرار نشده است.
 لطفا به وضع آسفالت محله کریمی و هنرور  •

رسیدگی کنید. داخــل کوچه های بولوار 
هنرور مثل قبل از انقالب جوی آب از وسط 

کوچه رد شده و آسفالت هم افتضاح است.
ــن می کنیم  • تلویزیون را روش  هر موقع 

مشکل اول مملکت شده مرغ و تخم مرغ! آیا 
واقعه کسی عرضه ندارد جلوی حرام خواران 

را بگیرد؟

انتشار فیلمی دیده نشده از سخنان رهبر انقالب درباره اهمیت سالمت دستگاه قضا

 رهبر انقالب: کسی که در قوه  قضاییه خیانت می کند باید 
دو برابر مجازات شود

ــژه رهبر معظم  هــمــواره یکی از نگاه های وی
انقالب به سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه بوده 
اســت، امــا ایشان تاکید ویــژه ای بر دستگاه 
ــد. در همین بــاره، کانال  قضا داشتند و دارن
تلگرامی مجله اینترنتی نگار شب گذشته، 
پس از گذشت 5 سال، ویدئویی از دیدار رهبر 
انقالب با مسئوالن قوه قضاییه منتشر کرد. 
آیت ا... خامنه ای در این دیــدار خصوصی با 
مسئوالن قضایی درباره فساد در داخل این قوه 
تذکراتی   دادند. رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار خصوصی با مسئوالن قضایی درباره 
اهمیت سالمت دستگاه قضا فرمودند:  کسی 
که در قوه  قضاییه خیانت می کند و سالمت 

قوه قضاییه را به هم می زند چنین فردی باید 
دو برابر مجازات بشود. یعنی واقعا جا دارد و 
این همان نمکی است که برای جلوگیری از 
فساد  به طعام می زنند. اگر خود این نمک 

فاسد شد همان داستان 
و مثل معروف پیش می 
آیــد. لذا باید به شدت 

با فساد در قوه قضاییه 
مقابله کرد. مسئله  

خیلی  سالمت 
ــه  ــ ــل ــ ــئ ــ ــس ــ م

مهمی 
است.

قرنطینه آمریکا در شورای امنیت 
واشنگتن در جلب حمایت اعضای شورای امنیت برای تمدید تحریم 

تسلیحاتی ایران شکست خورد 

هــادی محمدی – اگــر حــرف ها و گستاخی 
های تکراری در سخنرانی های شب گذشته 
اعضای شــورای امنیت را کنار بگذاریم ، یک 
و آن  بــود  فصل مشترک میان همه سخنان 
عبارت است از: اعالم تعهد به برجام، عدم حق 
استفاده آمریکا از سازوکار ماشه و مخالفت با 
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران. این یعنی 
تحقق همان حرف مجید تخت روانچی نماینده 
کشورمان در سازمان ملل که روز قبل پیش بینی 
کرد بار دیگر آمریکا در خاک خودش و در میانه 
مهم ترین شورای جهان منزوی و تنها خواهد 
ماند. در حقیقت نشست  شب گذشته اگرچه به 
دلیل مالحظات بهداشتی ناشی از کرونا از راه 
دور و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد اما 
آمریکا را در شورای امنیت قرنطینه کرد! حتی 
کشورهای متحد و دوست واشنگتن نیز گرچه 
لفاظی ها و ادعاهای گستاخانه ای علیه ایران 
داشتند اما در ماجرای تمدید تحریم تسلیحاتی 
به کاخ سفید پشت کردند. محمد جواد ظریف 
وزیر خارجه کشورمان نیز که هوشمندانه در 
سخنانش جمالتی از محمد مصدق نخست 
وزیر برکنار شده توسط یک کودتای آمریکایی 
را آورده بود، ابتدا شورای امنیت را در مقابل 
دوگانه عمل به قوانین بین المللی یا رفتن به 
سمت قانون جنگل و پیروی از یک قلدر وحشی 
ترسیم کرد و در ادامه با تاکید بر پایبندی ایران 
به برجام و قطعنامه 2231 و شدیدترین نظارت 
ها بر کشورمان با طعنه گفت که آمریکا به دنبال 
این است برجام برای همیشه بمیرد در حالی که 
عالوه بر مرگ برجام شاهد پایان نظارت های 

سخت گیرانه نیز خواهید بود.
وزیر خارجه کشورمان با اشاره به تالش های غیر 
قانونی آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایران، تصریح کرد : ایران به راه حل های بینابینی 
تن نمی دهد،ایران امتیازی بابت ادامه اجرای 
برجام نمی دهد زیرا برجام و قطعنامه 2231 را 
یک بسته غیر قابل تفکیک می داند و طبق خود 
برجام هر تغییری در زمان بندی های قطعنامه 
و برجام، لطمه به کل آن هاست و هیچ کشوری 

اجازه چنین کاری را ندارد.
به گزارش خراسان نشست بررسی قطعنامه 
2231 در شورای امنیت سازمان ملل که هر 
شش ماه یک بار بعد از توافق برجام برگزار می 
شود ، روز گذشته نیز به صورت مجازی انجام 
شد و پس از قرائت گزارش دبیرکل سازمان ملل 
و سخنان نماینده اتحادیه اروپا، 15 عضو شورای 
امنیت و وزیر خارجه کشورمان به بیان نظرات 

خود در این خصوص پرداختند.
در این جلسه ابتدا گزارش دبیرکل سازمان ملل 

ارائه شد که در آن ضمن تکرار ادعاهای بدون 
سند و مدرک چند روز قبل در مورد منشا ایرانی 
حمالت به آرامکو در سال گذشته و ابراز نگرانی 
دربــاره کاهش تعهدات هسته ای کشورمان ، 
تحریم های آمریکا علیه ایران به ویژه در شرایط 
کرونا را نیز نگران کننده خواند و خواستار رفع 
همه آن ها شد . سپس نماینده اتحادیه اروپا 
با بیان این که از دست دادن برجام به معنای 
کنار رفتن پروتکل الحاقی توسط ایران است 
، عمال تهدید بزرگ را ایران بیان کرد و افزود : 
ما از تحریم های آمریکا عمیقا متاسف هستیم و 
می خواهیم این تحریم ها رفع شوند اما از ایران 
تقاضا داریم به تعهداتش عمل کند و از انباشت 

مواد غنی شده بپرهیزد .
پس از این ها مایک پمپئو وزیر آمریکا سخنانش 
را آغاز کرد و بدون اشاره به نقض برجام از سوی 
این کشور و خــروج از برجام و وضع تحریم ها 
علیه ملت ایران مدعی شد ایران با رفع تحریم 
های تسلیحاتی می تواند جنگنده های روسی 
بخرد و امنیت منطقه را به هم بریزد.  پس از وزیر 
خارجه آمریکا اما نمایندگان سایر کشورها به 
گونه ای پاسخ اظهارات پمپئو را دادند و ضمن 
اظهار پایبندی کامل به برجام و تاکید بر اجرای 
برجام و قطعنامه 2231 از تحریم های آمریکا 
انتقاد و عدم همراهی صریح یا ضمنی خود برای 
ــران را اعالم  تمدید تحریم های تسلیحاتی ای
کردند . البته در این میان نمایندگان انگلیس ، 
فرانسه و آلمان در ادبیاتی مشترک ضمن اظهار 
تاسف از تحریم های آمریکا و مخالفت ضمنی با 
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران و استفاده از 
سازوکار ماشه، به لفاظی های تکراری شده خود 
نیز ادامه دادند و به صورت عجیبی حتی ادعا 
کردند با تدوین سازوکار اینستکس از تعهدات 
خود فراتر رفته اند! این کشورها همچنین فعال 
کردن سازوکار ماشه را مخرب و مغایر با هدف 
حفظ برجام دانستند. از سوی دیگر چین و روسیه 
ضمن حمله شدید به آمریکا در تالش اش برای 
تمدید تحریم های تسلیحاتی ، اقدامات ایران را 
واکنش به خروج آمریکا از برجام اعالم کردند و 
گفتند رفتار آمریکا نهادهای قانونی بین المللی 
را زیر سوال برده و این کشور با خروجش از برجام 
هرگز نمی تواند از سازوکار ماشه استفاده کند . 
نماینده روسیه در اظهاراتی که شاید واکنش به 
سخنان نماینده سه کشور اروپایی باشد تاکید 
کردکه عمل به برجام یک وظیفه است و نه یک 
گزینه. نماینده روسیه در ابتدای سخنانش طعنه 
ای هم به پمپئو داشت و گفت کاش او می ماند 
و سخنان همه کشورها را می شنید و کاش در 
سخنانش یک بار کلمه گفت وگو را به کار می برد.

خطر از دست رفتن سهام عدالت برای بازماندگان 
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری 
استانی سهام عدالت گفت: به  رغم پایان مهلت 
انتخاب روش مدیریت سهام عدالت ، هنوز 
استانی  سرمایه گذاری  شرکت های  تکلیف 

روشن نشده است.
اکبر حیدری در گفت و گو با فارس گفت: با 
وجود مطالبه های سازمان خصوصی سازی و 
دولت نتیجه ای نگرفتیم بنابراین به نمایندگان 
مجلس در قالب طرح دوفوریتی متوسل شدیم.  
وی افزود:  متأسفانه دولت در سال 95، پس 
از 10 سال که از اجــرای طرح سهام عدالت 
گذشت،  باقی مانده ارزش سهام عدالت یک 

میلیونی مردم تا رقم 532 هزار تومان را به 
دولت برگشت داد و آن موقع هر چه گفتیم، 
ــن ســهــام را بــه صـــورت ذخیره  بخشی از ای
بــرای مغایرت  ها درنظر بگیرید،  احتیاطی 
ــار انــجــام نشد. حــیــدری اظــهــار کــرد:  ــن ک ای
باقی مانده سهام عدالت مــردم که به دولت 
برگشت داده شد، هم اکنون به صورت صندوق 
واسطه گری مالی یا همان ETF به مردم فروخته 
می شود، در حالی که اکنون حدود دو میلیون 
نفر کارت پرس شده سهام عدالت دارند که 
در سامانه سازمان خصوصی سازی به عنوان 

سهامدار عدالت شناخته نمی شوند.

سخنگوی دستگاه قضا نتیجه برخی پرونده های مهم را تشریح کرد 

حکم اعدام برای زم و بازگشت 12 هزار میلیارد به بیت المال 
بیست و هشتمین نشست خبری غالمحسین 
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه دیروز برگزار 
شد. در این نشست به موضوعاتی چون سرانجام 
پرونده روح ا... زم، ادامه بازداشت متهم پرونده 
بیت  بــه  میلیارد  هـــزار   12 بازگشت  نفتی، 
المال، پیگیری پرونده قتل قاضی منصوری و 
تحول در دستگاه قضا پرداخته شد که در ادامه 

با هم می خوانیم :
* از مردم درباره میزان اعتماد به دستگاه قضایی 
سوال شده بود که ۴1 درصد گفتند فرقی نکرده 
و ۴۷ درصد اعالم کردند   اعتماد ما به دستگاه 
قضایی بیشتر شده است. این اعتماد مردم بار 
مسئولیت ما را سنگین تر کرده است و به هیچ 

عنوان مغرور این مسائل نمی شویم.
ــاه 13 مــورد از  * در پرونده روح ا... زم دادگ
عناوین ریز اتهامات وی را توام باهم از مصادیق 
افساد فی االرض دانست و به این دلیل درباره 
وی حکم اعدام صادر کرد و بابت چند مورد دیگر 
که در زمره مصادیق افساد فی االرض نیست، 
این فرد به مجازات حبس محکوم شده است که 
این حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی است 
و چنان چه از ناحیه ایشان فرجام خواهی شود 
پرونده به دیوان عالی ارسال می شود و درنهایت 
رأی دیوان عالی کشور است که سرنوشت این 

پرونده را مشخص می کند.
* در خــردادمــاه سال 99 تنها در یک پرونده 
ــل آن کــه هنوز پــرونــده ای  اقتصادی و در ذی

هم تشکیل نشده بــود، در خصوص مجموعه 
بدهی های "گروه فالحتیان" به سیستم بانکی، 
12 هزار میلیارد تومان از مجموعه بدهی های 
این گروه به سیستم بانکی تسویه شد و این را 
برای نظام قضایی خودمان یک دستاورد مهم 

می دانیم.
* ]در اشاره به ابراز ندامت کارگران آذرآب و 
التزام خود به رعایت قانون[:دادگاه تجدید نظر 
استان مرکزی رای دادگاه قبلی را نقض کرد و 

در باره کارگران آذرآب حکم برائت صادر شد.
* ]در پاسخ به سوال خبرنگاری دربــاره علت 
دستگیری اعضای جمعیت امام علی )ع([: سه 
نفر بازداشت شدند اما باید اشاره کنم موضوع 
ــردم نهاد آن ها  ربطی به ســازمــان و تشکل م
نــدارد. افراد دستگیر شده در مظان اتهاماتی 
قرار گرفته اند که مربوط به شخص آن هاست 
و هرکس اتهامی متوجه او باشد و دالیلی برای 
توجه اتهام به وی وجود داشته باشد، وظیفه 

ورود، رسیدگی و پیگیری را داریم.
* ]در پاسخ به سوالی دربــاره آخرین وضعیت 
پرونده حسن رعیت[: ایــن فــرد در بازداشت 
است و پرونده وی ابعاد مختلفی دارد و به لحاظ 
نوع اتهامات و ابعاد گسترده ای که در این پرونده 
مطرح بوده، تحقیقات، طوالنی و دامنه دار شده 

است.
*  درباره ماجرای قاضی منصوری روایتی که 
ــرای ما منعکس  از طریق پلیس بین الملل ب

شده، این است که این فرد کشته شده است. 
مستنداتی هم پلیس بین الملل فرستاده از جمله 
تصویر گذرنامه و تصویر از جنازه ای که منتسب 
به این فرد است که حسب ظواهر خود فرد است 
اما ما قاضی هستیم و به راحتی و بر اساس ظواهر 
ــاره ایــن که ماجرا واقعا  حکم نمی کنیم. درب
خودکشی بوده یا دیگرکشی ابهام وجود دارد و 

باید رسیدگی های قضایی انجام شود.
خـون  از  کـه  ایـم  کـرده  اعـالم  بارهـا   *
سـلیمانی  قاسـم  حـاج  سردارشـهیدمان 
نخواهیـم گذشـت و همچنیـن اعـالم کـرده ایـم 
جنایتکارانی که دسـت به این اقدام تروریسـتی 
زده اند، حتما باید محاکمه شـوند. این محاکمه 
ممکـن اسـت در سیسـتم قضایـی جمهـوری 
اسـالمی ایـران باشـد تـا جایـی کـه قانـون اجازه 
مـی دهـد و ممکـن اسـت در سیسـتم قضایـی 
کشـور عراق بـه لحـاظ محـل وقوع جـرم باشـد و 
ممکـن اسـت در مجامـع بیـن المللـی باشـد...
تحقیقـات اولیـه در ایـن بـاره انجـام و بـرای ایـن 
افـراد اعـالم قرمـز صـادر و بـه پلیـس بیـن الملل 
ارسال شده اسـت و پیگیر هسـتیم و در هر زمان 
کـه بـه هـر کـدام از ایـن افـراد دسترسـی حاصل 
شـود، حتمـا محاکمـه و مجـازات می شـوند و 
گـوش مـان نیـز بـه حـرف هـای غیـر حقوقـی 
برخـی از مراجـع بیـن المللـی و حتـی بعضـی 
نهادهـای پلیسـی و قضایـی تحـت تاثیـر و تحـت 

نفـوذ اسـتکبار جهانـی بدهـکار نیسـت.

آتش سوزی و انفجار مهیب در یک کلینیک پزشکی تهران
آتش سوزی در کلینیک پزشکی سینا واقع در 
خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس تهران 

موجب انفجار این ساختمان پزشکی شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران شامگاه سه شنبه به خبرنگار 
ایرنا گفت: این حادثه حدود ساعت 21   بر اثر 
انفجار کپسول اکسیژن رخ داد و وقوع حادثه 

بالفاصله به سامانه 125 اعالم شد.
سید جالل ملکی افزود: به محض اطالع از وقوع 
آتش سوزی در کلینیک سینا، ماموران آتش 
نشانی از چهار ایستگاه به محل حادثه اعزام 
شدند. وی با اشــاره به این که آتش سوزی در 
طبقه منفی یک کلینیک سینا رخ داده، اظهار 
کــرد: وسعت آتش ســوزی زیــاد بــوده و صدای 

انفجار نیز شنیده شده است.
وی  که شامگاه روز گذشته با ایرنا سخن می 
گفت ،تاکید کــرد: آتش هنوز خاموش نشده 

و ماموران مشغول شعله زنی و جلوگیری از 
سرایت آتش  به طبقات باالیی هستند.

همچنین رئیس مرکز اورژانــس تهران نیز در 
این باره گفت: چهار دستگاه آمبوالنس و یک 
حادثه  محل  در  آمبوالنس  اتوبوس  دستگاه 
حضور دارنــد. به گفته صابریان   سه نفر دچار 
مصدومیت شده اند و اطالعات دقیق تر پس 
از پایان عملیات اعالم می شود.  این کلینیک 
ــی زیــبــایــی،  ــراح ــه بــخــش هـــای ج پــزشــکــی ب
رادیولوژی، داروخانه و ... مجهز بوده و دارای 

پنج طبقه است. 
به گفته شاهدان عینی این ساختمان پزشکی 
ــوزی و قبل از  ــار آتــش س ــدود ساعت 21 دچ ح
رسیدن آتش نشانان با دو انفجار به فاصله چند 
دقیقه رو به رو شد. تا زمان تنظیم این گزارش هنوز 
خبری از اطفای کامل آتش و میزان خسارت ها 
یا جان باختگان احتمالی منتشر نشده است . 
در عین حال برخی کانال های فضای مجازی از 

13کشته در این حادثه خبر دادند.
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آزاد شدگان کتائب  با آتش زدن پرچم اسرائیل و زیر پا گذاشتن تصویر الکاظمی اعتراض خود را نشان داند

دبیرکل کتائب حزب ا... عراق در پی آزادی 
نیروهای این گروه تاکید کرد سالح مقاومت هیچ 
گاه تحویل داده نخواهد شد. وی سالح مقاومت 
را یکی از اصول شریعت برشمرد و گفت: »سالح 
مقاومت تحویل هیچ کس به جز حضرت امام 
عصر)عج( داده نخواهد شد«.دبیرکل کتائب 
ــزب ا... عــراق تصریح کــرد: »به غیر از 313  ح
صحابه امام عصر عّجل ا... تعالی فرجه الشریف 
هیچ کس اطــالعــی از مــیــزان و مــقــدار سالح 
ــدارد«. خلع سالح الحشدالشعبی  مقاومت ن
یکی از اهداف جناح های طرفدار آمریکا در عراق 
است و کتائب حزب ا...  همواره بر مخالفت و 
تبعیت نکردن از این خدعه تاکید کرده است. 
دوشنبه شب نیز نیروهای بازداشت شده کتائب 
حزب ا... عراق پس از تبرئه از اتهامات وارد شده 
در دادگــاه آزاد شدند. این نیروها پیش از این 
توسط سازمان مبارزه با تروریسم و به دستور 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق بازداشت 
شده بودند. نیروهای کتائب حزب ا... پس از 
آزادی پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا را آتش 

زدنــد و تصاویر مصطفی الکاظمی را زیر پای 
خود قرار دادند.»اکرم الکعبی« دبیرکل جنبش 
النجباء عراق نیز حامیان خلع سالح مقاومت 
را خائن و مزدور توصیف کرد.هادی العامری  
رئیس ائتالف »الفتح« هم ضمن حمله شدید به 
مسئوالن دولتی به دلیل عدم اخراج نیروهای 
خارجی از این کشور، گفت از مطالبه خود برای 
اخــراج این نیروها دست برنخواهند داشت. 
وی خاطر نشان کرد: »به کسانی که به دروغ 
بر  اقتدار حکومت اشک می ریزند می گوییم 
که از چه اقتداری سخن می گویند؟ در حالی 
که آمریکایی ها در کشور جــوالن می دهند و 
حریم هوایی به صورت کامل نقض می شود«.
روزنامه لبنانی االخبار نیز با بررسی ابعاد و 
انگیزه های نخست وزیر و رئیس سرویس مبارزه 
با تروریسم در دستگیری شماری از اعضای 
الحشد الشعبی و سپس آزادی آن ها، تحلیل 
کرد که الکاظمی با این اقدام یک باخت را بر خود 
تحمیل و به پیچیده شدن اوضاع داخلی کشورش 

کمک کرد.

کابوس ترامپ کتاب نیست! 

امیرعلی ابوالفتح - انتشار کتاب جدید جان بولتون 
مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید، با نام "در آن اتاق 
اتفاق افتاد" جنجال های زیادی را در داخل آمریکا 
پدید آورده است.هر چند که این کتاب در خارج از 
آمریکا به نسبت با استقبال بیشتری در داخل روبه رو 
بوده است. این به معنای بی توجهی اذهان عمومی 
به این کتاب نیست. در عرصه داخلی آمریکا به 
شدت قطبی شده است و طرفداران دونالد ترامپ به 
اظهارات جان بولتون و آن چه که در خاطرات او آمده 
است اعتنایی ندارند چرا که کتاب او را کینه ورزی 
و تسویه سیاسی تلقی می کنند که با چاشنی انتقام 
گیری همراه است. بنابراین افرادی که تصمیم دارند 
در انتخابات به دونالد ترامپ رأی دهند این کتاب 
را روایتی غیرقابل اثبات می دانند و منتشر شدن یا 
نشدن این کتاب تأثیری در تغییر موضع آنان ندارد.
از سوی دیگر،در خصوص دموکرات ها نیز مسئله 
به همین شکل است و از مدت ها قبل تصمیم گرفته 
اند تا به ترامپ رأی ندهند. دموکرات ها حتی از جان 
بولتون نیز انتقاد می کنند چرا که بر این باورند وی 
می توانست در جلسات استیضاح این مطالب را بیان 
کند، اما برای این که کتابش به فروش رود حاضر به 
شهادت علیه ترامپ در کنگره نشد. بنابراین به نظر 
نمی رسد که این اقدام صفوف دشمنان ترامپ را 
تقویت کند و تأثیر به سزایی در انتخابات داشته باشد.
طیف خاکستری که به دور از تعصبات حزبی هستند 
مسائل مهم تری را برای انتخاب نامزد ایده آل خود 
در نظر می گیرند. موضوع بحران سالمت، بیکاری، 
وضعیت اقتصادی، تبعیض نــژادی و غیره بسیار 
سرنوشت سازتر و حیاتی تر از آن است که این قشر 
از مردم بخواهند کتاب جان بولتون را مرجعی برای 
قضاوت و تصمیم گیری در نظر بگیرند.خالصه آن که 
اگر کتاب جان بولتون در ماهی چون اکتبر منتشر 
می شد می توانست تاثیرگذارتر باشد و تهدیدهایی را 
متوجه ترامپ کند، اما 4 ماه آینده ممکن است آبستن 
حوادث مهمی باشد. این که مناظره های جو بایدن 
و دونالد ترامپ چگونه پیش خواهد رفت و مباحث 
اولویت دار مانند بیکاری های حاصل از بحران شیوع 
ویروس کرونا، تبعیض نژادی و غیره به کجا خواهد 

رسید همگی تعیین کننده خواهند بود.

تحلیل روز

کارتون روز

محکومین

ــه فـــرانـــســـوی"لـــو دوفــیــنــه  ــ ــام ــ تــیــتــر یـــک روزن
لیبر" :محکومین .فرانسوا فیون نخست وزیر پیشین 
فرانسه به اتهام ایجاد شغل جعلی برای همسرش و 
کسب درآمد غیرقانونی از بودجه دولت به پنج سال 
زندان، پرداخت 3۷۵ هزار یورو جریمه و انفصال 1۰ 
ساله از خدمات دولتی محکوم شد.فیون در زمانی 
که نماینده پارلمان فرانسه بوده برای همسرش 
"پنه لوپه فیون" یک پست غیر واقعی ایجاد کرده 
و او از طریق آن سال ها از دولت به عنوان "دستیار 

نمایندگی پارلمان" حقوق می گرفته است.

دونالد ترامپ، از "دمــوکــرات هــای بیکاره" بابت 
ــج کانتی«  تــالش هــای حــزب دمــوکــرات در »اورنـ
کالیفرنیا برای محکوم کردن جان وین، هنرپیشه 
آمریکایی برای "اظهارات نژادپرستانه و تعصب آمیز" 
او حین یک مصاحبه قدیمی و رای آن ها به حذف نام 
او از روی فرودگاهی در »سانتا آنا« انتقاد کرد.ترامپ 
در این پیام توئیتری همچنین به تصمیم اخیر دانشگاه 
پرینستون در ایالت نیوجرسی برای حذف نام وودرو 
ویلسون، بیست و هشتمین رئیس جمهور آمریکا از 
روی دانشکده روابط عمومی و بین المللی که جمعه 
رای آن داده شد، اشاره کرد.رئیس جمهوری آمریکا 
نوشت: چه کسی باور می کند که پرینستون نام وودرو 
ویلسون را از روی یک مرکز سیاست گذاری کامال 
مورد احترام برداشت. حال دموکرات های بیکاره 
می خواهند تا نام جان وین را هم از روی یک فرودگاه 

بردارند. حماقت باورنکردنی!

محمد مازح قاضی لبنانی که علیه سفیر آمریکا 
در بیروت حکم داده بود، استعفا کرد. این در 
حالی است که وی روز گذشته به العهد گفته 
بود به شورای عالی قضایی این کشور احضار 
شده است. وی دیروز گفته بود: به من ابالغ 
شد که فــردا به شــورای عالی قضایی ارجاع 
داده می شوم. به پاس احترام به شورای عالی 
قضایی فردا استعفا می کنم و من پس از این 
که به وظیفه ام عمل کــردم، وجدانم آسوده 
و  باشد  کشور  خدمت  در  باید  است.قانون 
قوانین در غیر این صورت فایده ای ندارد. به 
سبب حرف های سفیر آمریکا ممکن است 
که برخی نوک حمالت خود را به سوی حزب 
ا... نشانه بروند و فتنه میان لبنانی ها شروع 
شود. من حامی آزادی رسانه هستم اما هیچ 

نیست  مطلق  چیزی 
که  می کنم  تــکــرار  و 
درصد  صد  تصمیمم 
قــانــونــی اســـت. همه 
تحت قانون هستند و 
رسانه ای  مؤسسات 
ــون؟  ــ ــان ــ مــــافــــوق ق

هنگامی که تصمیم به صــدور حکم قضایی 
گرفتم به موضوعات سیاسی توجه نکردم بلکه 
هدفم حفظ ثبات داخلی بود و استعفا بهتر از 
ماندن است.محمد مازح قاضی ، طی حکمی، 
»دورثــی شیا« سفیر آمریکا در لبنان را از هر 
گونه اظهار نظر رسانه ای منع کرد و همچنین 
طبق این حکم، رسانه های لبنانی نمی توانند 

با وی گفت وگو و مصاحبه ای انجام دهند.

آب پاکی روی دست الکاظمی 
دبیرکل کتائب حزب ا... عراق : سالح مقاومت را هرگز تحویل نخواهیم داد 

پیشخوان بین الملل 

`توئیت روز 

چین قانون امنیتی جنجالی را در هنگ کنگ تصویب کرد 

نسخه ای برای پایان خودمختاری   
و  امنیتی  احاطه  که  جنجالی  قانون  چین 
سیاسی پکن بر هنگ کنگ را افزایش می 
دهــد، به تصویب رساند.این قانون که ماه 
گذشته در همایش سراسری حــزب حاکم 
کمونیست طرح شد به پکن اجازه می دهد 
که با ساکنان هنگ کنگ به بهانه براندازی، 
تالش برای جدایی طلبی و همکاری با بیگانه 
و دولت های خارجی برخورد امنیتی کند.

حامیان دموکراسی در هنگ کنگ این قانون 
را پایانی برای استقالل و خودمختاری هنگ 
کنگ و نابودی دموکراسی این منطقه می 
دانند. آمریکا پیشتر تصویب این قانون را 
"ناقوس مــرگ" بــرای استقالل هنگ کنگ 
خوانده بود و تهدید کرده است که مناسبات 
ویژه اقتصادی و دیپلماتیک خود را با هنگ 
حال،چین  کرد.بااین  خواهد  قطع  کنگ 
تصویب و اجــرای این قانون را بــرای مقابله 
با ناآرامی ها و بی ثباتی ها ضروری خوانده 
و انتقاد را به عنوان دخالت در امور داخلی 

خــود رد کــرده اســت. طی دهــه هــای اخیر، 
بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خارجی 
در جمهوری خلق چین که از آن به عنوان 
عامل اصلی رشــد اقتصادی آن کشور یاد 
می شود از طریق هنگ کنگ صورت گرفته 
است. هنگ کنگ از ماه ژوئن ۲۰1۹، شاهد 
ــود کــه در پی  ــای گــســتــرده ای ب اعــتــراض ه
تصویب الیحه استرداد مجرمان به چین آغاز 
شد. هر چند آن الیحه بعدا پس گرفته شد اما 
خواسته های طرفداران دموکراسی افزایش 
یافت و آن ها همچنان به اعتراض های خود 
ادامه دادند. خواسته آن ها از لغو این قانون 
به کسب آزادی هـــای بیشتر از چین تبدیل 
شد. منتقدان می گویند که قانون امنیت ملی 
تالش مستقیم بــرای محدود کــردن آزادی 
های ذکر شده در مجموعه قوانینی است که 
در سال 1۹۹۷ یعنی زمانی که حق حاکمیت 
هنگ کنگ دوباره در اختیار چین قرار گرفت، 

بر سر آن توافق شد.

پادشاه بلژیک از استعمار، رنج و تحقیر مردم کنگو ابراز تاسف کرد 

تاسف از سر ترس 
هــمــزمــان بــا شصتمین ســالــگــرد استقالل 
جمهوری دموکراتیک کنگو، پادشاه بلژیک 
در نامه به »فیلیکس تشیسکدی« رئیس جمهور 
جمهوری دموکراتیک کنگو»تاسف عمیق« 
خود را درباره رنج مردم این کشور آفریقایی در 
دوره استعمار بلژیک اعالم کرد. حاال فیلیپ به 
اولین پادشاه در تاریخ بلژیک تبدیل شده که در 
دوره زمامداری خود به اعمال »اقدامات خشن 
و بی رحمانه« علیه مردم جمهوری دموکراتیک 
ــج و تــحــقــیــر« آن هــا در دوره  ــ کــنــگــو و »رن
استعمارشان توسط بلژیک اذعان کرد.البته 
این ابراز تاسف بی دلیل نیست.نامه پادشاه 
بلژیک به دنبال تشدید درخواست ها برای 
بازنگری در تاریخ استعماری بلژیک و برگزاری 
ــال شد. در  تظاهرات  علیه نژادپرستی ارس
اعتراض های اخیر چند مجسمه لئوپولد دوم 
)1۸۵۵ تا 1۹۰۸( تخریب شد؛ کسی که 
طبق اسناد تاریخی، در جریان زمامداری 
او حدود 1۰ میلیون تن از مردم کنگو کشته 

شــدنــد. مــقــام هــای محلی در شهر »خنت« 
بلژیک در واکنش به تشدید درخواست های 
مردمی بــرای مقابله با تبعیض های نــژادی 
اعالم کردند که مجسمه لئوپولد در این شهر 
برچیده می شود. پادشاه فیلیپ در نامه خود 
به رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو 
درباره دوره پادشاهی لئوپولد دوم اذعان کرد: 
»اقدامات خشونت آمیز و بی رحمانه انجام شد 
که هنوز هم در خاطره جمعی ما طنین انداز 
اســت. دوره استعماری ما هم باعث ایجاد 
رنج و تحقیر شد«. وی افزود: »من می خواهم 
عمیق ترین تاسفات خودم را درباره جراحات 
گذشته اعــالم کنم، دردی که همین امروز 
نیز با تبعیض در جوامع مان احیا شده است«. 
پادشاه فیلیپ در نامه خود ضمن تبریک گفتن 
سالگرد  شصتمین  دلیل  به  تشیسکدی  به 
استقالل جمهوری دموکراتیک کنگو افزود، به 
دلیل همه گیری کرونا امکان شرکت در مراسم 

این سالگرد را ندارد.

چهره روز 

دخالت واشنگتن در امور هنگ کنگ/ سان
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خواستگاری از آدم k باال!

»اختالف طبقاتی کم بود، اختالف فالوئری هم اومد!« پیامی 
از یک کاربر فضای مجازی منتشر و حسابی پربازدید شده 
و واکنش کاربران مختلف را در پی داشته است. موضوعی 
که نشان از نوع نگاه جدید آدم ها به افراد دوروبرشان 
دارد. این کاربر نوشته: »از یه دخترخانم خوشم اومده 
بود، رفتم دایرکتش. دیدم 63K فالوئر داره. وقتی ازش 
خواستگاری کردم، گفت: تو خجالت نمی کشی با 1k فالوئر 
 k داری به من پیشنهاد ازدواج می دی؟ برو جوجه دنبال هم
های خودت!« کاربری نوشت: »واقعا این رو به عینه دیدم 
که افراد همچین که تعداد دنبال کننده های مجازی شون باال 
می ره فکر می کنن خیلی آدم مهمی هستن و رفتارهاشون 
عوض می شه«. کاربر دیگری نوشت: »همین رفتار رو 
سلبریتی ها دارن و موقع اختالف با هم یه جوری صحبت 
می کنن انگار دنبال کننده هاشون ارتش شون هستن که تا 

اراده کنن می تونن به هر جایی حمله ببرن!«
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ماسک های قرضی

»کرونا واقعا تو این صحنه شکست خورده!« یکی از کاربران 
فضای مجازی در موضوع ماسک زدن روایت بامزه و البته 
عجیبی را نقل کرده که حسابی در شبکه های اجتماعی 
پربازدید بوده است. این کاربر در صفحه اش نوشت: »مادر 
یکی از دانش آموزان برای گرفتن کارنامه اومده بود، ماسک 
نداشت، راهش ندادیم داخل. رفت تو حیاط مدرسه و با 
ماسک برگشت! ازش پرسیدم تو که ماسک داری، چرا 
نمی زنی؟ گفت نداشتم، ماسک مادر فالن دانش آموز رو 
قرض گرفتم!« کاربری نوشت: »حاال این که خوبه. ما یه نفر 
رو اجازه ندادیم بدون ماسک بیاد داخل، شالش رو بست 
دور دهانش و گفت: حاال راضی شدین؟ و رفت داخل«. 
کاربر دیگری نوشت: »وضعیت طوری شده که باید یه 
چیزی بذاریم روی یارانه ای که دولت بهمون میده تا بتونیم 

ماسکی رو که اجباری شده تامین کنیم«.
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تشییع های مرگبار!

با وجود آمار روز افزون کرونا در خوزستان، روز گذشته 
ویدئویی از مراسم تشییع یکی از بزرگان عشایر شادگان 
در شبکه های اجتماعی پربازدید شد. بسیاری از مردم این 
منطقه به رغم هشدارهای مسئوالن وزارت بهداشت بازهم 
بدون رعایت فاصله اجتماعی و در حالی که بیشترشان 
ماسک نداشتند، در مراسم تشییع شرکت کردند که 
واکنش های زیادی را به همراه داشت. کاربری نوشت: 
»این حجم از جمعیت، خبر از روزهایی با آمار کرونایی باال 
در خوزستان داره.« کاربر دیگری نوشت: »طبق چیزایی 
که توی خبرا داریم می خونیم بیشتر افرادی که به تازگی 
کرونا گرفتن توی مراسم ختم و عروسی بوده.« کاربری 
هم نوشت: »رفتن به تشییع جنازه و ختم ممکنه شما 
رو ناقل کنه و خدای نکرده باعث مردن یکی از عزیزان 

خودتون بشید.«
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حل نقطه ضعف صندوق عقب خودروهای داخلی

ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود 
که در آن فردی برای حفره امنیتی صندوق عقب خودروها 
که سارقان با یک میخ به راحتی آن را باز می کنند راه حلی 
پیدا کرده است. در این ویدئو این فرد نشان می دهد، 
برای باز کردن در صندوق عقب حفره ای وجود دارد که 
با انداختن یک میله فلزی در آن سارق در صندوق را باز 
می کند و وسایل آن را به سرقت می برد. او برای این که 
سارق دیگر نتواند از این حربه استفاده کند می گوید 
باید این حفره را با یک پیچ و مهره بست. کاربری نوشت: 
»همینو مگه طراح این ماشین نمی دونسته که اون حفره 
رو ببنده تا شاهد این همه سرقت نباشیم.« کاربر دیگری 
نوشت: »با یه پیچ میشه از کلی سرقتا جلوگیری کرد ولی 

اونی که باید این پیچ رو نمیذاره!«
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 استفاده از تلگرام در پایین  ترین مقدار

گزارشی در فضای مجازی منتشر شد که در آن آمده بود، 
استفاده از تلگرام در خرداد امسال به کمترین اندازه 
خود در شش ماه گذشته رسیده است. بنابر این گزارش 
میزان بازدید از مطلب کانال های تلگرامی در خرداد به 
کمترین میزان در شش ماه رسیده و به طور میانگین، 
روزانه   1/4 میلیارد بوده که در مقایسه با ماه قبل در 
هر روز 0/21 میلیارد بازدید کاهش داشته است. البته 
در این گزارش آمده است که این موضوع در همین بازه 
زمانی سال پیش هم اتفاق افتاده و در سال 98 نیز در 
سه ماه اول سال شاهد کاهش استفاده از تلگرام بوده 
ایم. کاربری نوشت: »خب این نشون میده فصل امتحان 
ها هر سال بازدیدهای تلگرام رو کم می کنه«. کاربر 
دیگری نوشت: »امسال احتماال بازدیدها از پارسال هم 
کمتر بوده چون بچه ها اینترنت شون رو بابت کالس های 

آنالین تموم می کردن«.
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فراکسیون سیر و عدس!

از گفت وگوی علیرضا سلیمی نماینده محالت در مجلس 
شورای اسالمی با خبرگزاری فارس جمله ای منتشر شده 
که حسابی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و با 
آن شوخی شده است. سلیمی در این مصاحبه گفته: 
»تشکیل فراکسیون هایی همچون فراکسیون عدس و 
سیر به هیئت رئیسه واصل شده که سوال این جاست 
شأن یک فراکسیون در این حد پایین آورده شود!« نقل 
همین جمله کافی بود که کاربران شوخی های مختلفی با 
آن انجام دهند. کاربری اصفهانی نوشت: »از نماینده ها 
می خوایم برای تشکیل فراکسیون بریونی، گز و فرنی 
یه همتی بکنن«. کاربری قمی هم به شوخی نوشت: »ما 
هم خواهان تشکیل فراکسیون سوهان حاج حسین 
و بــرادران هستیم پس«. کاربری هم نوشت: »ظاهرا 
بعضی نماینده ها هر چیزی رو که دوست دارن واسش 

کمیسیون تشکیل می دن.« 

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.

ادکلن نوید محمد زاده ۵20 تومان!

سالن انتظار فرودگاه بین المللی هند

همین طور 
که در تصویر 

می بینید 
از یه طرف 
شهرداری 

اهواز در حال 
آسفالت کردن 

خیابونه و از 
اون طرف آب 
و فاضالب در 
حال کندن 

آسفالت!

من توقعم 
از ادکلن با 
مارک نوید 
محمدزاده 

اینه که حتی 
اسمشم 

مثل ادکلن 
مشهدی ها 

فضا رو پر از بو 
کنه!

 این بار 
نمی خوام بگم 

سفر نرید و 
ماسک بزنید تا 
به کادر درمانی 

فشار نیاد، 
می خوام به 

مسئوالن بگم 
برخی پرستارای 
گیالن چهار ماه 
حقوق نگرفتن 

حواستون 
هست؟!

کارهای پت و مت وار برخی نهادها

ناصر رعیت نواز- »اگر خدای نکرده کرونا بگیرم چقدر باید برای بهبودی هزینه کنم؟« شاید این روزها این مهم ترین سوالی باشد 
که در ذهن بسیاری از مردم که با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، نقش بسته است. این روزها ورای نگرانی هایی 
که درباره کرونا وجود دارد، ترس از هزینه های سرسام آور این بیماری عجیب و غریب هم رهایمان نمی کند. روز گذشته هم یک 
کاربر اینستاگرامی در آمریکا از هزینه داروی هشت میلیونی رمدسیویر و هزینه 6۵ میلیون تومانی هر دوره درمان بیمار کرونایی 
در صورت ورود این دارو به ایران نوشت.  هرچند گفته می شود هزینه درمان بیماران کرونایی رایگان است، اما شایعاتی در فضای 
مجازی حاکی از آن است که برخی بیمارستان ها سلیقه ای عمل و از بیماران هزینه باالیی دریافت می کنند. در این گزارش با رئیس 

کمیسیون بهداشت مجلس و معاونت درمان وزیر بهداشت درباره هزینه های درمان صحبت می کنیم.

            فاکتور ۵4 میلیون تومانی!

ــاری رئیس  ــری ــه حسین عــلــی ش
کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس از متغیر بودن هزینه 
ها در مداوای بیماران مبتال 
به کرونا گفت. او در گفت 
و گــو بــا خبرنگار مــا هزینه 
های مداوا را وابسته به میزان 
روزهای بستری در آی سی یو و 
همچنین نوع بیمارستان )خصوصی 
یا دولتی( متغیر دانست و اعالم کرد هنوز داروی خاصی برای 
ــای مختلفی در  مــداوای کرونا در جهان پیدا نشده و داروه
درمان استفاده می شود و هر بیمارستان بر اساس وضعیت 
بیمار دارو تجویز می کند. شهریار در البه الی صحبت هایش 
از فاکتورهای 54 میلیونی، 20 میلیونی و 15 میلیونی 
بیمارانش گفت که به خاطر کرونا به بیمارستان های خصوصی 
پرداخت کرده اند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
همچنین دربــاره داروی رمدسیویر که این روزها از آن زیاد 
صحبت و گفته می شود در آمریکا برای بهبودی مبتالیان به 
کرونا استفاده شده و در درمان موثر است اعالم کرد که این 
دارو در کشور ما محدود است و هنوز به صورت آزمایشی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

            هزینه بین 2.۵ میلیون تا ۵ میلیون تومان

هرچند رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس از نبود پروتکلی خاص 
برای درمان گفته بود اما در 
تماسی که با دکتر حریرچی 
معاون کل وزارت بهداشت، 
داشتیم او با قاطعیت گفت: 
»مگر می شود پروتکل درمان 
نداشته باشیم؟« درباره هزینه 
هــای بیماران کرونایی هم قاسم 
ــان وزارت بهداشت در پاسخ به  جــان بابایی معاونت درم
سوال خبرنگار ایسنا در اوایل فروردین گفته بود: »متوسط 
هزینه درمان کرونایی ها در هر پرونده برای بیمارستان بین 
پنج میلیون در بخش مراقبت های ویژه و 2.5 میلیون در 
بخش عادی است. البته به این هزینه ها باید  لوازم حفاظتی 
پرستاران و پزشکان را هم اضافه کرد که در بخش عادی 
حدود 200 هزار تومان و در بخش های ویژه 400 هزار تومان 
است«. این رقم ها مربوط به هزینه هایی است که هر بیمار 
برای بیمارستان دارد ولی برای این که بدانید بیمار چقدر باید 

پرداخت کند، ادامه مطلب را بخوانید.

            هزینه ها را دولت پرداخت می کند

اگر شما برای درمان به یک بیمارستان خصوصی بروید، ممکن 
است هزینه های زیادی از شما دریافت کنند اما به گفته معاونت 
درمان وزارت بهداشت، در بیمارستان های دولتی 90 درصد 
از هزینه ها به عهده بیمارستان و دولت است و بیمار فقط باید 
10 درصد از هزینه ها را پرداخت کند. مبلغ این 10 درصد 
برای مبتالیان کرونایی که در تخت عادی بستری شده باشند، 
150 تا 450 هزار تومان خواهد بود و اگر در بخش آی سیو 
بستری شده باشند به حدود یک میلیون تومان خواهد رسید. 
البته طبق گفته معاون وزیر اگر بیماری توان پرداخت همان 10 

درصد را هم نداشته باشد به مددکاری بیمارستان ها ابالغ می 
شود که 10 درصد سهم بیمار را مددکاری بپردازد و بیماران 
کم بضاعت رایگان ترخیص می شوند. او درباره هزینه بیمارانی 
که در بیمارستان های خصوصی بستری می شوند نیز گفت: 
»تعداد بیماران مبتال به ویروس کرونا که به بیمارستان های 
خصوصی رفته و بستری شده اند، خیلی کم است و بیشتر 
افرادی هستند که یا بیمه تکمیلی دارند یا توان مالی بیشتری 

برای پرداخت در بیمارستان خصوصی دارند«.

            قیمت تست بدون داشتن عالیم

بنا بر آن چه معاون درمان وزارت بهداشت گفته، تمامی هزینه 
های تست و دارو در بیمارستان های دولتی برای مبتالیان 
کرونا رایگان است اما در برخی مواقع پیش می آید که برخی 
به دلیل حساسیت و ترسی که از کرونا  دارند حتی بعد از اعالم 
پزشک که این بیماری کرونا نیست، اصرار به انجام تست کرونا 
دارنــد. در این گونه مــوارد هم فرد باید خودش هزینه های 
تست را در آزمایشگاه پرداخت کند. هم اکنون تست کرونا 
در آزمایشگاه های معتبر با قیمت 450 هزار تومان در حال 

انجام است.

            هزینه درمان کرونا در آمریکا

برخالف کشور ما که درمان کرونا در بیمارستان های دولتی 
تقریبا رایگان است، طبق گزارش رسانه ها، در آمریکا بین سه 
تا چهار هزار دالر هزینه دارد. مشرق در گزارشی به نقل از یک 
صفحه توئیتری ویژه »کووید 19« که اخبار مربوط به ویروس 
کرونا را منتشر می کند، نوشت: »در آمریکا هر فردی که بیمه 
شده باشد، باید برای تست کرونا، 1400 دالر بپردازد، البته 
اگر کسی بعد از ابتال به بیماری خودش را بیمه کند، این مبلغ به 
۳2۷0 دالر برای هر تست کرونا افزایش می یابد«. کتی پورتر، 
نماینده کنگره آمریکا هم گفت: »هزینه تست کرونا در آمریکا 
1۳۳1  دالر است. اگر قرار باشد کسی قرنطینه شود، هزینه 
آن 4000  دالر است. ۳۳  درصد مردم آمریکا به دکتر مراجعه 

نمی کنند چون پول هزینه دکتر را ندارند«.

             یارانه ای برای پیشگیری

اجباری شدن استفاده از ماسک، هزینه ماسک را هم به مخارج 
بسیاری از مردم که با گرانی ها دست و پنجه نرم می کنند، 
افــزوده است. از آن جا که هر ماسک حداقل دو هزار تومان 
قیمت دارد، اگر هر نفر در روز فقط یک ماسک استفاده کند، 
حداقل باید ماهی 60 هزار تومان پول بپردازد. حاال این رقم 
را برای یک خانواده پنج نفره درنظر بگیرید که می شود ماهی 
۳00 هزار تومان. به همین دلیل احتمال استفاده از ماسک 
در دهک های پایین به شدت کم خواهد بود. اما با توجه به آن 
چه پیش از این گفتیم که مداوای هر بیمار کرونایی میلیون ها 
تومان برای دولت هزینه دارد، بهتر است دولت برای پیشگیری 
از ابتال به کرونا و متحمل شدن هزینه های گزافی که برای 
یارانه درمان هر بیمار می پردازد، یارانه ای برای ماسک در نظر 
بگیرد تا همه بتوانند از ماسک برای پیشگیری استفاده کنند و 
ریسک کمتری برای ابتال وجود داشته باشد. همچنین هزینه 
های دولت برای درمان بیماران کرونایی هم به مراتب کاهش 
خواهد یافت. با این حال باز هم به همه هموطنان پیشنهاد می 
کنیم برای در امان ماندن از ویروس کرونا حتما از ماسک حتی 
ماسک های پارچه ای استفاده کنند و مرتب دست های خود را 

بشویند تا هر چه زودتر از شر این ویروس نحس خالص شویم.

یکی از 
معضالت 

هند کمبود 
سرویس 

بهداشتیه برای 
همین طفلکیا 
مجبورن همه 
جا یه همچین 
تابلویی بزنن 
حتی سالن 

انتظار فرودگاه

اشتباه نکنید 
جذاب ترین 

سهم توی بورس 
آمریکا متعلق 

به آمازون یا 
فیس بوك و اپل 

نیست بلکه 
سهام پیتزا 

فروشی دومینو، 
بازدهی خیلی 
باالتری داشته

به فکر مدافعان سالمت باشید

پیتزافروشی، باالتر از آمازون، اپل و فیس بوک

صورتحساب 
کـــــرونـــــــا

 درمان هر بیمار کرونایی چقدر هزینه دارد؟ رئیس کمیسیون بهداشت مجلس
 و معاونت درمان وزیر رقم های متفاوتی می دهند!
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۲۴ ساعت با اخبار کرونا 
نگرانی ها از افزایش بستری مبتالیان زیر 30 سال

وزیر بهداشت:
    هم اکنون در ساخت واکسن کرونا گام خوبی 

برداشته ایم و واکسن کرونای ایرانی تست مدل های 
حیوانی را باموفقیت پاس کرده است. 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران:
   روند ابتال به کرونا تا ۲ ماه آینده صعودی خواهد بود.

   متخصصان معتقدند همچنان در اپیدمی بیماری قرار
 داریم و چیزی به اسم موج دوم و سوم وجود ندارد.

   برخی مردم و مدیران ادارات و ... فاصله گذاری را شوخی گرفته اند.

 اکنون ۵۰ درصد از تست های مثبت مان منجر به بستری می شود.
   اگر تعداد بیمارستان ها و تخت هایمان به سه برابر وضعیت فعلی هم 

افزایش یابد، باز هم کفایت اپیدمی را نمی کند.
   در مناطق قرمز باید برخی محدودیت ها اعمال شود، اما به نظر من 
به عنوان یک کارشناس، حتی باید در مناطق زرد هم تصمیمات جدی 

برای کنترل بیماری گرفته شود.

 دکتر خسرو صادق نیت رئیس بیمارستان
 امام خمینی تهران:  

   طی ۱۰ روز گذشته با رشد جدی بیماران مبتال به 
کرونا مواجه شدیم و تقریبا مراجعان ما در زمینه کرونا سه برابر شده و 

تعداد بستری های ما نیز سه برابر شده است.
   متاسفانه شاهد ابتالی جوانان  هستیم؛ به طوری که تعداد قابل 
توجهی از بیماران بستری در آی سی یو افــراد جوان زیر ۳۰ سال 

هستند که این موضوع نگرانی ما را بیشتر کرده است.
   کادر درمانی ما طی چهار ماه اخیر فرصت استراحت نداشتند، 

نیروهای ما خسته اند.

رئیس بیمارستان شریعتی تهران:
    متاسفانه اوضاع خوبی نداریم. تقریبا از ۱۰ روز

 قبل مورد حمله ناجوانمردانه کرونا قرار گرفتیم. اسم این
 وضعیت را یک شبیخون می گذارم. از مردم می خواهم که وضعیت را 

جدی بگیرند.

معاون کل وزارت بهداشت : 
   کرونا شوخی بردار نیست و جدی جدی آدم 

می کشد. به تازگی موارد بستری مبتالیان بدحال و
 جوان افزایش یافته و همه این ها یک زنگ خطر و هشدار است.

   تاکنون ۶۴ نفر دکتر و پرستار و پیراپزشک تنها در بیمارستان های 
دولتی جان خود را از دست داده اند.

گروه اجتماعی- خیلی آرام آرام، طوری که سروصدا و گرد 
و خاک به پا نکند، نظام آموزش و پرورش را به سمت و سوی 
سیستم های غیر دولتی کشانده اند. بماند که این اراده و 
نگاه با متن و صراحت قانون اساسی در تضاد است، اما آن 
چه با نگاه خصوصی سازی اکنون در حال توسعه است، 
مدارس و آموزش را بیشتر شبیه یک بنگاه اقتصادی می کند 
تا این که یک مدرسه و فضای آموزش و تربیت واقعی باشد.
ماجرای رویکرد خودگردانی مدارس با گسترش مدارس 
هیئت امنایی و مجوز تغییر کاربری مدارس و فضاهای 
آموزشی دو نمونه بارز این ماجرا هستند که طی دو سال 
اخیر به دلیل اهتمام بر موضوع درآمدزایی وزارتخانه ها 
جدی تر به آن پرداخته شده است. ما دراین گزارش موضوع 

تغییر کاربری مدارس را دقیق تر بررسی می کنیم.

ماجرای تغییر کاربری از کجا شروع شد؟       
الیحه  جــریــان  در   9۶ ۳۰بهمن  مجلس  نمایندگان 
بودجه97 به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند  به منظور 
سامان دهــی و بهینه سازی کاربری بخشی از امالک 
و فضاهای آموزشی، ورزشــی و تربیتی خود و با رعایت 
مالحظات آمــوزشــی و تربیتی به احـــداث، بــازســازی و 
بهره برداری از آن ها اقــدام کند. در همین زمینه  پس 
از این مصوبه، قاسم احمدی الشکی عضو کمیسیون 
آموزش مجلس در تیرماه97 چنین می گوید:  »باید فکری 
اساسی تر برای مشکالت مالی آمــوزش و پــرورش کرد، 
آموزش و پرورش باید مدارسی را که در خیابان ها و مناطق 
گران قیمت شهرها وجود دارد تغییر کاربری دهد و از 

درآمدشان استفاده کند.«
روایت این نماینده مجلس در آن زمان در توجیه این طرح 
و برای درآمدزایی و رفع مشکالت مالی آموزش و پرورش 
مطرح شده است. نگاهی که در فقدان طرح های دراز 
مدت و در پی کم توجهی به جایگاه رفیع آموزش در میان 

مسئوالن شکل گرفته، نگاهی که به سادگی چوب حراج 
به فضاهای آموزشی زده است.  

ثبت 1.5 میلیون درخواست تغییر کاربری مدارس       
در پی تصویب این قانون، در همان سال 97 درخواست 
تغییر کاربری حدود 9۰۰ میلیون مترمربع در آموزش 
و پرورش ثبت می شود. در این زمینه خبرگزاری تسنیم 
دوروز قبل در گزارشی به نقل از دکتر رضا امیدی 
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی آمــار و 
اعداد این تغییر کاربری ها یا به نوعی »مدرسه فروشی 
های قانونی« را منتشر کرد. دکتر امیدی در پژوهشی 
که پیش از این انجام داده نوشته است: »از سال 9۳ 
براساس تفسیر آموزش و پرورش تغییر کاربری مدارس 
به فضای تجاری در راستای درآمدزایی مدارس دولتی 
مطرح شد. این موضوع از سال 9۶ در تبصرۀ 9 قانون 
بودجه تصریح شد؛ هرچند آموزش و پرورش طی این 
سال ها همواره قائل بوده که برای تغییر کاربری، نیازی 
به قانون ندارد. اکنون، گزارش های تفریغ بودجه از 
عملکرد تبصرۀ 9 در سال های 9۶ و 97 نشان می دهد 
که شوراهای آمــوزش و پــرورش در استان ها طی این 
دو سال، درخواست تغییر کاربری حدود ۱.۵ میلیون 
مترمربع از فضاهای آموزشی به فضاهای تجاری را 

داشته اند.«
دکتر امیدی در مطلب اش آورده است:

»از مجموع درخواست های تغییر کاربری فقط در سال 

97، بیش از ۴۰۰ هزار مترمربع مربوط به استان تهران 
است و این درحالی است که این استان به لحاظ تراکم 
دانش آموز در کالس درس جزو ضعیف ترین استان های 
کشور است. عالوه بر همه فسادها و تعارض هایی که این 
اقدامات در پی دارد و حتی گاه صدای خود مسئوالن 
آموزش و پرورش را هم درآورده است.  همچنین  تغییر 
کاربری فضاهای آموزشی به ویژه در شهرهای بزرگ، 
مدرسه سازی در آینده را با چالش جدی در زمینه تأمین 
زمین مناسب به لحاظ مکانی مواجه می کند و دسترسی 
به فضای آموزشی را دشوارتر. ما در همین وضعیت فعلی 
هم با کمبودهای جدی در زمینه مدرسه و کالس درس 
مواجهیم و نزدیک به یک سوم مــدارس کشور به دلیل 
فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند.« 
دکتر امیدی تاکید کرده است: درخواست تغییر کاربری ها 
به طور کلی در جهت درآمدزایی مدارس دولتی برای 

تأمین بخشی از هزینه های جاری است چرا که به تعبیر 
یکی از وزیران پیشین آموزش و پرورش، دست مدرسه 
باید در جیب خودش باشد و بخشی از هزینه های ناحیه و 

منطقه را نیز تأمین کند!

 واگذاری ها شفاف نیست       
ما نیز در همین زمینه با عادل برکم کارشناس حوزه آموزش 
و مدرسه همکالم شدیم. او هم به این قانون معترض بود 
و ضمن بیان دغدغه های دکتر امیدی به شفاف نبودن 
واگذاری ها و تغییر کاربری ها هم اشاره می کند. »برکم« 
اعتقاد دارد که شاید تغییر کاربری گاهی مفید باشد، 
اما تفکر از میان بردن مدرسه های قدیمی اساسا تفکر 
اشتباهی است، چراکه اغلب این مدارس هویت  ما  و تاریخ 
محالت و جامعه هستند و حذف آن ها بخشی از فرهنگ را 

از میان می برد. 

عضو کمیسیون آموزش در گفت و گو با خراسان  مطرح کرد:
تغییر کاربری مدارس به نفع پسرخاله ها !

محمداکبری-علی کریمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که مراکز آموزش دولتی 
سرمایه های بین نسلی هستند ،افزود: حکایت هایی از تغییر کاربری مراکز آموزشی به ثمن بخس  و واگذاری آن  
از پسرخاله به دخترخاله شنیده ایم ، در این زمینه کمیسیون گزارشی را تهیه می کند واگر کوچک ترین خطایی 
مغایر قانون و سیاست های کالن رخ داده باشد ، پیگیری خواهد کرد.وی افزود: زمین های مدارس عمدتا اهدایی 
مردم و خیرین بوده بنابراین بیت المال و متعلق به مردم است و قطعا هدف بانیان ایجاد مدرسه برای تعلیم و تربیت 
بوده و از بهره برداری غیر آموزشی از آن مکان رضایت نخواهند داشت.نماینده بابل در مجلس با بیان این که روزنه 
های قانونی برای فروش یا تغییر کاربری اماکن دولتی شامل مراکزآموزش دولتی  نمی شود اظهار کرد: هم اکنون 
ما با کمبود مراکز آموزشی مواجه هستیم. طی صحبتی که امروز با شخص وزیر آموزش و پرورش در این زمینه 
داشتیم دولت خود را ملزم می داند در سال 99 براساس بودجه سه هزار میلیارد هزینه احداث مراکز آموزشی را 

تقبل کند و با مشارکت مردم کمبود دو هزار میلیاردی این بخش تا پایان سال تامین شود.   

عضوکمیسیون آموزش:
۴۰ میلیون فضای آموزشی کم داریم

 احمد حسین فالحی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهارکرد: تفسیر وزارت آموزش و 
پرورش از بند “ن” تبصره ۳ قانون بودجه و همچنین استناد به  تبصره9 قانون بودجه سال 9۶ برای تغییر کاربری 
مدارس از آموزشی به تجاری براساس بهانه ای برای ثبت درخواست تغییر کاربری حدود ۱.۵ میلیون مترمربع 
از فضاهای آموزشی به فضاهای تجاری در سال 9۶ تا 97 شده است.وی افزود: این در حالی است که براساس 
آمار دست کم با  ۴۰ میلیون متر مربع کمبود فضای آموزشی در سراسر استان های کشور مواجه ایم.فالحی با 
بیان این که تغییرکاربری مدارس به هر موقعیتی غیر از وضعیت آموزش با هر بهانه قابل قبول نیست خاطرنشان 
کرد: اگر بحث درآمد زایی از فضای آموزشی یا به اصطالح اجاره  دادن آن با در اختیار مراکز آموزش دیگر قرار 
دادن بود اشکال کمتری دیده می شد. وی یادآور شد: با تشکیل کمیته های تخصصی کمیسیون  آموزش و 
پرورش  در هفته های آینده این مسئله برای جلوگیری از مواجهه با چالش جدی تر پیگیری می شود و کمیسیون 

براساس گزارش کمیته در این زمینه ورود خواهد کرد.

مدرسه فروشی قانونی!
آیا قانونی که قرار بود کمک حال اقتصادی مدارس باشد، اکنون تهدیدی علیه فضاهای آموزشی است؟

 ایران رکورد دریافت کارت 
اهدای عضو در جهان را شکست

ایرانیان با دریافت 9۰ هزار و ۶۴۰ کارت اهدای 
عضو در مدت زمان ۲۴ ساعت توانستند رکورد 
جدیدی در جهان ثبت کنند. به گزارش فارس، 
پس از پخش آیتم »اهــدای عضو« در برنامه عصر 
جدید و توضیح مجری برنامه درباره نحوه دریافت 
کارت اهــدای عضو و تاثیر آن بر ارتقای فرهنگ 

مقدس اهدای عضو،  طی ۲۴ ساعت، 9۰ هزار 
و ۶۴۰ ایرانی از طریق »سامانه انجمن اهدای 
عضو ایرانیان« برای کارت اهدای عضو ثبت نام 
کردند. متوسط دریافت روزانــه کــارت اهــدای 
عضو در روزهای عادی، ۲۰۰ تا ۳۰۰ قطعه است 
که پس از همکاری برنامه عصر جدید با انجمن 

اهدای عضو ایرانیان این عدد ۴۵۰ برابر افزایش 
یافت.  هموطنان می توانند با ارسال کد ملی به 
شماره ۳۴۳۲ یا از طریق سایت انجمن اهدای 
https://ehdacenter.ir/fa/( عضو ایرانیان

page/donation-card( بــرای دریافت کارت 
اهدای عضو اقدام کنند.

ثبت 1۰۰۰ زمین لرزه در خرداد  

شبکه های لــرزه نــگــاری مرکز لــرزه نــگــاری 
ــه مــؤســســه ژئــوفــیــزیــک  ــوری وابــســتــه ب ــش ک
دانشگاه تهران، در خــرداد ۱۳99 بیش از 
۱۰۰۰ زمین لرزه را ثبت کردند.شبکه های 
لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته 
در  تــهــران،  دانشگاه  ژئوفیزیک  مؤسسه  به 
خرداد ۱۳99 بیش از ۱۰۰۰ زمین لرزه را 

ثبت کردند. 
شبکه های لــرزه نــگــاری مــرکــز لــرزه نــگــاری 
ــه مــؤســســه ژئــوفــیــزیــک  کــشــوری وابــســتــه ب
دانشگاه تــهــران، در خــرداد ۱۳99 تعداد 
نزدیک به ۱۰۲۰ زمین لرزه را ثبت کردند. 
این زمین لرزه ها در نواحی مختلف ایــران و 
نواحی مــرزی رخ داده و توسط شبکه های 

لرزه نگاری ثبت و تعیین محل شده اند. در 
خرداد ۱۳99 تعداد ۱9 زمین لرزه با بزرگای 
ــل کشور توسط مرکز  ۴در داخ /۰ بیش از 
لــرزه نــگــاری کــشــوری بــه ثبت رســیــده است 
ــا در تــاریــخ ۲۰ خــرداد  کــه بــزرگ تــریــن آن ه
۵حوالی ارد واقــع در  /7 ــا بزرگی ۱۳99 ب

استان فارس، رخ داده است.

جامعه
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ــه صــامــتــی از یـــک شنبه  ــ ژال
سینمایی  فیلم  با  آینده  هفته 
محمدهادی  اثــر  »پسرکشی« 
ــن  ــای ــه اکـــــران آن ــی بـ ــم ــری ک
ــرار اســت  ــ ــد. او ق ــ خــواهــد آم

محمدحسین  کارگردانی  به  »شیشلیک«  در 
مهدویان حضور داشته باشد.

گــاب آدینه در نمایش »جنت 
مکان، خلد آشیان« اثر محمد 
حاتمی روی صحنه خواهد رفت. 
وی دو ماه پیش از ابتای خودش 
و دخترش به ویروس کرونا خبر 

داده بود. آدینه ظاهرا بهبود یافته است.

بهروز شعیبی پس از ساخت 5 
فیلم سینمایی، پروانه ساخت 
یک فیلم ویدئویی گرفته است. 
این فیلم »بال های خوشبختی« 
نام دارد و فیلم نامه آن به طور 
مشترک توسط شعیبی و سعید اصغرزاده نوشته 

شده است.

جــواد افــشــار سریالی دربــاره 
حضرت معصومه)س( خواهد 
ــن مــجــمــوعــه روز  ــت. ایـ ــاخ س
مشترک  جلسه  در  گــذشــتــه 
قم  استان  نمایندگان  مجمع 
و مدیران صدا وسیما به تصویب رسید. افشار 

کارگردان »گاندو« است.

چهره ها و خبر ها

ــه زودی  داوود مــیــربــاقــری ب
تصویربرداری سریال الف ویژه 
»سلمان فارسی« را با رعایت 
ــای بــهــداشــتــی از  ــل ه ــک ــروت پ
سر خواهد گرفت. تولید این 
مجموعه به دلیل شیوع ویــروس کرونا متوقف 

شده بود.

حسام منظور بــرای بــازی در 
سریال »نجا« ویژه پخش در ایام 
محرم، جلوی دوربین رفت. او 
سال گذشته در دو فیلم »مست 
ــون« حضور  ــاخ عــشــق« و »ط

داشته که هنوز رونمایی نشده اند.

گفت وگویی  در  بلوکات  لیا 
رادیویی از اثر ویروس کرونا بر 
بینایی اش صحبت کرده و گفته 
اســت: »به خــودم می گفتم که 
امشب را به صبح نمی رسانم، 

امــا بعد از حــدود دو ساعت آرام آرام بینایی ام 
برگشت.«

سینمای جهان

سینمای ایران

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ــروز علی ماقلی پور  مصطفی قاسمیان - دی
کارگردان سریال »کتونی زرنگی« در گفت وگویی 
درباره این مجموعه، به توقیف این سریال اشاره 
کرد و با اشاره به عذرخواهی چندین باره خودش، 
تداوم توقیف این مجموعه را به اختافاتی مرتبط 
دانسته که میان مدیران تلویزیون دیده می شود. 
نگاهی داریم به مجموعه های توقیفی رسانه ملی:

گران ترین و پرسروصداترین توقیفی	 
ــد  ــردی ــی ت ــی، ب ــف ــی ــوق ــن ســـریـــال هـــای ت ــی ــاب م
به  کهن«  »سرزمین  عــنــوان،  پرسروصداترین 
کــارگــردانــی کمال تبریزی اســت. 3 قسمت 
نخست این مجموعه که به »سرزمین مــادری« 
تغییر نام داده، سال 93 به پخش رسید، اما بعد 
از اعتراضات قومیتی، به محاق توقیف رفت. 
این مجموعه بعد از تاش های بسیار و رایزنی با 
نمایندگان استان خوزستان و... به صداگذاری 
و حتی تصویربرداری مجدد هم رسید. حتی 
در حاشیه این تاش ها، قول و قرارهایی برای 
بزرگداشت مفاخر ایل بختیاری داده شد و در 
نهایت سریال »بانوی سردار« با هزینه ای فراتر از 
تولیدات مراکز استان ها، برای ادای احترام به 
»بی بی مریم بختیاری« تولید و از شبکه 3 پخش 
ــال، همچنان مشکل »سرزمین  شــد. با ایــن ح
مادری« )سرزمین کهن( حل نشده است. سریال 
کمال تبریزی در این مدت چندین بار به پخش 
نزدیک شده و حتی تیزرهای آن نیز پخش شده، 
اما هرگز رنگ آنتن را ندیده است. برای حل مشکل 

این مجموعه، پیشنهادهایی از گوشه و کنار، مانند 
توزیع سریال در نمایش خانگی نیز رسیده، اما در 
نهایت مهر توقیف همچنان بر »سرزمین مادری« 

باقی مانده است.

دردسرهای یک کامنت برای »کتونی زرنگی«	 
سریال توقیفی شاخص یک سال اخیر، همین 
مجموعه »کتونی زرنگی« است که ذکر آن آمد. 
ایــن مجموعه طنز، محصولی از باشگاه فیلم 
سوره )زیرمجموعه حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اسامی( است که در 18 قسمت برای شبکه 3 
سیما تولید شده، اما اواخر سال 98 و چند روز 
پیش از موعد پخش، به دلیل انتشار یک اظهارنظر 
نامتعارف از سوی کارگردان مجموعه، توقیف شد. 
یکی،دو روز بعد معاون سیما درباره این سریال 
گفت: »اعام شد که کار از نظر کیفی صاحیت 
ــدارد و بعد از این که این مسئله مطرح  پخش ن
شد، جنبه های دیگر هم در کنار آن قرار گرفت.« 
.بافاصله قائم مقام شبکه سه درباره این مجموعه 
گفت: »به دلیل خطای فاحش کارگردان، شبکه 
تصمیم به توقف پخش این سریال گرفت.« در 
نهایت بحث نه فقط بر سر حواشی، بلکه بر سر 
کیفیت آن هم به وجود آمده است. سازندگان 
»کتونی زرنگی« مدعی هستند که سریال نه تنها 
کیفیت پایینی نــدارد، بلکه از تولیدات در حال 
پخش تلویزیون هم باکیفیت تر است. کارگردان 
و تهیه کننده مجموعه توقیف این اثر را با وجود 
عذرخواهی کارگردان بابت اظهارنظرش، تنها 

به دلیل اختافات بین مدیران سازمان می دانند. 
مدیران سیما به جز همان یک اظهارنظر، درباره 
این مجموعه سکوت کرده اند.یک هفته بعد مدیر 
گروه فیلم و سریال شبکه سه نیز این گونه توضیح 
داد: »همان طور که شبکه سه بدون درنگ و با 
قاطعیت در برابر کامنت توهین آمیز کارگردان 
این سریال در فضای مجازی موضع گرفت و پخش 
سریال را داوطلبانه متوقف کرد، با همان قاطعیت 
نظر شبکه این است که این سریال مشکل فنی 
و محتوایی عمده ای نــدارد؛ مگر ایــن که نقد و 
شوخی با رویه های غلط در دولت و مجلس را در 

این سریال، اشکال محتوایی بخوانیم.« 

تولید و توقیف بی سروصدای »ع.ش.ق«	 
در ایــن میان مجموعه »ع.ش.ق« )بــا همین 
از  به کارگردانی قاسم جعفری هم  نگارش( 
توقیفی هاست که تاکنون کمترین اخباری از 
جانب سازندگان آن منتشر نشده است. گویی 
تهیه کننده و کارگردان سریال هیچ تمایلی به 
پخش آن ندارند. این در حالی است که چندی 
پیش نامه ای از سوی 10 بازیگر جوان سریال 
که قرار بوده با این مجموعه به سینما و تلویزیون 
معرفی شوند، رسانه ای شد، اما عوامل اصلی 
سریال در برابر توقیف این مجموعه که سال 97 
تولید شده است، هیچ واکنشی نشان نداده اند. از 
تیزر و تصاویر مجموعه »ع.ش.ق«، به نظر می رسد 
که فضای آن کمی شبیه به »خط قرمز« اثر موفق 
همین کارگردان در دهه هفتاد باشد. شاید اصًا 

دلیل توقیف این مجموعه، مسیر قصه و برخی 
روابطی باشد که در سریال به تصویر کشیده 
شده است، اما در این باره هیچ اظهارنظر رسمی 
منتشر نشده و به نوعی مجموعه »ع.ش.ق« و 
بازیگران جوان آن فراموش شده اند. مدیران 
ــاره این سریال نیز سکوت پیشه  تلویزیون درب

کرده اند.

سوال های بی پاسخ	 
جالب این جاست که برخی سریال های توقیفی 
در سال ها و ماه های گذشته به پخش رسیده اند. 
»بی قرار 2« به کارگردانی فلورا سام، »زیر همکف« 
ــر دو  به کارگردانی بهمن گــودرزی و ایــن اواخ
مجموعه »پرگار« و »آخر خط« جزو سریال های 
توقیفی رسانه ملی بوده اند که در نهایت به آنتن 
رسیده اند. آن چه مشخص است، این که در این 
توقیف ها که گاه به دلیل حواشی یک بازیگر رخ 
می دهد و گاه به دلیل محتوای مجموعه، وقت، 
هزینه و زحماتی که برای تولید مجموعه صرف 
شــده، قربانی اصلی اســت. در این گونه موارد 
مشخص نیست که چگونه می شود با وجود فیلم 
نامه ای که در چندین مرحله به تأیید می رسد، 
تهیه کننده ای که از سوی مدیران سازمان معتمد 
شناخته می شود و همچنین حضور ناظر کیفی، 
سریال ها چگونه به محاق توقیف می روند. مدیران 
تلویزیون عموماً عاقه ای به پاسخ گویی درباره این 
مجموعه ها ندارند و سرنوشت آن ها به مرور زمان 

سپرده می شود.

ممنوعیت استفاده از صندلی در پشت صحنه فیلم نوالن!
آن هاتاوی از ممنوعیت های عجیب در لوکیشن فیلم برداری آثار 

کریستوفر نوالن گفت.
بــه گـــزارش باشگاه خبرنگاران جـــوان، آن هــاتــاوی بازیگر 
هالیوودی، دلیل این که چرا کریستوفر نوالن بودن صندلی 
سر صحنه فیلم برداری را ممنوع کرده است، اعام کرد. او در 
فیلم های سینمایی »شوالیه تاریکی بر می خیزد« و »میان ستاره 
ای« در حالی با نوالن همکاری کرد که استفاده از تلفن همراه 

نیز در آن ممنوع بود.

نوالن دیدگاه خاص خود را دارد و می خواهد کار ها به خواست او 
پیش برود. این موضوع شامل زمان اکران فیلم ها نیز می شود. 
فیلم جدید او به نام »انگاشته« قرار بود ماه آینده در سینما ها 
اکران شود، اما اکنون به ماه اوت موکول شده که مطمئنًا دلخواه 
نوالن نبوده است. واضح است که استفاده از تلفن همراه باعث 
امــا دلیل ممنوعیت وجود  بازیگران می شود،  حواس پرتی 
صندلی سر صحنه فیلم برداری چیست؟ آن هاتاوی در این باره 
می گوید: »نوالن دلیل خوبی برای این کار دارد؛ من دو بار با وی 

کار کرده ام و او هیچ گاه اجازه استفاده از صندلی را سر صحنه 
فیلم برداری نمی دهد. استدالل او این است که اگر صندلی 
داشته باشید، پس شما یا عوامل روی آن خواهید نشست و اگر 

بنشینید به معنای آن است که در حال کار کردن نیستید.«
ــوالن در فیلم سینمایی  ــاوه بر صندلی و تلفن هــمــراه، ن ع
»دانکرک« اجازه استفاده از بطری آب را هم به عوامل نداد! بری 
کیوگن بازیگر این فیلم گفته بود: »سروصدای بطری ها عامل 
حواس پرتی بازیگران است و آن ها چیزی شبیه اسباب بازی 
هستند.« این بازیگر می گوید با وجود این سیاست های کاری 
غیرمعمول، نمی بینید و نمی شنوید کسی چیزی منفی از کار 

کردن با نوالن بگوید.

گزینه های اکران جدید سینما 
چیست؟

گمانه زنی ها درباره فیلم های جدیدی که به اکران 
می آیند، آغــاز و اسامی 5 فیلم جدید مطرح شده 

است.
به گزارش صبا، با توجه به این که مرتضی شایسته 
دبیر شورای صنفی نمایش دیروز اعام کرد دفاتر 
پخش تا روز شنبه 1۴ تیرماه با مراجعه به دبیرخانه 
شورا تقاضای خود را برای اکران ثبت کنند، حال به 
نظر می رسد فیلم هایی که اکران آن ها در هفته اول 
تیرماه، دنباله اکران اسفند ماه بوده است با آثار جدید 
جایگزین می شوند. طبق آخرین اطاعات، فیلم های 
»عطر داغ«، »جهان با من برقص«، »چهل و 7« و »یادم 
تو را فراموش« باید جای خود را به فیلم های جدید 
بدهند. فیلم های »زن ها فرشته اند 2« به کارگردانی 
ــه« به کارگردانی  محمدحسین فرحبخش، »الل
اسدا... نیک نژاد، »گربه سیاه« به کارگردانی کریم 
امینی، »المینور« به کارگردانی داریوش مهرجویی و 
»انفرادی« به کارگردانی مسعود اطیابی نزدیک ترین 

گزینه ها به اکران جدید سینماها هستند.
هم اکنون دو فیلم »شنای پروانه« ساخته محمد 
کارت و »خوب، بد، جلف 2« به کارگردانی پیمان 
قاسم خانی فیلم های جدید اکراِن پساکرونا هستند.

تعویق بازگشایی سینماهای 
ای ام سی

ــی از  ــ مجموعه سینماهای زنــجــیــره ای ای ام س
سرگیری فعالیت خود را به سبب افزایش موارد ابتا 

به ویروس کرونا به اواخر ماه ژوییه موکول کرد.
ــزارش ایسنا، این خبر پس از تغییر تاریخ  به گ
اکران دو فیلم »موالن« محصول شرکت دیزنی 
و »انگاشته« جدیدترین ساخته کریستوفر نوالن 
از مــاه ژوییه به اوت، منتشر شــد. سینماهای 
ــرار بــود از تــاریــخ 15 ژویــیــه بخش  ای ام ســـی ق
عمده ای از سالن های سینمایی خود را شامل 
۴50 مجموعه بازگشایی کند و 150 مجموعه 
سینمایی دیگر هم طبق برنامه باید از 2۴ ژوییه 
فعالیت خود را از سر می گرفتند. بر اساس تصمیم 
های جدید، تاریخ اولیه بازگشایی این سینماهای 
زنجیره ای 30 ژوییه خواهد بود و بخش دیگری 
ــل اوت فعال خواهند شد.  از سالن ها نیز اوای
ــی در آمریکا،  با بازگشایی سینماهای ای ام س
سالن های این مجموعه در 15 کشور از جمله در 
اروپا و خاورمیانه فعالیت خود را از سر خواهند 
گرفت. گزارش ها حاکی از آن است که سینمارک 
و رگال دو مجموعه بزرگ سینمایی دیگر آمریکا 
نیز تاریخ بازگشایی خود را بر این اساس تغییر 

خواهند داد.

مهر توقیف بر سرمایه های سیما
نگاهی به وضعیت 3 سریال توقیفی که هنوز راهی به آنتن نیافته اند
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شاه عباس؛ پیشتاز مبارزه با دخانیات در تاریخ جهانتاریخ جهان 
 »َکرتیر«؛ موبدی که برای همه چرا 400 سال قبل، مقتدرترین فرمانروای صفویه، جمعیت مبارزه با »قلیان« و »ُچُپق« را تشکیل داد؟

تکلیف معلوم می کرد

شبح درباِر 7 فرمانروای ساسانی

دوره ساسانی، عصر شکل گرفتن ساختارهایی در 
نظام اداری ایران بود که به مرکزیت قدرت در دستان 
شاه انجامید. فرمانروایان ساسانی یگانه قدرت کشور 
محسوب می شدند و مانند دوره اشکانی که بر مبنای 
حکومت ملوک الطوایفی اداره می شد، کمتر شاهد 
گردن فرازی حکام محلی بودند. با این حال، آن چه به 
نظر می رسید با واقعیت هایی که در دربار می گذشت 
همخوانی نداشت. موبدان، روحانیون زرتشتی که 
اردشیر بابکان نیز از طبقه آن ها محسوب می شد، در 
بیشتر امور دربار و به خصوص تصمیماتی که باید برای 
امور داخلی کشور گرفته می شد، دخالت مستقیم 
داشتند. از دوره اردشیر بابکان، نخستین فرمانروای 
ساسانی، چهره ای مرموز در میان موبدان برجسته 
دربار ظاهر شد که تا هنگام سلطنت »نرسه«، هفتمین 
شاه ساسانی، چهره تاثیرگذار و شاید، حاکم بدون تاج 
و تخت ایران بود؛ »کرتیر« یا »َکردیر«، موبد متعصب 
و سرسختی بــود که از حــدود ســال 230 تا 300 
میالدی، حدود 70 سال، مانند شبحی در دربار 
ساسانیان فعال بود و تقریبًا پشت هر جریان سیاسی 
ــت. کرتیر را همان کسی  قدرتمندی حضور داش
می دانند که دین زرتشتی را در ایران رسمیت بخشید. 
او یکی از معدود افراد قدرتمند دوره ساسانی است 
که به غیر از شاه، عکسش زینت بخش کتیبه های این 
دوره تاریخی شده است. کرتیر که طبق نوشته های 
کتیبه اش، مدعی دیدن جهان مینوی یا عالم باال 
بود، دست کم چهار کتیبه اختصاصی از خود به جا 
گذاشت؛ کتیبه های »سرمشهد«، »نقش رستم«، 
»کعبه زرتــشــت« و »نقش رجــب«. او همان کسی 
است که فرمان به قتل مانی داد و آیین وی را بدعتی 
آشکار خواند. نفوذ وی در دربار ساسانی، نامش را در 

کتیبه ها و اسناد جاودانه کرد.

 نتیجه آخرین نبرد بزرگ دریایی
 قرن 18 چه بود؟

 غرق شدن رؤیاهای ناپلئون 
در رود »نیل«!

رود نیل برای مصریان باستان مقدس بود؛ عامل 
و باعث حاصلخیزی در سرزمینی باستانی که 
روزگاری بر جهان متمدن سروری می کرد. اما 
نام این رودخانه بزرگ و مشهور، برای ناپلئون 
اول  روز  سحرگاه  نبود؛  خوش ُیمن  بناپارت 
آگوست سال 1798 نیروی دریایی انگلیس به 
فرماندهی هوریشیو نلسون در خلیج »ابوقیر«، 
جایی در محل اتصال رود نیل به دریای مدیترانه، 
در برابر نیروی دریایی فرانسه صف آرایی کرد. 
فرانسوی ها، پیش از آن مصر را که در کنترل 
امپراتوری عثمانی بــود، تصرف کــرده بودند. 
تصرف مصر، نخستین گام برای بلندپروازی های 
آسیایی ناپلئون بناپارت بــود. او می خواست 
با طرح یک نقشه دقیق و با استفاده از راه آبی 
دریای سرخ، خود را به هند برساند و مهم ترین 
مستعمره بریتانیا را تهدید کند. فرانسوی ها 
در روز اول آگوست، ناوگانی مجهز به میدان 
آوردند؛ 13 ناو جنگی و چهار ناوچه؛ در مقابل 
ناو   13 انگلیسی ها هم دست خالی نبودند؛ 
جنگی و دو کشتی تدارکاتی داشته های آن ها 
ــرد با  ــی داد. در چنین وضــعــی، ُب را تشکیل مـ
طرفی است که تجربه نبردهای دریایی بیشتری 
تجربه  ایــن  دارای  انگلیسی ها  و  داشته باشد 
بــودنــد. نبرد دریــایــی »نــیــل«، سه روز به طول 
انجامید و در شامگاه روز سوم آگوست با شکست 
کامل فرانسه پایان یافت. 9 کشتی فرانسوی 
توسط انگلیسی ها به غنیمت گرفته شد و حدود 
پنج هزار نفر از نیروهای ناپلئون از بین رفتند؛ در 
مقابل، تلفات انگلیسی ها فقط 218 نفر بود! 
این شکست تمام معادالت ذهنی ناپلئون را به 
هم ریخت و رؤیاهای دریایی او را در رود نیل، 
غرق کرد. به این ترتیب، او به دنبال یافتن راهی 
زمینی برای رسیدن به شرق رفت؛ نخست مسیر 
ایران را آزمود؛ ژنرال گاردان را به ایران فرستاد 
و با فتحعلی شاه قرارداد فین کنشتاین را امضا 
کرد؛ اما وقتی طرح عبور از ایران برای رسیدن به 
هند را غیرقابل اجرا دید، به سراغ روسیه رفت تا 
با اشغال این کشور، راهی به سمت شرق باز کند. 
اما هر دو نقشه، نقش بر آب شد؛ گویی رؤیای 
رسیدن به شرق از طریق زمینی هم، در همان 
نبرد نیل، در رودخانه باستانی مصر دفن شده 
بود؛ ناپلئون هیچ گاه نتوانست به رؤیای شرقی 

خود جامه عمل بپوشاند.

ایران باستان 

جواد نوائیان رودسری – ظاهرًا پرتغالی ها، 
پس از آغــاز دســت انــدازی در خلیج فارس، از 
سال 913 هـ.ق)886 خورشیدی(، توتون و 
تنباکو را وارد ایران کرده بودند و در نیمه نخست 
قرن دهم هجری قمری، استفاده از دخانیات 
در ایران رایج شد؛ به طوری که هنگام به قدرت 
رسیدن شاه عباس یکم، استعمال دود توتون و 
تنباکو، به یک عادت همگانی تبدیل شده و حتی 
جای خود را در هنر و نقاشی هم باز کرده بود. 

در این زمان، هنوز مضرات استعمال دود 
توتون و تنباکو بر جوامع بشری معلوم 
نبود و به همین دلیل، برای استفاده از 

آن رغبت عمومی وجود داشت. چنان که 
انجمن های  نخستین  ــت،  اس مشهور 

مبارزه با دخانیات دنیا، اواخر قرن 19 
میالدی در اروپا پدید آمد؛ اما مطالعه 
تاریخ، این شهرت را زیر سوال می برد و 

تشکیل چنین جمعیت هایی را، اواًل در ایران 
و ثانیًا، در دوره شاه عباس اول و حوالی 

سال 1000 هـ.ش نشان می دهد. 
در ایــن نوشتار قصد داریـــم به این 

موضوع بپردازیم و پرده از یک 
راز مهم تاریخی برداریم.

ماجرای ِپِهن اسب در قلیان درباریان!	 
با وجود آن که استعمال دود توتون و تنباکو، به 
صورت ُچُپق و قلیان، در دوره شاه عباس به شدت 
رواج داشت، اما او از دخانیات بیزار بود و جز در 
موارد خاص، نمی توانست بوی زننده آن را تحمل 
کند. موارد خاص هم زمانی پیش می آمد که سفیر 
یکی از کشورهای دوست، مانند هندوستان، 
وارد ایــران می شد و البته سخت به دخانیات 
اعتیاد داشت. شاه عباس در این موارد سخنی 
نمی گفت، اما با بهانه های مختلف مجلس را ترک 
می کرد تا در معرض دود قرار 
نگیرد. او بارها سعی 
کرد درباریانش را 
از کشیدن  هــم 
ُچُپق  و  قلیان 
کند،  منصرف 
اما این کار شدنی 
ــود و شـــاه صفوی  ــب ن
هم نمی خواست خیلی 
سخت بــگــیــرد؛ تــا این که 
یــک بــار کاسه صبرش 
لبریز شد و کاری 
کــــــــــــرد، 

کارستان! شــاردن، جهانگرد و گوهرشناس 
معروف فرانسوی در سفرنامه اش به این اقدام 
شاه عباس اشاره می کند. او می نویسد که شاه 
دستور داد درباریان را دعوت و برای آن ها قلیان 
چاق کنند؛ اما به جای توتون و تنباکو، در سر 
قلیان، »ِپِهن اســب« بریزند! درباریان از روی 
رغبت یا وحشت، بــدون آن کــه بدانند دود چه 
چیزی را داخل ریه می فرستند، »ِپِهن اسب« را 
کشیدند و هنگامی که شاه از آن ها درباره کیفیت 
تنباکو و قلیان پرسید، همه زبان به مدح و ستایش 
آن تنباکوی »ِپِهن نشان« گشودند! شاه عباس، 
قورچی باشی را که یکی از حاضران در مجلس 
قلیان کشی بود، فرا خواند و به وی گفت: »میل 
دارم عقیده خود را درباره این تنباکو، بدون تعارف 
بگویی!« قورچی باشی پاسخ داد: »به سر مبارک 
قسم که از هزار ُگل خوشبوتر است!« شاه عباس 
چهره درهم کشید و گفت: »مرده شوی چیزی را 
ببرد که نمی توان بوی آن را از ِپِهن تشخیص داد!«

شدت عمل علیه استعمال دخانیات	 
شاه مدتی را به این منوال، به صورت »کج دار 
و مریز«، در برابر عالقه مندان به توتون و تنباکو 
رفتار کرد؛ اما طبق گزارش »آدام اولئاریوس«، 

سیاح آلمانی، پس از پیروزی ایران بر عثمانی 
در سال 1027، اتفاقی افتاد که دیگ غضب 
شاه عباس را به جوش آورد. او که از پیروزی 
بسیار خرسند بود، دستور داد مواجب یک ساله 
قشون را یک جا پرداخت کنند؛ اما خبر رسید که 
سربازان به جای خرج مواجب در امور معیشتی و 
زندگی خود، به خرید تنباکو روی آورده اند و بوی 
دود، تمام اردو را برداشته است! شاه که از این 
مسئله بسیار عصبانی بود، گروهی را گرد آورد و 
آن ها را مسئول اجرای ممنوعیت استعمال توتون 
و تنباکو در اردو کرد؛ این نخستین بار در تاریخ 
بود که گروهی برای انجام این امر خطیر تشکیل 
می شد. شاه  دستور داد هر کس در اردوی شاهی 
از دخانیات استفاده کند، لب و بینی اش بریده 
شود. او ورود توتون و تنباکو به اردو را هم ممنوع 
کرد و حتی، بازرگانی را که به بهانه ندانستن 
حکم شاه عباس، توتون و تنباکو وارد اردو کرده 
بود، با اجناسش به آتش کشید و سوزاند! افزون 
بر این ها، واردات توتون و تنباکو، تا زمان مرگ 
شاه عباس، ممنوع شد و متخلفان به اشد مجازات 
می رسیدند؛ اما چه حاصل که بعد از درگذشت 
شاه مقتدر صفوی، دوباره آفت دخانیات به جان 

ایرانیان افتاد و ماندگار شد!

اندر احواالت قبله عالم 

پنج شنبه، 2 ربیع الثانی 1306 * - صبح 
اذان نگفته از خواب برخاستیم برای رفتن 
چند شبه به جاجرود. باران شدید می آمد. 
اول خواستیم امــروز نرویم؛ باز گفتیم اگر 
امروز نرویم، شاید فردا هم باران 
بیاید و دیر می شود. آمدیم در 
باغ یک دور گردش کردیم. سه 
ساعت و نیم از دسته رفته بود 
که آمدیم از دِر اندرون 
]داخل[. کالسکه 
مــا حــاضــر بــود؛ 

ســوار شدیم و راندیم تا رسیدیم به دروازه 
دوشان تپه. اول که سوار شدیم هیچ کس با 
ما نبود، مگر عبدالقادرخان که توی این ِگل، 
دِم کالسکه می آمد و خودش را تنها دیده 
بود و ِهی عرض های بی خود می کرد. چرند 
می گفت و هی می گفت به غیر از من کسی 
این جا نیست]![ ما از بس از دست باران 
حوصله نداشتیم، سرمان را تکان می دادیم و 
حرف نمی زدیم تا رسیدیم دم دروازه. مردک 
را مرخص کردیم؛ کالفه شدیم از بس حرف 
چرند شنیدیم.  *16 آذر 1267

»هم کالم ها«؛ مأموران ارشد اطالعاتی نادرشاهکالفگی از چرند شنیدن زیر باران!

نادرشاه مانند دیگر سالطین 
نکته تاریخی

مقتدر تاریخ ایران، ارتش را به 
عنوان تکیه گاه اصلی خود 
برای حفظ اقتدار در نظر می گرفت؛ اما برای 
کنترل حکام والیــات، استفاده از نیروهای 
نظامی، البته به صورت آشکار، چندان معقول 
و کــارآمــد نبود. به همین دلیل، نادرشاه 
گروهی را تحت عنوان »هم کالم« برگزید که 
ــزارش عملکرد حــکــام و  ــا، گـ وظیفه آن هـ
جــمــع آوری اطالعاتی بــود که نــادر دربــاره 
ــود مطالبه  ــی حاکمان منصوب خ ــاب ارزی

می کرد.  اما نادر برای نظارت بر »هم کالم ها«، 
فکری نیندیشیده بود و این را باید پاشنه آشیل 
ساختار اطالعاتی وی بدانیم. به هر حال، 
مأموران ارشد اطالعاتی شاه افشار، سعی 
می کردند وظیفه خود را به طور دقیق انجام 
دهند؛ نه از این بابت که دوست نداشتند رشوه 
بگیرند؛ بلکه از آن رو که از نادرشاه وحشت 
داشتند و از قساوت وی در کشتن خائنان، 
کاماًل آگــاه بودند. به همین دلیل، شیوه 
استفاده از »هم کالم« پس از کشته شدن نادر، 

از سوی فرمانروایان بعدی دنبال نشد.
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تست هوش تصویر پنهان

با توجه به روابــط خانه های ماتریس، به جای 
عالمت سؤال کدام گزینه باید قرار گیرد؟

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.

317549682
482316957
965287431
724163895
156928743
839754216
273491568
548632179
691875324

372561984
586497123
914382657
728154396
695873241
143629578
237946815
451238769
869715432
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6.رود شوخولف-جدار غشایی در بافت ها-روشنایی 
اندک 7.دشمن سرسخت-پیمانه نفتی-با 8.توقف-

حکم شرعی 9.عنصر شماره 9-ساز هندی 10.همراه 
شلوار-نت چهارم-پنهان کاری 11.حیا-کحل-اهل مکه 

12.حرف صلیب-فوتبالیست قدیمی

 عمودی:
1. از ارکان اصلی جمله-خروس مازنی-زراعت 2.بزرگ 
ترین سرخرگ بدن-خناق 3.فرمان خودرو-خاطر-نت 
5.تازه-تصدیق  نیوزیلند  کشور  پایتخت   .4 بیماری 
ایتالیایی6. اتحاد-داروی بیهوشی قدیمی 7.پروتئین 
سفیده تخم مرغ-خدای هندی 8.عالمت مصدرجعلی-
به  10.پسوند شباهت-امر  9.  مستبد  انگلیسی  مرغ 
ــی چــراغ نفتی-نمایه  ــوع شــســتــن-ام الخبائث 11.ن

12.زادگاه نیما-
قدیم- ایتالیای 

قاره کهن

افقی:1.  طنزپرداز آمریکایی-چربی 2. از بالهای طبیعی-فوت-درخت مخروطی 
3.جدید-اکبرواصغر آسمانی-شادمان شدن 4. مته-گردشگر 5.الستیک-پوشش 

افقی:1.ملعبه-گودالی در دکان که فروشنده داخل آن می ایستد 2.آهنگ-مترسک 
بندی- زخم  لطیف  4.پارچه  مهندسی  کش  اصل-خط  بی  3.پهلوان-سخنان 

آدمکش-لباس آخــرت 5.فیلمی با بــازی بهاره رهنما-
ویتامین جدولی-نوعی آچار 6. اسب-بازی اشرافی 7. 
سوبسید-خاک سپاری 8.فربه-برگ برنده-حرف مجهول 
9.رژه-خــاک-جــوهــر مرد 10.صدمتر مربع-فک-فلز 

تمدن 11.قلعه-خونابه 12.بازتاب-صبح

عمودی :
1. آرشیو-جادوگر 2.گزافه گویی-دست ابزار 3.بانو-
گران ترین ادویه جهان- بی مو 4.خیر به ترکی-زین و برگ 
اسب -غربال 5.نوعی کفش-دورنمای عمر-ایوان 6.تیم 
یونانی-فرشته مغضوب 7. خورشید-سرزمین ملکه بلقیس 
8.رکــاب- بت قوم نوح-مسیحی 9. پــیــروان-از حروف 
یونانی-حجم فرعونی10.خوردنی ناگوار-درمانگاه-باب 

روز 11.تفریح-آرزو 12.خط عبور-مثل شخص بر گزیده
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چالش ذهن :

 1. کشک بادمجان

 2. رشته پلو

 3. خورشت کرفس

 4. کله پاچه

 5. استانبولی

 6. دلمه

تست هوش:

گزینه 1. در این تصویر به طور کلی سه نوع شکل داریم. 4پر، 3پر و 2پر )بدون 
توجه به جهت قرار گرفتن آن ها( در 9 خانه شکل، از هر کدام، سه تا داریم. پس  

درجای خالی باید شکلی 3پر داشته باشیم.

آیا می توانید 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

شرح در متن

حل جدول:

ا  ى  ل  ش    گ  م   ه   ا   ى         
ى ر  ر   ا  ب  د  و  ر  ا   ر  ت  ش       
ک ا  ر  ا  ا   و  م   ى  ه  ف  ت  ل  ا    

ا م  ى  ب  س  ف   و س  ى  ب        ر 
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ا ى  ر  پ  ب   ى ش  ا    

ل ا  ل   د  ت   ا  م    
   

ا ر  ب  ن  ا  ک  ى س   ک   

ا ر ب  گ  ر  ز   ا  ر    
 

به تصویر باال دقت کنید و سعی کنید چهره 
پنهان در تصویر را پیدا کنید

اختالف تصاویر:

تصویر پنهان:

در تصویر باال با جا به جایی حروف به کار رفته در هر کدام از شماره ها نام یک غذای خوشمزه را 
نوشته ایم که شما باید آن را حدس بزنید.

چالش ذهن

خفن استریپ

حــدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان 
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که 
بدانید کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های 

زیر را بشمارید.

نمونه

بازی با کلمات: 
ممکن است تعداد کلمات 
بیشتری از آن چه برایتان 
نوشته ایم به دست آورید 
مـــا در ایـــن جـــا فــقــط به 
تــعــدادی از آن هــا اشــاره 

کرده ایم.
سه حرفی: باک، کسب، 
وبــا، اســب، سکو، سبک 

و ...
چــهــار حــرفــی: کــاســب، 

بوکس، واکس، کوبا و ...
پنج حرفی: کابوس

خفن استریپ:  

گاوباز

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی با کلمات



سابقه خبر

شب بیست و سوم خــرداد بود که ماموران 
انتظامی در تماس با قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد، از مرگ کودک 10 ساله ای به نام 
»عسل« خبر دادند که آثار کودک آزاری بر 
پیکرش نمایان بــود. دقایقی بعد با حضور 
قاضی علی اکبر احمدی نژاد در بیمارستان 
22 بهمن مشهد تحقیقات میدانی در این باره 
آغاز شد. بررسی ها نشان می داد، دختربچه 
مذکور بارها مورد کتک کاری و کودک آزاری 
هــای وحشیانه قــرار گرفته اســت بنابراین 
درحالی دستور دستگیری نــامــادری این 
کــودک صــادر شد که پزشکی قانونی علت 

مرگ وی را خون ریزی داخلی و شکستگی 
مهره های کمر اعالم کرد.

ــه  ــی اســـت، ادامـ ــاک گــــزارش خـــراســـان ح
تحقیقات بیانگر آن بود که »عسل« توسط 
نامادری اش به قتل رسیده است .این متهم 
در بازجویی های تخصصی به قتل »عسل« 
اعتراف کرد و در بازسازی صحنه جنایت 
برخی از آثار کودک آزاری بر پیکر مقتول را 
به همسرش نسبت داد به همین دلیل پدر 
عسل نیز به دستور قاضی احمدی نژاد و برای 
انجام بازجویی های تخصصی به دادســرا 

احضار شد.

9حوادث چهارشنبه   11    تیر  1399
9 ذی القعده 1441.شماره 20413

در امتداد تاریکی

نامت چیست؟ منیره- ن
چند سال داری؟ 25 ساله هستم.

ساکن مشهد هستی؟ بله! در مشهد متولد شدم! 
ازدواج کردم و اکنون هم در مشهد زندگی می کنم.
مستاجر هستید؟ بله! در یکی از خیابان های 
بزرگراه شهید بابانظر مستاجر بودیم و قرار بود 

منزل را تخلیه کنیم که این حادثه رخ داد.
پدرت هم ایرانی است؟ نه! او تبعه کشور عراق 

است ولی مادرم ایرانی است.
چند کالس سواد داری؟ تا سیکل درس خواندم.
چرا ادامه ندادی؟ به خاطر این که شوهرم دادند 

وگرنه دوست داشتم درس بخوانم!
چرا از همسر سابقت طالق گرفتی؟ معتاد و 
بددهن بود! بی مسئولیت بود! سوءظن داشت 
و ... هفت سال با او زندگی کردم اما همیشه زجر 

کشیدم.
با »محمد« )همسر فعلی( از قبل رابطه داشتی؟ 

نه!
از زمانی که با او آشنا شدم تا وقتی ازدواج کردیم 
چند ماه بیشتر طول نکشید و فقط در همین چند 
ماه با هم رابطه داشتیم، قبل از آن با »محمد« آشنا 

نبودم!
دختر  »عسل«  گرفتی  تصمیم  که  شد  چه 
همسرت را نزد خودت نگه داری؟ چون همسر 
سابق »محمد« او را انداخت و طالق گرفت. من هم 
که خودم یک دختر به نام »هستی« داشتم! »محمد« 
هم حضانت دخترش را گرفت به همین خاطر 

»عسل« و »هستی« کنار هم ماندند!
چرا این کودک معصوم را به طور دلخراشی 
کتک می زدی؟ چون به حرفم گوش نمی کرد! 

من هم عصبانی می شدم! 

می شود مثال بزنی؟ همین آخرین بار به او گفتم 
برو داخل اتاق تا من لباس هایم را عوض کنم! ولی 

نرفت!
بعد چه کردی؟ چارچوب در اتاق را گرفتم و با 
کف پا محکم به شکمش کوبیدم طوری که روی 
تختخواب داخل اتاق افتاد! دوباره بلند شد و من باز 
لگد دیگری زدم! وقتی به درون اتاق دیگر فرار کرد 
جایی که کتاب ها و کیف مدرسه اش را گذاشته بود، 
دنبالش رفتم و پس از چند مشت و لگد کمرش را با 

زانویم شکستم!
دلت به حالش نمی سوخت؟ من از مدتی قبل 
 قــرص هــای اعــصــاب مــی خـــوردم ولــی از حــدود
10-15 روز قبل از این حادثه دیگر نخوردم به 

همین دلیل نمی فهمیدم چه کار می کنم!
اگر متوجه رفتار خودت نبودی، پس چرا حتی 
یک بار هم دخترت »هستی« را کتک نزدی؟ 

سکوت...! پاسخی ندارم!
خودت را مادر خوبی می دانی؟ بله! من زیاد هم 
بد نبودم »عسل« مرا دوست داشت. او در نامه هایی 

که می نوشت از من به خوبی یاد می کرد.
ولی همسایگان طبقه پایین منزلت از رفتارهای 
وحشتناک تو با »عسل« گالیه داشتند؟ آن ها با 
من مشکل دارند! چون کرایه منزل یک بار دیر شد!
ــرادی کــه در حــضــور قاضی  ــ یعنی همه اف
احمدی نژاد از رفتارهای هولناک تو سخن 

گفتند، دروغ می گویند؟ نمی دانم!
چرا »عسل« را به بهزیستی بردند؟ یک روز خانم 
معلم صورت کبود او را دیده و با بهزیستی تماس 

گرفته بود! چون همسرم یک سیلی به او زده بود!
برای یک سیلی که کودکی را از خانواده اش 
جدا نمی کنند؟ البته جاهای دیگری از بدنش 

هم کبود شده بود.
هنگام بازسازی صحنه قتل ادعــا کــردی که 
همسرت »عسل« را کتک می زد؟ بله! او عسل 
را دوست نداشت طوری که وقتی من او را به قتل 
رســانــدم! یکی از بستگان نزدیک »محمد« در 
بیمارستان به او سیلی زد و گفت: آخر هم »عسل« 

را کشتی؟
ــان اختالفات  از روزگـــار تلخ »عسل« در زم
»محمد« با همسر سابقش هم اطالعی داری؟ 
بله! همسرم تعریف می کرد که وقتی با زنش دعوا 
می کردند و عسل یک ساله بود هر کدام قسمتی 
از بدن او را می گرفتند و به طرف خودشان می 
کشیدند! مادر »عسل« در را روی او قفل می کرد و 
به دنبال خوشگذرانی خودش می رفت به طوری 
که سر این »بچه« پر از شپش شده و زخم هایش 
عفونت کرده بود!  من بعد از ازدواج با »محمد« او 

را درمان کردم!
ــادرش نــدادیــد؟ چــون او  چــرا »عسل« را به م
خودش »عسل« را نمی خواست. همه اسباب و 
اثاثیه منزل محمد را هم با خودش برد »محمد« هم 

نتوانست هیچ کاری بکند.
از شکنجه های دیگری که »عسل« تحمل کرده 
است چیزی به خاطر داری؟ همسرم در زمستان 
او را به داخــل برف های حیاط می انداخت یا با 

شیلنگ کتک می زد!
فرزند دیگری هم داری؟ بله! یک پسر کوچک 
دارم که االن پدرش او را به بستگانش سپرده است 

و به شهرستان برده اند!
یعنی شما »عسل« را خیلی دوست داشتی؟ 
بله! برای من با »هستی« فرقی نمی کرد هر چه 
می خریدم برای هر دو نفرشان می خریدم! البته 

گاهی داد می زدم چون 25 سال بیشتر ندارم و 
مادر سه بچه هستم! و یک زندگی ناموفق داشتم! 

شوهرم اوضاع  مالی خوبی نداشت.
ــودی و سوختگی  ــب ــس ایـــن هــمــه آثـــار ک پ
وحشتناک چگونه روی بدن این طفل بی گناه 
ایجاد شده است؟ نمی دانم احتماال آن ها هم کار 
پدرش است! اوحتی یک بار می خواست »عسل« 
را از پنجره به بیرون پرت کند که من اجازه ندادم! 
گفتم اگر این کار را بکنی من خودم را می کشم! 
هیچ وقت از لجبازی های عسل و رفتارهای او نزد 

پدرش گالیه نمی کردم!
چند سال است با محمد زندگی می کنی؟ سال 
94 با هم ازدواج کردیم! حدود چهار سال می شود!
وقتی »عسل« کتک می خورد چه عکس العملی 
نشان می داد؟ وقتی او را تنبیه می کردیم خیلی 
بی صدا گریه می کرد! فقط اشک هایش بیرون می 

آمد ولی صدایی از او نمی شنیدیم!

به خاطر آن همه زخم های هولناکی که در پیکر 
عسل بود او را نزد پزشک نبردید؟  نه! البته یک 
هفته قبل از این حادثه به همسرم گفتم او را نزد دکتر 
ببر! حتی خواهرانش هم تذکر دادند ولی دیگر این 

اتفاق افتاد...
زمانی که با ضربه پا »عسل« را می زدی چیزی 

نمی گفت؟ فقط التماس می کرد که بس است!
هنگامی که استخوان هایش را شکستی هم 
صدایش در نیامد؟ نه! آن روز به حالت نیم خیز 
روی زانویش بلند شد من کف پایم را از پشت سر 
روی پاهایش گذاشتم که زانویم روی مهره های 
کمرش بــود وقتی سر و گردنش را به پشت سر 
کشیدم و رها کردم، سرش به شدت به کف اتاق 

افتاد ولی صدایش در نیامد!
االن چه حسی داری؟ پشیمانم! کابوس های 
وحشتناک رهایم نمی کند به طوری که هم بندی 

هایم در زندان مرا از خواب بیدار می کنند.

سیدخلیل سجادپور- خیلی دوست داشت 
در حضور کارآگاهان اداره جنایی و قاضی ویژه 
قتل عمد، اشک بریزد تا وانمود کند که از مرگ 
»عسل کوچولو« ناراحت است اما گویی اشک ها 
نیز ترفند او را می دانستند و به همین خاطر از 

چشم هایش بیرون نمی آمدند! این نامادری 
سنگدل درحالی دختر 10 ساله همسرش را به 
طرز وحشتناک و کم سابقه ای به قتل رسانده بود 
که در طول سال ها حوادث نویسی جنایی چنین 
صحنه هولناکی را ندیده بودم! او بدون هیچ گونه 

استرسی، لحظه های شکنجه »عسل« را بازگو 
می کرد و در برخی موارد نیز همسرش را عامل 
کودک آزاری وحشیانه می دانست و ادعا داشت 
که پدر »عسل« او را داغ کرده است!  با وجود این 
نامادری های زیادی در این سرزمین هستند 

که فرزند خوانده های خود را نیز مانند کودکان 
خودشان و حتی بیشتر دوســت دارنــد و برای 
آرامش آن ها از همه لذت های دنیوی می گذرند 
تا ... آن چه می خوانید گفت وگوی اختصاصی 

خراسان با قاتل »عسل« است.

اشاره:

سوء ظن های بعد عاشقی! 

از فرزندم گذشتم و حضانت او را به شوهر خیانتکارم 
سپردم تا از این زندگی جهنمی رها شوم اما اکنون 
چند ماه است که مرا از دیدار فرزندم محروم کرده اند 
و ... زن 27 ساله که بــرای شکایت از همسرش 
وارد کالنتری شده بود دربــاره سرگذشت خود به 
کارشناس اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خان 
مشهد گفت: تازه دیپلم گرفته بودم که با پسر همسایه 
ارتباط برقرار کردم. » اردوان« از مدتی قبل سرراهم 
قرار می گرفت و به من ابراز عالقه می کرد. من هم 
در یک نگاه عاشقش شدم و این گونه روابط پنهانی 
ما آغاز شد مدتی بعد اردوان به خواستگاری ام آمد 
اما دو روز بعد از این ماجرا پدرم فوت کرد و ما عزادار 
شدیم در این شرایط مادرم به شدت با ازدواج من و 
اردوان مخالفت کرد چرا که مرگ پدرم را پاقدم نحس 
او می دانست ولی من که  دلباخته اردوان بودم مقابل 
این خرافات ایستادم و به ازدواج با او پافشاری کردم 
اگرچه بارها سرگذشت تلخ این عشق های خیابانی را 
در روزنامه ها خوانده بودم اما همواره خودم را توجیه 
می کردم که عشق و عاشقی آن ها چیزی جز هوس 
نبوده و عاشق واقعی نبوده اند! خالصه با اصرار های 
من مراسم عقدکنان ما برگزار شد. اما اختالفات ما 
از همان روزهای آغازین زندگی مشترک آشکار شد 
و سوءظن ها شکل گرفت. اردوان نه تنها به حجاب 
و آرایــش من ایــراد می گرفت بلکه اجــازه خــروج از 
خانه را به من نمی داد وقتی در آزمــون سراسری 
ــداد. درایــن  ــه تحصیل ن ــازه ادام پذیرفته شــدم اج
شرایط با قهر به منزل مادرم رفتم و مهریه ام را به اجرا 
گذاشتم. اما با وساطت بزرگ ترها دوباره به زندگی 
با اردوان بازگشتم اما همان شب فهمیدم او با شاگرد 
فروشگاهش ارتباط پنهانی دارد. همسرم فروشگاه 
لباس زنانه داشت و به خاطر اعتراض به ارتباط با 
دختر فروشنده کتکم زد و سیم کارتم را عوض کرد 
تا دیگر با کسی ارتباط نداشته باشم. وقتی فهمیدم 
باردار هستم چشم به روی همه خیانت هایش بستم 
اما خیلی زجر می کشیدم ولی او دست بردار نبود و 
به ارتباطش با زنان غریبه ادامه می داد تا این که بعد 
از شش سال زندگی مشترک دوباره به خانه مادرم 
رفتم و دو سال بعد با سپردن حضانت فرزندم به 
»اردوان« از او طالق گرفتم ولی اکنون که چهار ماه 
از جدایی مان می گذرد او اجازه نداده است فرزندم 

را مالقات کنم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

روزگار تلخ دختر 10 ساله در گفت وگوی خراسان با نامادری سنگدلی که کابوس های شبانه رهایش نمی کند 

گریه های بی صدای عسل!
اختصاصی خراسان
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تکذیب جایگزینی سکه ۵ تومانی 
با اسکناس ۵ هزار تومانی

مهر - بانک مرکزی جایگزینی سکه 5 تومانی با 
اسکناس 5 هزار تومانی را تکذیب و اعالم کرد: 
رئیس کل این بانک دیروز در جلسه صحن علنی 
مجلس حضور نداشته و ظرف دو ماه گذشته و از 
زمان تشکیل مجلس جدید در خصوص الیحه 
حذف صفر از پول ملی هیچ گونه اظهارنظری 
نکرده است. روز گذشته خبری مبنی بر اظهارنظر 
عبدالناصر همتی در خصوص جایگزینی سکه 5 

تومانی با اسکناس 5 هزارتومانی منتشر شد.

سکه 9 میلیونی شد
تسنیم - نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان 
این که قیمت سکه بهار آزادی به مرز 9 میلیون 
تومان رسیده است، افزود: رکوردهای جدیدی 
برای طال و سکه در بازار ثبت شده است. محمد 
کشتی آرای با اشــاره به فروش دالر 20 هزار و 
400 تومانی در بازار ارز گفت: اونس جهانی طال 
نیز 12 دالر افزایش داشته که منجر به افزایش 

قیمت سکه و طال در بازار داخلی شده است.

سرپرست وزارت صمت با بیان این که ما طرفدار 
ــازی ارز هستیم و معتقدیم ارز 4200  آزادس
تومانی باید به طور کامل حذف شود، یک شرط 
را مطرح کرد و افزود: باید قشرهایی که از محل 
آزادسازی ارز آسیب می بینند با سیاست های 
گیرند.مدرس  ــرار  ق حمایت  ــورد  م جبرانی 
خیابانی در گفت وگو با روزنامه دنیای اقتصاد 
در ارزیابی سیاست ارز 4200 تومانی گفت: 
ارز 4200 تومانی در برخی زمینه ها عالمت 
منفی به اقتصاد کشور داده، اما به طور قطع 
نمی توان گفت که تمام اهــداف این سیاست 
محقق نشده است. وی با بیان این که اکنون 
برای  تومانی   4200 ارز  که  کاالهایی  تنها 
واردات می گیرند، ذرت، جــو، سویا، روغن 
ــه روغنی هستند، به ثبات قیمت برنج  و دان
خارجی )هندی( در طول مدتی که به آن ارز 
4200 تومانی تعلق می گرفت، اشاره و از آن 
به عنوان یکی از مصادیقی که این ارز سر سفره 

مــردم نشسته ، یــاد کــرد.مــدرس خیابانی در 
عین حال از اعتقاد خود مبنی بر این که اقتصاد 
ایران به ارز 4200 تومانی نیاز ندارد، سخن 
گفت و افــزود: وقتی ارز کشور یارانه ای شد، 
تولید شکل نمی گیرد. همان طور که وقتی ارز 
دولتی از برخی کاالها و نهاده ها برداشته شده، 
سرمایه گذاری توجیه پیدا کرده، چراکه قبل از 

آن واردات ارزان تر بوده است. وی مزیت حذف 
ارز 4200 تومانی را تک نرخی شدن ارز دانست 
و اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، دولت نیز 
توان تهاتر کاالیی )در تجارت خارجی( را پیدا 
می کند.سرپرست وزارت صمت با طرح این 
سوال که چرا ارز دو نرخی شود، ادامه داد: اگر 
قرار است دولت کاالیی را با یک قیمت خاص 

به دست قشرهای خاص برساند، باید ارز را 
تک نرخی کند و مصرف کننده را به صورت ریالی 
مورد حمایت قرار دهد. حتی تولیدکننده را 
نیز می توان به صورت ریالی حمایت کرد. به 
این صورت که ما می توانستیم به تولیدکننده 
بگوییم با ارز نیمایی کاال وارد کند و سپس قیمت 
مصرف کننده کاالی آن را محاسبه کرده و اگر 
قرار است کاال ارزان تر به دست مصرف کننده 
بــرســد، مابه التفاوت ریــالــی بــه واردکــنــنــده 
پرداخت شود.مدرس خیابانی تصریح کرد: ما 
طرفدار آزادســازی ارز هستیم و معتقدیم باید 
ارز 4200 تومانی به صورت کامل حذف شود 
اما به یک قید و آن این است که  قشرهایی که از 
محل آزادسازی ارز آسیب می بینند نیز باید با 
سیاست های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند. 
پس امروز باید سیاست جبرانی برای دهک های 
ضعیف جامعه که تا دیروز برنج خارجی یارانه ای 

خریداری می کردند، اعمال شود. 

با اشاره به محدود شدن اختصاص ارز 4200 تومانی به ۵ کاال مطرح شد: 

حمایت مشروط سرپرست وزارت صمت از حذف کامل ارز 4200 تومانی

 شاخص

فاصله قابل توجه سقف اجاره 
بها بین مصوبه دولت و بازار 

مصوبه اخیر دولت عماًل به ضرر خانوارهایی 
تمام شد که تا قبل از 8 تیرماه قراردادهای 
ــد. چــرا کــه طبق  ــرده انـ خــود را تمدید کـ
اطالعات مرکز آمار ایــران، در بهار امسال، 
خانوارهایی که قرارداد تمدید اجاره داشته 
اند، مبلغ جدید اجاره شان با رشد بی سابقه 
ــدی نسبت به ســال قبل روبه  33.6 درص
رو بوده است. این در حالی است که سقف 
افزایش اجاره بها در قراردادهای تمدیدی، 
طبق مصوبه دولت، در تهران 25، در کالن 
شهرها 20 و در سایر شهرها 15 درصد تعیین 
شده است. همچنین طبق اطالعات مرکز 
آمار ایران، متوسط افزایش اجاره بها برای 
همه اجاره نشین ها 23.3 درصد بوده است.  

قیمت های متفاوت در بازار آجیل 

بردبار - گرچه کیفیت و نوع محصول در تعیین 
قیمت ها در بازار آجیل خیلی موثر است اما گویا 
این بازار نیز از برخی نابسامانی ها در بازار ارز به 
دلیل وارداتــی بودن برخی از انواع محصوالت 
آن تاثیر پذیرفته است و مقداری موجب تالطم و 
تشتت قیمت ها در محصوالت داخلی نیز شده 
است.مثال قیمت بادام خام ایرانی در مغازه ای 
در خیابان سپهبد قرنی پایتخت 216 هــزار و 
800 تومان برای هرکیلو است اما در مغازه ای در 
خیابان سهروردی قیمت 250 هزار تومان در هر 
کیلو برای آن درج شده است یا مغز بادام زمینی 
در یک مغازه کیلویی 60 هزار تومان و در مغازه 
دیگری 42 هزار و 800 تومان است. در ادامه 
قیمت برخی از محصوالت آجیل برگرفته از قیمت 
درج شده در تعدادی از مغازه های مرکز پایتخت 
تقدیم خوانندگان محترم می شود )قیمت ها بر 

حسب هر کیلوگرم است(:
پسته احمد آقایی شور 189 هزار و 800 تومان

پسته کله قوچی 220 هزار تومان
پسته اکبری اعال  220 هزار تومان

مغز فندق خام 168 هزار و 800 تومان
فندق قزوین 90 هزار تومان

مغز بادام آمریکایی شور 179 هزار و 800 تومان
مغز بادام ایرانی خام 250 هزار تومان
مغز بادام خام چینی 190 هزار تومان

مغز گردوی ایرانی 244 هزار و 800 تومان

 تسهیل دریافت وام کرونای 
بنگاه ها با 2 تغییر جدید 

معاون اشتغال وزیر کار از ثبت نام بنگاه های فاقد 
بیمه برای دریافت تسهیالت کرونا در هفته جاری 
و همچنین حذف شرط حفظ تمام کارگران خبر 
داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصوری معاون 
اشتغال وزیر کار از برداشته شدن شرط حفظ تمام 
نیروهای کار برای پرداخت تسهیالت کرونا خبر 
داد و گفت: در ابتدا اصرار ما این بود که بنگاه ها 
نیروی کار خود را حفظ کنند تا وام به آن ها تعلق 
بگیرد. ولی اکنون  این شرط برداشته شده و اگر 
بنگاهی با حداقل نیروی کار مشغول کار باشد به 
ازای تعداد نیروهای شاغل در بنگاه وام می گیرد . 
معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون درباره پرداخت 
تسهیالت به کسب و کارهای فاقد بیمه، گفت: طی 
مذاکراتی که با دستگاه ها و تشکل های مختلف 
داشتیم، خواستیم که اطالعات افــراد شاغل و 
بنگاه های فاقد بیمه را ارائه دهند و تا کنون نیز 

اطالعات قابل توجهی ارائه شده است.

نبض بازار

عبور قدرتمند بورس از 1.۵میلیون واحد  همزمان با خبرهای خوش وزیر اقتصاد بازار خبر

راه اندازی بورس امالک و افزایش عرضه های اولیه ازهفته آینده
و  توقف  روز  دو  از  بعد  کشور  سرمایه  ــازار  بـ
استراحت پشت سد روانی 1.5 میلیون واحد، 
ــروز را با فشار فوق العاده خــریــداران آغاز  دی
ــورس از 1.5  و طی 5 دقیقه، شاخص کل ب
میلیون واحد عبور کرد. این اتفاق همزمان 
با خبرهای خوش وزیر اقتصاد از راه اندازی 
بــورس امــالک و افزایش عرضه های اولیه از 
هفته آینده بود.به گزارش خراسان، همان طور 
که در گزارش خبری دیروز تصریح کردیم، روند 
منفی معامالت که از روز یک شنبه آغاز شده 
بود از میانه معامالت روز دوشنبه معکوس شد 
و نوید رشد بازار در معامالت دیروز را می داد. 
اما انتظار رشد خیره کننده 65 هزار واحدی 
هم به راحتی نمی رفت. عبور سریع شاخص 
از 1.5 میلیون واحد، آن هم فقط طی 5 دقیقه 
منجر به ریزش ترس از این سقف روانی و تشدید 
قابل توجه سفارشات خرید شد. به نحوی که 
صف های خرید سنگین برای اکثر نمادها و 
گروه ها ایجاد شد.مخابره برخی اخبار مثبت 

مثل پیشنهاد کاهش مالیات شرکت ها، انتشار 
که  بودجه  قانون   19 تبصره  دستورالعمل 
داللت هایی بر استفاده از ابزارهای بورسی 
ــروژه بــرای تامین مالی طرح  مثل صندوق پ
های عمرانی دارد، اظهارات معاون اقتصادی 
وزیــر خارجه مبنی بر ایجاد ساز و کار حضور 
ایرانیان مقیم خارج در بازار سرمایه و راه اندازی 
بورس امالک نیز بر ایجاد جو مثبت در بازار 
سرمایه بی تاثیر نبوده است. این موارد در کنار 
مصوبه کاهش کارمزد معامالت بورس شرایط 
راحتی را برای عبور از سطح 1.5 میلیون واحد 
ایجاد کرده است. این در حالی است که هنگام 
رسیدن شاخص به مــرز یک میلیون واحــد، 
چندین عامل منفی بر بازار سایه افکند که منجر 
به استراحت سه هفته ای شاخص شد.البته هم 
اکنون نیز در پی رشد بی پروای شاخص بورس 
انتقاداتی در خصوص حبابی شــدن قیمت 
برخی سهم ها و همچنین علل حمایت مکرر 
دولت از بورس مطرح شده است. از جمله مجید 

شاکری، کارشناس اقتصادی با اشاره به خلق 
ثروتی که منجر به تشکیل سرمایه ثابت نمی 
شود نوشت: » داستان افزایش شدید شاخص 
بورس یکی از غم انگیزترین ماجراهای اقتصاد 

ایران در دهه های اخیر است.«

2 خبر خوش وزیر اقتصاد	 
در حالی که همه کارشناسان بر لزوم افزایش 
عرضه های اولیه بــرای تعمیق بــورس تاکید 
دارند، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مراسم 
امضای تفاهم نامه همکاری ایجاد پنجره واحد 
ــرای ورود شرکت های بخش خصوصی به  ب
بازار سرمایه، در این خصوص گفت: با تامین 
اجتماعی و شستا تفاهم کردیم 21 شرکت 
بورسی عرضه اولیه داشته باشند. به گفته وی 
بر این مبنا از هفته آینده عرضه های اولیه در 
دو روز عرضه می شود.وی در باره راه اندازی 
بورس امالک هم گفت: موفق شدیم با همکاری 
سازمان بــورس اولین جلسه را در این زمینه  

برگزار کنیم. وزیر اقتصاد با اشــاره به این که 
12 حــوزه درگیر بــورس مستغالت هستند، 
تصریح کرد: بسیاری از سازمان ها، همچون 
بنیاد مستضعفان. بنیاد شهید، ستاد فرمان 
امــام، تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعالم 
آمادگی کردند تا امالک خود را در این بورس 
بــرای فــروش عرضه کنند. به گــزارش دنیای 
ــالوه بر آن، رئیس جمهور از وزیر  بــورس، ع
اقتصاد خواست تسهیل شرایط ورود شرکت 
های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس را 
پیگیری کند و تا حد امکان یک بازار اختصاصی 
به منظور پذیرش شرکت های دانش بنیان و 
فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شود.
گفتنی است عالوه بر تسهیل ورود شرکت ها به 
بورس با حذف بررسی مجدد مالیاتی سال های 
گذشته و ایجاد پنجره واحد، پیشنهاد کاهش 
نرخ مالیات بر عملکرد شرکت ها نیز ارائه شده 
ــودآوری شرکت های  است که می تواند بر س

بورسی تاثیر معناداری داشته باشد. 

صفحه آرایی
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

شرق- فضل ا... صلواتی نایب رئیس کمیسیون  •
اصل نود مجلس در سال 1360 ، در مصاحبه با 
شرق با بیان این که چند روز بعد از حادثه شهادت 
شهید بهشتی به دفتر شهید الجوردی دادستان 
وقت تهران رفته بود، گفت : »رفتم دفترش و بحث 
همین افراد]متهمین قتل شهید بهشتی[ شد که 
گفت این ها پنج نفر هستند و منتظرم تا از منصب 
دولتی عزل شوند که پس از آن هر پنج نفر را اعدام 
کنم؛ الجوردی عمیقا معتقد بود تیم بهزاد نبوی در 
این انفجار، دخالت یا سستی در راستای حفاظت 
داشته اند. از جمله این افــراد محسن سازگارا و 
حسن کامران و شخص نبوی بودند که پس از 
مدتی خود الجــوردی از صحنه کنار زده شد و با 
پیگیری های آقای موسوی خوئینی ها پرونده این 

افراد بسته شد.«
صبح نو- این روزنامه با نقد مستند انقالب  •

جنسی 4 که به تازگی منتشر شده از قول محمد 
خزایی، آورده اســت: »شمقدری خــوب جامعه 
نخبگانی مسلمان را شناخته است. غریزه جنسی 
تلنبارشده تشنه جذابیت های بصری جنسی و 
موسیقی های تند و زدن حرفای تکراری قدیمی 
اســت که کسی هم گــوش نمی دهد ولــی خوب 

می فروشد.«
 اعتماد- این روزنامه با تیتر »چرخش به سمت  •

شرق« مدعی شد اظهار نظر اخیر محمود احمدی 
نژاد درباره قرارداد 25 ساله ایران و چین بار دیگر 

این خبر را به خبر روز تبدیل کرده است.
کیهان- دولت در پاسخ به یادداشت این روزنامه  •

با عنوان »آقــای خوئینی ها! از کجا دیکته شده 
بود؟!« نوشت: »متاسفانه روزنامه تحت مدیریت 
شما در دو دهه اخیر به روزنامه ای کامال افراطی 
و بی منطق و هتاک بدل شده است که بر موضع 
براندازی دولت پا می فشارد.« همچنین روزنامه 
کیهان در جوابیه ای به این پاسخ دولــت آورده 
است: »نوشته اند کیهان به دنبال براندازی دولت 
است. کافی بود دوستان به جای برچسب زنی های 
بی اساس به  سازی که برخی اصالح طلبان سال 
گذشته برای به استعفا کشاندن دولت کوک کردند، 
مراجعه و موضع کیهان را مرور می کردند که در 
گزارش ها و تحلیل های متعدد با این خط مخالفت 

و آن را دامی خطرناک توصیف کرده بود.«

عصرایران نوشت: علی کریمی دعوت حضور  •
در برنامه دورهمی مهران مدیری را رد کرده و در 
توضیح این اتفاق گفته است: »از آقای مدیری به 
خاطر دعوت شان به برنامه دورهمی خیلی تشکر 
می کنم. از قول مهمان های برنامه و خودشان شنیدم 
که بخش هایی از بعضی برنامه ها سانسور می شود. 
به هر حال اگر برنامه شان پخش زنده بود با کمال 

میل می رفتم.«
برنا نوشت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت:  •

تست کرونای دکتر سرمست استاندار قم مثبت شد و 
او در قرنطینه به سر می برد. حال عمومی اش خوب و 
تحت نظر پزشکان است و موضوع مدیریت استان را از 

راه دور و از محل قرنطینه انجام می دهد.
ــد : یــک منبع نــزدیــک به  • انتخاب مدعی ش

احمدی نژاد در گفت و گو با عربی پست ادعا کرد 
مذاکره با شورای نگهبان به صورت مستقیم انجام 
شده و احمدی نژاد شخصا با تعدادی از اعضای 
شــورای نگهبان دیــدار کرده و تصمیم جدی برای 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دارد و از 
راه های مختلف تالش می کند از مانع شورای نگهبان 

عبور کند.
نامه نیوز نوشت: فیاض زاهد استاد دانشگاه  •

درباره وضعیت اصالح طلبان در انتخابات ریاست 
جمهوری 1400 گفت: اصالح طلبان هیچ کاری 
نمی توانند انجام دهند. آن ها تازه از قدرت کنار رفته 
اند و هیچ راهبرد جدیدی ندارند بنابراین نمی توانند 
در قدرت بمانند یا در آینده نزدیک به قدرت برگردند. 
اصالح طلبان باید هشت سالی استراحت کنند تا یک 

نفس استراتژیک و تئوریک بکشند.

ــاه طبری که با انتقادها و  جلسه هفتم دادگ
کنایه های رئیس و نماینده دادستان به کم 
کاری های وکیل متهم همراه بود، به موضوع 
ــت رشــوه بــه بـــرادر رئیس  ــرداخ جنجالی »پ
جمهور« هم کشیده شد. رسول دانیال زاده 
معروف به سلطان فوالد و یکی از ابربدهکاران 
نظام بانکی و از جمله متهمان دادگاه طبری 
که در جلسه گذشته فرصت دفــاع از خود را 
پیدا نکرده بود، روز گذشته در برابر اتهامات 
وارده از خود دفاع کرد. او با بیان این که نسبت 
به تمامی تسهیالتی که از بانک ها دریافت 
کرده » 10 برابر« آن را وثیقه قــرارداده و هیچ 
گونه بزرگ نمایی انجام نــداده است،اظهار 
کرد: من »هیچ گاه طبری را ندیده ام« و تنها 
» در پایان سال 90 منزلی را با طبری تهاتر 
کــردم«. وی همچنین گفت که ایــن تهاتر با 
مباشر او انجام شده است.  دانیال زاده درباره  
روابط خود با طبری تاکید کرد:» طبری هیچ 
کاری برای من نکرده است. سال هاست در 
ایــن مملکت خدمت می کنم و هیچ وقــت از 
هیچ کس تقاضای کمک نکردم و پاسخگوی 
اعمالم بودم.«  جزئیات بیشتر جلسه دادگاه 
روز گذشته اکبر طبری را به گــزارش میزان 

می خوانید:

دانیال زاده: درسال 95 به برادر رئیس 	 
جمهور رشوه داده ام !

 این تمام اظهارات دانیال زاده در جلسه روز 
گذشته نبود و او در قسمتی از سخنان خود 
و ناظر به تصاویری که در انتهای جلسه روز 
گذشته پخش شده بود، اذعان کرد به »حسین 
ــوه داده  فــریــدون« بـــرادر رئیس جمهور رش
است:» سال 95 به حسین فریدون رشوه دادم 
و تصاویری که پخش شد مربوط به این پرونده 
نبود«. پس از اظهارات دانیال زاده، نماینده 

دادستان با بیان این که تهاتر انجام شده به 
قصد پولشویی بوده، از فردی به نام » صدوقی« 
خواست به عنوان شهادت درباره این مسئله 
توضیحاتی ارائه دهد. صدوقی با بیان این که » 
طبری کارشناس رسمی دادگستری در زمینه 
امالک نبوده و صرفا کارشناس سنجش ارزش 
ــوده«، اذعــان کرد:»  لــوازم خانگی و اداری ب
طبری ملک خــودش را کارشناسی کــرده و 
به ما ارائه داده بود؛ علی ای حال ملک کریم 
خان را که به ما پیشنهاد داد، معامله ما صورت 
نگرفت. درباره ملک کامرانیه از من به ناحیه 
3 ونــک شکایت کردند و مجبور شــدم ملک 
کامرانیه را به مبلغ سه میلیارد و خــرده ای از 
 طبری خریداری کنم.« او در ادامه تاکید کرد:
» این در حالی است که ملک کریم خان را خود 
طبری کارشناسی کرده بود حال آن که اصال 

کارشناس نبود و کد کارشناسی نداشت.«

اگر طبری نبود مشکالت دانیال زاده حل 	 
نمی شد!

بعد از صدوقی نوبت به یکی از مالزمان دانیال 
زاده رسید که با اعترافاتش از همکاری های 
بین طبری و دانیال زاده در مسائل مختلفی 

ساختمان  یا  ملی  بانک  مشکالت  همچون 
روما پرده بردارد و صحبت های دانیال زاده را 
مبنی بر این که هیچ رابطه ای با طبری ندارم، 
رد کند. او در این باره تصریح کرد:» اگر طبری 
مشکالت  نمی کرد  راهنمایی  و  هماهنگی 
دانیال زاده حل نمی شد.« در ادامه دادگاه، 
نماینده دادستان در توضیح معامالت صورت 
گرفته بین متهمان به سراغ اظهارات طبری 
رفت و از تناقض گویی های این متهم پرده 
برداشت: »دانیال زاده ملک فلورا را به طبر ی 
تقدیم می کند؛ اما با یک شگرد پول شویانه، 
طبری از مهر صادقی می خواهد ملک را 15 
میلیارد از دانیال زاده بخرد. طبری مبایعه 
نامه آن را با دست خط خود تنظیم می کند. 
متهم طبری در جریان تحقیقات در دادسرا 
مدعی شــده بــود از تنظیم مبایعه نامه بین 
مهر صادقی و دانیال زاده اطالعی نــدارد 
ــاه پس از مشاهده  اما در جلسه قبلی دادگ
مستندات ما اعالم کرد بله این مبایعه نامه 
را من نوشته ام. همکاران بنده تصاویر انکار 
طبری درخصوص تنظیم مبایعه نامه را که 
ــرا مدعی آن شــد، نشان دهند.«  در دادسـ
قهرمانی در ادامــه اظهاراتش تصریح کرد: 

متهم طبری )در راستای اقدامات پول شویانه 
خــود( کارشناسانی را بــرای بررسی قیمت 
زمین های کریم خان و روما فرستاده اما بعد 
از این که کارشناس مصرانه اعالم کرده که 
قیمت این زمین ها با هم برابر نیست، عصبانی 

شده است.

انتقاد قاضی از کم کاری وکیل!	 
در ادامه دادگاه، وکیل طبری در دفاع از این 
متهم به جایگاه رفت و با این که قاضی از او 
خواسته بود به مسائل حاشیه ای نپردازد اما او 
بازهم مسائل غیر مرتبط را مطرح کرد که این 
بار رئیس دادگاه  به دفاع از حق  طبری از وکیل 
انتقاد کرد و خطاب به او گفت: » ما دفاع مؤثری 
از شما ندیدیم که این موضوع باعث تضییع 
حقوق موکل شما می شود.« حتی  اظهارات 
وکیل با واکنش نماینده دادستان همراه شد 
و با کنایه به او گفت که ما »از اندوخته های 
حقوقی وکیل واقعا دست مان خالی است«  
یا دربــاره این که مفهوم مدعی العموم همان 
شاکی عمومی است، خطاب به وکیل تصریح 
کرد:»وکیل طبری مدعی است قدرت مدعی 
العموم با دادستان جمع شده، آقای وکیل باید 
بگویم که مدعی العموم همان شاکی عمومی 
تناقض گویی های  اســت.« حتی قهرمانی 
وکیل را هم طرح کرد و گفت:» متهم و وکیل او 
تا جلسه قبل می گفتند طبری با نجفی قرارداد 
داشت اما االن می گویند، چون نجفی خارج از 
کشور بود بنابراین باید با کسی که داخل ایران 
بود قــرارداد می بستیم پس با نجفی قرارداد 
نداشتیم.« قاضی بابایی در پایان با بیان این 
که استماع دفاعیات وکیل دانیال زاده در 
این جلسه دادگاه مقدور نیست، با اعالم ختم 
جلسه بیان کرد: جلسه بعدی دادگاه متعاقبا 

اعالم خواهد شد.

درهفتمین جلسه دادگاه  طبری و ارائه دفاعیات دانیال زاده مطرح شد 

باز شدن پای فریدون به دادگاه و انتقاد قاضی از کم کاری وکیل طبری 
ویژه های خراسان  

توئیت سیاسی

کاربران فضای مجازی در خرداد ماه به کدام 
شخصیت سیاسی توجه بیشتری داشتند؟ 

هر چه به ایام انتخابات نزدیک تر می شویم، 
شخصیت های  ــه  ب عمومی  ــار  ــک اف تــوجــه 
سیاسی بیشتر و بازار  تحلیل دیتاها در شبکه 
های اجتماعی داغ تر می شود. طبق آخرین 
تحلیل داده های موجود در فضای مجازی 
طی خرداد، بیشترین واکنش ها و بحث ها 
قالیباف،  به  ترتیب  به  سیاسیون  بین  در 
رئیسی، احمدی نژاد ، ظریف و الریجانی 

تعلق گرفته است.  
سایت دیتاک که گــزارش هــای تحلیلی از 
داده های فضای مجازی ارائه می دهد، این بار 
به تحلیل میزان توجه و واکنش های کاربران 
در خصوص شخصیت های سیاسی در توئیتر 
و اینستاگرام در خردادماه 99 پرداخته است. 
داده هـــای موجود در اینستاگرام و توئیتر 
 در این زمینه نتایج زیر را در برداشته است :
  به دلیل ماهیت توئیتر و اینستاگرام، در 
توئیتر بیشتر و در اینستاگرام کمتر درباره 
 شخصیت های سیاسی صحبت شده است.
نــام قالیباف با توجه به نقشش در ریاست 
مجلس در ماه خرداد، هم در توئیتر و هم در 
اینستاگرام برجسته تر بوده است. نام رئیسی 
نیز در هر دو بستر با توجه به فعالیت های وی 
در ریاست قوه قضاییه و برگزاری دادگاه های  

دانه درشت  های اقتصادی، مطرح شده است. 
در عین حال نام این دو شخصیت در زمینه 
گمانه زنی های انتخابات سال 1400 نیز در 
فضای شبکه های اجتماعی مطرح است، اگر 
چه تکذیب هایی در این باره صورت گرفته 
است. نام ظریف، الریجانی و احمدی نژاد 
نیز تقریبًا به یک اندازه در توئیتر تکرار  شده 
اســت. نام احمدی نژاد بیشتر در موضوع 
جمهوری  ریــاســت  انتخابات  در  شــرکــت 
1400 مطرح شده و در اینستاگرام مقام 
ــت.  در بین  ــرده اس دوم توجه را کسب ک
اشخاص موجود در این تحلیل، نکته جالب 
در خصوص آذری جهرمی است که با توجه 
به فعالیت زیادش در شبکه های اجتماعی، 
نبود او در فهرست بــاال مــی تــوانــد نشان 
دهنده این موضوع باشد که کاربران فضای 
مجازی اقبال چندانی به وی ندارند و خیلی 
دربــاره او گفت و گو نمی کنند. همچنین 
در ادامه نام  سعید نمکی وزیر بهداشت به 
دلیل حضور در خط مقدم مبارزه با کرونا ، 
علی مطهری و میرسلیم به خاطر اظهارات 
جنجالی چند وقت اخیرشان و جهانگیری، 
زاکانی، جلیلی ، محسن رضایی و شمخانی 

دیده می شود.

پای »شعام« هم به لجستیک 
مبارزه با کرونا باز شد

یک مقام مسئول اجرایی در ابالغیه روزهای اخیر 
خــود خطاب به تعدادی از مدیران ارشــد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه اردیبهشت 
ماه شورای عالی امنیت ملی)شعام(، متذکر شده 
طبق آن مصوبه، وزارتخانه مذکور به عنوان مسئول 
تامین )لجستیک( اقالم مورد نیاز وزارت بهداشت 
برای مقابله با ویروس کرونا انتخاب شده و اجرای 
مصادیق و موارد مربوط به این ابالغیه، در زمان بندی 

مربوط مورد انتظار است.

مدیران دولتی آموزش همکاری 
با بخش خصوصی می بینند 

در ادامه برنامه های دولت برای واگــذاری بخشی 
از فعالیت های ادارات دولتی به بخش خصوصی، 
اعضای کابینه با دریافت دستورالعملی در روزهای 
اخیر موظف شده اند ضمن ارزیابی عملکرد نهادهای 
دولتی استانی در این حوزه، به منظور فرهنگ سازی 
و ایجاد باور سازمانی برای امکان پذیر دانستن برون 
سپاری خدمات دستگاه  های اجرایی، دوره  های 
آموزشی الزم را برای مدیران و کارمندان ادارات 

پیش بینی کنند.
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 وقیت همه

 بیـداریم
 رسیدن فصل تابستان 
و بیدار ماندن نوجوانان و جوانان تا 
پاسی از شب و ... سالمت جسم و 
 روح را به مخاطره می اندازد
  و ضرورت آشنایی با
  بهداشت خواب را 
بیشتر می کند 

فصل تابستان شروع شده و بعضی  ها به خصوص  
نوجوانان و جوانان  تا پاسی از شب بیدار می مانند 
و به بازی رایانه ای  یا تماشای فیلم، وب گردی و... 
مشغول می شوند. به ویژه که با اوج گیری مجدد 
کرونا، تفریحات دیگر کم شده و درخانه ماندن هم منجر به شب 
بیداری می شود. شب بیداری و خوابیدن نامنظم، سالمت جسم 
و روان انسان را تا حد زیادی تهدید می کند. به این ماجرا، موضوع 
دیگری را هم باید اضافه کرد که نتایج یک بررسی جدید نشان 
می دهد شیوع ویروس کرونا، ترس از امکان مبتال شدن به آن و 
... به میزان قابل توجهی سالمت افراد را به خطر انداخته و خواب 
آن ها را نامنظم کرده است)منبع پژوهش: دیلی میل(. حاال باید به 
این سوال پاسخ دهید که شما جزو کدام دسته هستید؟ آن هایی 
که »خواب شان می برد« یا آن هایی که »می خوابند«؟ کسانی که 
خواب شان »می برد«، رابطه شان با خواب یک طرفه است؛ توقع 
دارند هروقت اراده کردند، بیاید و آن ها را با خودش ببرد. خب 
قضیه به این سادگی نیست، خواب خیلی وقت ها به سراغ شان 
نمی رود یا مــی رود ولی آن قــدر بی کیفیت است که خستگی به 
تن شان می ماند. اما کسانی که »می خوابند« نکته ماجرا را گرفته اند. 
آن ها می دانند برای خوابیدن، رفتن به رخت خواب کافی نیست و 
باید مقدماتی بچینند و کارهایی بکنند و کارهایی نکنند. همان طور 
که از دندان های مان توقع نداریم خودشان مراقب خودشان باشند 
و پوست مان را به امان خدا رها نمی کنیم که در برابر اشعه سوزان 
آفتاب گلیم خودش را از آب بیرون بکشد، از خواب هم نمی توانیم 
انتظار داشته  باشیم بدون مراقبت ما، کارش را به  درستی انجام 
بدهد. به این مراقبت می گویند »بهداشت خواب«. اسمش را تا حاال 
شنیده اید؟ چیزی درباره اش می دانید؟ پرونده امروز زندگی سالم 
در همین باره است و خواندنش به همه به دلیل کاربردی بودنش، 

توصیه اکید می شود.

پرونده

 بهداشت خواب، 
دقیقا یعنی چی؟

آن چه درباره تعریف بنیاد ملی خواب از خواب سالم و 
نشانه های بهداشت خواب ضعیف باید بدانید 

یعنی مثال پتو را مرتب بدهیم خشک شویی یا دست چرب وچیلی مان را 
به ملحفه ها نزنیم؟ »بنیاد ملی خواب«، می گوید: »بهداشت خواب شامل 
تمرین ها و عادت هایی است که برای داشتن خواب شبانه باکیفیت و 
هوشیاری درطول روز، ضروری است«. اما چرا مهم است خواب سالم 
داشته  باشیم؟ جواب این سوال را خودمان خوب می دانیم.  تجربه به ما 
ثابت کرده  است خواب بی کیفیت و ناکافی، عملکردمان را در طول روز 
تحت تأثیر قرار می دهد. بدخلق و کم طاقت می شویم، تمرکزمان افت 
می کند، درصد خطای مان باال می رود و سردرد و احساس کوفتگی 
کالفه مان می کند. بنیاد ملی خواب هم با ما موافق است؛ »خواب سالم 
برای سالمت جسم و روان مهم است و بازدهی و کیفیت کلی زندگی  
را باال می برد«. خب حاال که این ها را می دانیم چرا به بهداشت خواب 
بی توجه هستیم؟ یک دلیل اش احتماال همانی  است که باالتر گفتیم؛ 
تصور نمی کنیم خوابیدن به رعایت اصول و مقدمات نیاز داشته  باشد. 
دلیل دیگرش شاید توصیه های خیلی ساده متخصصان خواب است. 
همه منابع علمی مرتبط با خواب، چند راهکار ساده بیشتر ندارند. این 
پیشنهادهای ظاهرا پیش پاافتاده ما را خیلی راضی نمی کند. توقع 
داریم قرصی، شربتی یا آمپولی به ما بدهند تا »دیگه فردا شب رو راحت 
بخوابم« درحالی که اگر کم خوابی یا بدخوابی مان ناشی از بیماری یا 
اختالل نباشد، با همین روش های ساده برطرف می شود و طبق وعده 

بنیاد خواب، کیفیت زندگی مان ارتقا می یابد.

   نشانه های بهداشت خواب ضعیف چیست؟
ناراحتی های خواب مکرر و احساس خواب آلودگی زیاد درطول روز، 
مهم ترین نشانه هایی هستند که می گویند بهداشت خواب تان ضعیف 
است. همچنین اگر زمان زیادی طول می کشد تا به خواب بروید، باید 
برنامه و عادت های خواب تان را ارزیابی و اصالح کنید. با چند تغییر 
رفتاری کوچک، از این دنده به آن دنده  شدِن هرشبی جایش را به یک 

خواب خوب می دهد.

 چطور بهداشت خواب را 
رعایت کنیم؟

برای داشتن خوابی خوب که اهمیت اش بر هیچ فردی 
پوشیده نیست، هفت توصیه به شما داریم

یکی از مهم ترین عوامل بهداشت خواب، گذراندن زمان مناسب در 
رخت خواب است؛ یعنی نه خیلی کم و نه خیلی زیاد. نیاز به خواب، در 
سنین مختلف متفاوت است و با سبک زندگی و سالمتی افراد ارتباط 
دارد. با این حال چند توصیه عمومی برای ارتقای بهداشت خواب وجود 

دارد:
1    محدودکردن زمان چرت های روزانه

چرت زدن، خواب ناکافی شبانه را جبران نمی کند ولی20 تا 30 دقیقه 
خوابیدن درطول روز )و نه بیشتر( می تواند خلق وخو، هوشیاری و عملکرد 

را بهتر کند.
2  دوری از محرک ها

نزدیک زمان خواب از مصرف مواد محرک مثل کافئین و نیکوتین پرهیز 
کنید.

3  فعالیت بدنی   
10دقیقه فعالیت هوازی درطول روز مثل قدم زدن یا دوچرخه سواری 
در بهبود کیفیت خواب شبانه خیلی موثر است. بیشتر افراد برای خوب 
خوابیدن، نباید نزدیک زمان خواب شان فعالیت فیزیکی شدید داشته  
باشند اما این یک قاعده کلی نیست. تأثیر شدت ورزش  بر خواب از 
فردی به فرد دیگر متفاوت است پس ببینید چه چیزی برای شخص شما 

مناسب تر است.
4   پرهیز از غذاها و نوشیدنی های دیر هضم

غذاهای سنگین و پرکالری، سرخ کردنی و چرب، خوراکی های تند، 
مرکبات و نوشیدنی های گــازدار در بعضی افــراد باعث سوء هاضمه 
می شوند. وقتی این اتفاق نزدیک به زمان خوابیدن رخ بدهد، به سوزش 

معده منجر می شود و درنتیجه خواب را مختل و منقطع می کند.
5   بهره بردن از نور آفتاب

مطمئن شوید که در طول روز برای مدتی درمعرض نور طبیعی قرار 
می گیرید. این توصیه برای کسانی که زیاد از خانه بیرون نمی روند، 
اهمیت بیشتری دارد. درمعرض نور آفتاب قرارگرفتن درطــول روز 
به اندازه تاریک بودن اتاق موقع خواب، برای داشتن یک چرخه خواب-

بیداری سالم ضروری است.
6   داشتن برنامه منظم شبانه

وقتی یک برنامه روتین شبانه تنظیم می کنید، به بدن تان کمک می کنید 
هرشب موقع انجام دادن آن فعالیت های معین، تشخیص بدهد که »االن 
وقت خواب است«. این برنامه می تواند شامل دوش آب گرم گرفتن، 
کتاب خواندن یا حرکات کششی سبک باشد. همچنین سعی کنید 
قبل از خواب مکالمه  یا فعالیتی که ازلحاظ هیجانی آشفته تان می کند، 

نداشته  باشید.
7  محیط خواب خوشایند

تشک و بالش باید راحت و رخت خواب بهتر است خنک باشد. نور، 
به خواب رفتن را سخت می کند پس المپ، تلفن همراه و تلویزیون را 
خاموش کنید. پرده های ضخیم، چشم بند و -اگر سروصدایی هست- 

گوش گیر، می تواند محیط خواب شما را آرام تر کند.

چطور بیدار شویم؟
 برای تنظیم یک برنامه بیدارباش اصولی 

باید چند تکنیک ساده را یاد بگیرید

برنامه ریزی برای کافی و باکیفیت خوابیدن، بدون درنظر 
گرفتن اصول بیدارشدن کافی نیست. حتی ممکن 
است اشتباهاتی که صبح ها انجام می دهید، همه 
زحمت تان برای خوب خوابیدن را به باد بدهد. در 

ادامه با چند تکنیک ساده، خوب بیدار شوید.

بــدن تــان را گیج نکنید| تا این جای 
مطلب متوجه شدید که میزان خوابیدن 
مهم اســـت، االن بــایــد اضــافــه کنیم که 
ــواب اهمیت  زمان بندی هم در بهداشت خ
زیــادی دارد. وقتی یک برنامه بیداری منظم 
داشته باشید، بدن و مغز شما برای هماهنگ 
نگه داشتن ریتم  زیستی درونی تان، همکاری 
ــان  ــس زم ــت. پ ــدداش ــن ــواه ــم خ ــا ه بــهــتــری ب
بیدارشدن تان را مرتب تغییر ندهید تا نظم 

طبیعی سیستم درونی تان مختل نشود.

   کم خوابی جبران نمی شود  | فکر می کنید 
اشکالی ندارد چندشب بیدار بمانید چون روز 
بعد با دیرتر بیدار شــدن، کم خوابی را جبران 
می کنید؟ این باور، غلط است. هرشب باید به قدر 

کافی بخوابید تا برای روز بعد آماده باشید.

   مغزتان را خاموش و روشن نکنید| 
صبح ها برای این که خودرویتان را گرم کنید، 
مرتب خاموش و روشن اش می کنید؟ خب پس با 
مغزتان هم این کار را نکنید. پنج دقیقه پنج دقیقه 
تمدیدکردن آالرم گوشی فقط باعث می شود 

بی حال تر شوید.

 صبح با نور آغاز می شود |  اگر ممکن است 
صبح ها با نور آفتاب که از پنجره به داخل می تابد، 
بیدار شوید وگرنه چراغ ها را روشن کنید. نور 

صبح، شما را سریع تر بیدار می کند.

   گوشی  چک نکنید |  حرکت کنید اما نه 
برای این که خودتان را به گوشی برسانید و پیام ها 
را چک کنید. صبح ها بهتر است فناوری را کنار 
بگذارید. خودتان را تکان بدهید تا بهتر بیدار 

شوید و شب هم بهتر بخوابید.

   صبحانه فراموش نشود  |  در تماِم طول 
شب، چیزی نخورده اید و تا وعده بعدی هم زمان 
ــادی مانده است. صبحانه مهم ترین وعده  زی
برای سالم و روی فرم ماندن است. صبحانه تان 
را شب قبل آماده کنید تا بهانه ای برای نخوردن 

نداشته باشید.

 بهداشت خواب 
برای مشاغل شیفتی

اگر در ساعت های غیرمعمول سرکار هستید، 
بخوانید

راهکارهای پیش گفته گرچه عمومیت دارد اما کسانی که 
مشاغل شیفتی دارند، برای ارتقای بهداشت خواب شان الزم 
است به توصیه های خاص حرفه شان هم عمل کنند. افرادی که 
در ساعت های غیرمعمول –شب، صبح خیلی زود یا شیفت های 
چرخشی- سرکار هستند، اغلب درجاتی از اختالل »خواب کار 
شیفتی« را تجربه می کنند. بی خوابی، خواب آلودگی مفرط 
درطول روز، کیفیت پایین خواب، فقدان انرژی، اضطراب 
و افسردگی از نشانه های این اختالل هستند. برنامه کاری 
ویژه این مشاغل، ریتم شبانه روزی بدن  را- ساعتی درونی 
که می گوید کی باید بخوابیم و چه زمانی بیدار شویم- گیج 
می کند. اگر شما هم شغلی با برنامه زمانی غیرمعمول دارید، 
با این سه پیشنهاد می توانید از ابتال به اختالل کار شیفتی 

جلوگیری کنید یا آن را بهبود بدهید.

   قبل از شیفت تان بخوابید 
قبل از شروع شیفت شبانه کارتان، 90دقیقه بخوابید. این میزان 
خواب، هوشیاری شما را در محل کار باال می برد و انرژی تان را 
حفظ می کند. ثبات و یکنواختی به هماهنگ شدن بدن تان با 
برنامه خواب غیرمعمول کمک می کند. پس سعی کنید خواب 
90دقیقه ای را هر روز رعایت کنید حتی در تعطیالت و روزهایی 

که شیفت نیستید.

   هوشمندانه غذا بخورید
داشتن وعده های غذایی منظم، به ساعت درونی بدن می گوید 
»موتور را راه بینداز و روز را شروع کن«؛ حتی اگر روز شما، شب 
شروع شود. حتما باید به خوردن سه وعده غذا پایبند بمانید 
حتی اگر زمــان معادل وعــده ناهارتان، 2 نیمه شب باشد. 
میان وعده های سالم و مختصر درطول زمانی که بیدار هستید، 
سوخت موردنیاز شما را تأمین می کند. خوردنی های دارای 
کربوهیدارت و شکر باال، انرژی بدن را باال می برند اما خیلی زود 

هم سطح انرژی تان افت می کند.

   نوردرمانی کنید
بدن شما نشانه های زمان خواب و بیداری را عمدتا از 
با ساعت  نوردرمانی کمک می کند  نــور می گیرد پس 
غیرمعمول کار، مطابقت پیداکنید. وقتی از خواب بیدار 
شدید، قبل از شروع شیفت  شبانه تان، چراغ ها را روشن 
کنید و به بدن تان فرصت بدهید بیدار شود. وقتی هم که 
در روشنایی روز به خانه برمی گردید خانه را تاریک کنید 
تا بدن تان، فکر کند شب شده است. با یک پزشک درباره 
میزان و زمان بندی نوردرمانی که مناسب شخص شما 

باشد، مشورت کنید.

حداقل و حداکثر زمان نیاز به خوابسن
14 تا 17 ساعتنوزاد )صفر تا 3 ماهه(
12 تا 15 ساعتنوباوه )4 تا 11 ماهه(

11 تا 14 ساعتنوپا )1 تا 2 ساله(
11 تا 13 ساعتپیش دبستانی )3 تا 5 ساله(

9 تا 11 ساعتدبستانی )6 تا 13ساله(
8 تا 10 ساعتنوجوان )14 تا 17 ساله(

7 تا 9 ساعتجوان )18 تا 25 ساله(
7 تا 9 ساعتبزرگ سال )26 تا 64 ساله(

7 تا 8 ساعتمسن )65سال به باال(

چقدر بخوابیم؟
میزان نیاز گروه های سنی مختلف به خواب با یکدیگر متفاوت است

یکی از مولفه های بهداشت خواب، مدت زمان در رخت خواب ماندن است و گفتیم این میزان از فردی 
به فرد دیگر متفاوت است. بااین حال متخصصان توانسته اند براساس نیاز به خواب افراد در گروه های 
سنی متفاوت، حداقل و حداکثر زمان الزم برای خوابیدن را تخمین بزنند. جدولی که در ادامه مطلب 
خواهید دید، به شما کمک می کند برای بهداشت خواب خود و خانواده تان بهتر تصمیم بگیرید. با 
یادآوری این نکته که این اعداد، پیشنهاد هستند. در نهایت شما هستید که براساس ارزیابی نیازهای 
فردی  و احساس تان بعد از امتحان کردن زمان های متفاوت خواب، میزان خوابیدن مناسب تان را پیدا 
می کنید. منظور از ارزیابی فردی این است که قبل از تصمیم قطعی برای انتخاب میزان خواب ، به این 

سواالت جواب بدهید.
    بعد از چندساعت خوابیدن بازدهی مناسب دارید و احساس سالمتی و خوشحالی می کنید؟

   دچار مشکالت خواب هستید؟ اختالالتی مثل آپنه )وقفه تنفسی(، نارکولپسی )حمله خواب( و ... .
    در طول روز برای هوشیارماندن به کافئین وابسته اید؟

   موقع رانندگی احساس خواب آلودگی می کنید؟
   مشکالت سالمتی، مثال اضافه وزن دارید؟ درمعرض خطر ابتال به هرگونه بیماری هستید؟
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آشپزی من آشپزی من

نان باگت را تازه نگه دارید
ترفندها

لباس های مناسب فصل اتبستان

ورزش باعث ترشح آندورفین زیاد در بدن تان می شود که باید باعث ایجاد حال خوب شود اما چرا گاهی بعد از 

تمرین حالت تهوع به شما دست می دهد؟

  ورزش
مصطفی عاشوری | فیزیولوژیست ورزشی

 

حالت تهوع ناشی از ورزش کمی آزاردهنده اما 

طبیعی و قابل پیشگیری است. این اتفاق برای 

خانم ها بیشــتر ممکن اســت روی بدهد تا آقایان. پس با ما همراه 

باشید تا برای تان بگوییم چرا چنین حالتی روی می دهد، چه زمانی 

نگران کننده است و چه باید بکنید. بد نیست  بدانید که این باور 

اشتباه وجود دارد که حالت تهوع یا استفراغ حین یا بعد از ورزش 

نشان دهنده  ضعیف بودن است ، از ورزشکاران مبتدی گرفته تا 

قهرمانان المپیک ، هر کسی می تواند دچار این حالت شود. ادامه 

مطلب را در این زمینه مطالعه کنید.

 علت حالت تهوع بعد از ورزش  از زبان متخصصان  

 متخصصــان علــم ورزش می گوینــد ورزش، در 
۱

سیســتم گوارش تداخالتــی ایجــاد می کند که 
می توانــد بــه عالیمــی چــون حالت تهــوع واســتفراغ 
منجرشــود و وقتــی شــدت تمریــن را بــاال می بریــد، 
گوارش تان تحت فشار قرار می گیرد.وقتی که ورزش و 
تمرین می کنید، جریان خون به سمت عضالت فعال و 
عضوهای  حیاتی بدن  که فعالیت زیادی می کنند، مانند 
قلب و ریه ها و مغز بیشتر می شود. یعنی خون کمتری در 
اندام هــای گوارشــی در جریان اســت که این مســئله  
می توانــد مانند ترمــزی در فرایندهای گوارشــی عمل 

کند.
 بعضی از تمرین ها باعث می شود که جریان خون 

۲
در سیســتم گــوارش  خیلــی کمتر شــود. هر چه 
بیشــتر خــون از گوارش تــان فاصلــه بگیــرد، عالیــم 
شدیدتری را تجربه خواهید کرد. به عنوان مثال عضالت 
پاییــن تنــه بزرگ ترند، ماننــد عضالت چهار ســر ران و 
همسترینگ ها و روزی که قرار است روی عضالت پایین 
تنه کار کنید بیشتر ممکن است دچار حالت تهوع ناشی 
از ورزش شوید. تمرینات تناوبی با شدت باال )اینتروال( 

نیز می تواند این واکنش را تشدید کند. 
 تهوع نشانه تمرین های نادرست ؟

  این که بعضی می گویند هر کس در معرض تهوع ناشی 
از ورزش قرار بگیرد تمرین وی درســت یا خوب نیست، 
نتیجه درستی نیست، چه بســا این حالت فقط عالمت 
کمبود جریان خون است یا این که ورزشکار وعده  غذایی 

خوبی پیش از تمرین نخورده  است.

 زمان نیاز به مراجعه به پزشک 

حالت تهوع ناشــی از ورزش  همــراه با عالیمــی مانند 
تب، گرفتگی شــدید عضله، درد در قفســه سینه و نبود 
تعریق نیست. جالب است بدانید این ها عالیم بیماری 
خطرناکی به نام رابدومیولیز هستند. اما به این نکته هم 
توجه داشته باشید که  اگر مدام حین ورزش دچار حالت 

تهوع می شوید حتما به پزشک مراجعه کنید.
 درمان حالت تهوع 

به حالت تهوع شدید بین تمرین بی تفاوت نباشید چرا 
که بدن در حال ارســال سیگنال هایی اســت تا بگوید ،  
در حال اعمال  فشــار زیاد روی بدن هستید  به عبارتی 
نیاز به  استراحت کافی بین تمرین  دارید .برای تسکین 
حالت تهوع تان، از شدت تمرین کم کنید  و سعی کنید 
با ســرعت کم یا متوســط کمی راه بروید که بــه این کار 
اصطالحا اســتراحت فعال می گویند.  اگر فورا دســت 
از تمرین بکشید، حالت تهوع تان بدتر می شود زیرا یک 
تغییر بزرگ و ناگهانی در عرض مدت بسیار کوتاهی در 

جریان خون پیش می آید.
 فاکتور تعیین کننده 

اصلی ترین فاکتوری که تعیین می کند دچار تهوع ناشی 
از ورزش می شوید یا نه این است که چه زمانی و ِکی غذا 
می خورید. خیلی نزدیک به زمــان تمرین غذا خوردن 
باعث می شود سیستم گوارش فرصت کافی برای شروع 
تجزیه و هضم غذا نداشته باشد اما خیلی پیش از تمرین 
غذا خوردن نیز سبب احساس گرسنگی  هنگام تمرین 
خواهد شد.این زمان برای هر کسی متفاوت است . به 
طور کلی توصیه می شود یک تا سه ساعت قبل از تمرین 

غذا بخورید.
 نکات تغذیه ای بــرای پیشگیری از تهوع بعد از 

ورزش 

غذاهایی کــه چربی اشــباع زیادی دارنــد مانند 
۱

برگرها و سیب زمینی سرخ کرده، به مدت زمان 
بیشــتری برای هضم نیاز دارند، بنابراین این تاخیر در 
گوارش می تواند احساس سنگینی در معده ایجاد کند. 
غذاهای چــرب و ســنگین بــدن  را وادار می کنند آنزیم 
بیشتری ترشــح کند تا به هضم چربی کمک شود. این 
آنزیــم می تواند به فشــار معــده اضافه و حالــت تهوع را 
تشدید کند. دیگر غذاها نیز می توانند بر فشار گوارش 
اضافه کنند مانند غذاهای تند و ادویه دار، چیزهایی که 

حاوی کافئین هستند و غذاهای بسیار اسیدی.
در شماره های قبلی زندگی سالم مطلبی کامل 

۲
درباره تغذیه قبل تمرین ارائه شــد اما بد نیســت 
بدانید که بایــد تمرکزتــان را روی پروتئیــن کم چرب و 
کربوهیدرات های پیچیده بگذارید که می تواند انرژی 
شما را به خوبی تامین کند. یک برش نان تست جو با کره 
بادام، یک عدد موز با ماســت کم چرب یا پنیر و یک تکه 

سینه مرغ گزینه های خوبی است.
 کم آبی نیــز عامــل احتمالــی دیگری اســت که 

۳
می تواند تهوع ناشی از ورزش را ایجاد کند. بدن 
هنــگام ورزش، از طریق عــرق ،آب و مایعــات زیادی از 
دســت می دهد. بنابراین ننوشــیدن آب کافی پیش از 
تمرین می تواند عالیم را بدتر کند. راه حل این مشــکل 
نیز ســاده اســت: در طول روز مکرر و به طــور منظم آب 

بنوشید.

حالت هتوع بعد از ورزش، چرا؟ بیشتر بدانیم

 تازه ها 

تغذیه 

بانوان
غذای سالم بخور

 به اندازه بخور

شاید شما هم دیده باشــید که بعضی از دوستان تان 
،وعده های غذایی بیشــتری نســبت به شــما مصرف 
می کنند امــا الغرتر هســتند، یــک نکتــه در مصرف 
خوراکی هــا کالــری آن هاســت. شــما می توانیــد با 
جایگزین کردن خوراکی های مفید و کالری پایین به 
جای غذاهای مضر، چرب و شیرین، میزان بیشتری 
در روز غذا مصرف کنید و البته سالم تر باشید و چاق 
نشوید. در ادامه به شــما چند نمونه خوراکی را برای 

جایگزین کردن پیشنهاد می کنیم.
 آب به  جای نوشابه

اگر بخواهید یک چیز را در برنامه غذایی تان حذف کنید، 
به شما پیشنهاد می دهیم نوشــابه را کنار بگذارید یک 
لیوان بزرگ نوشابه، حدود ۱۲۵ تا ۱۸۰ کالری دارد و 
البته مقدار بسیار باالی قند آن، برای بدن شما مثل سم 
عمل می کند. با حذف نوشابه و جایگزین کردن آب، بدن 
خود را سالم تر نگه خواهید داشت و به تامین آب بدن تان و 

باال بردن متابولیسم خود کمک خواهید کرد.
 روغن را کم کن

اگر می خواهید در طول زندگی خود ســالم بمانید، 
بایــد میــزان روغــن غذاهــای خــود را کمتــر کنید، 
ســعی کنید غذاهــای بخارپــز و آب پــز را، جایگزیــن 
غذاهای سرخ شــده و ســبک تغذیه خود را به ســبک 

مدیترانه ای نزدیک تر کنید.
 کاهو بیشتر کربوهیدرات کمتر

اگر از آن دسته افرادی هستید که شب ها مقدار زیادی 
نــان، ماکارونــی و برنــج می خورید به شــما پیشــنهاد 
می کنم، همین االن سبزیجات را در وعده شام تان اضافه 
و کربوهیدرات را قطع کنید. اضافه کردن سبزیجاتی 
چون کاهــو، کلم، نخودفرنگــی و لوبیا ســبز در برنامه 
غذایی می تواند به از بین بــردن چربی ها کمک کند و 

باعث شود پوست شاداب تری داشته باشید.
 شیرینی ممنوع

اگر همزمان به شما میوه و شیرینی تعارف کنند، کدام را 
برمی دارید؟ اگر انتخاب تان میوه است، به شما تبریک 
می گویم. چون قند طبیعی را به نوع مصنوعی آن ترجیح 
داده، مقداری از آب بدن خود را تامین کرده و به شفاف 
شدن پوست خود کمک کرد ه اید، اما اگر انتخاب شما 
گزینه دوم و شیرینی است، شما همزمان ترکیبی از قند، 
کربوهیدرات و چربی را به بدن تان وارد کردید. من اگر 
جای شما باشم هر وقت هوس خوردن شیرینی جات را 

کردم سراغ یک میوه فصل خواهم رفت.
Webmd :منبع

مهسا کسنوی
خبرنگار

سالمت 

چه سرفه ای نشانه کووید-۱۹ است؟ 

به طور کلی ســرفه، تب و احساس خســتگی از جمله عالیم 
شایع بیماری کووید-۱۹ است و به همین دلیل بیمار احساس 
می کند که دچــار ســرماخوردگی یــا آنفلوآنزا شــده اســت. 
تشــخیص به موقع ابتال به کووید-۱۹ به منظور پیشــگیری 
از انتقــال آن و جلوگیــری از بــروز دیگــر پیامدهــای آن حائز 
اهمیت اســت. یکی از راه ها، بررســی چگونگی سرفه کردن 
است تا مشــخص شــود ســرفه از بیماری کووید-۱۹ نشئت 
گرفته یا عوامل و بیماری های دیگر موجب سرفه شده است.
ســرفه ناشــی از بیماری کووید-۱۹ خشــک و مداوم است و 
فرد را دچار تنگی نفس می کند به همین دلیل اســت که این 
بیماری بافت های ریه را تحریک می کند. با پیشروی بیماری 
در بافت های آســیب دیده ریه مایع جمع می شــود که در این 
شرایط فرد احســاس تنگی نفس بیشــتری را تجربه می کند 
زیرا بدن قادر به تامین اکسیژن مورد نیاز خود نیست. به گفته 
متخصصان، سرفه های گاه به گاه نگران کننده نیست اما زمانی 
که سرفه ها برای هفته ها ادامه پیدا کند، همراه با خون باشد، 
موجب تغییر رنگ خلط شده، با تب، احساس منگی و خستگی 

همراه باشد ضرورت دارد بیمار به پزشک مراجعه کند.
 سرفه خشک یا مرطوب

افراد ممکن اســت بــر اثر شــرایط و بیماری هــای دیگر و نه 
بیماری کووید-۱۹ دچار عالیم سرفه شوند. سرفه مرطوب 
با خلط همراه اســت اما ســرفه خشــک مشــابه با آن چه در 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ مشاهده می شود با خلط همراه 
نیســت و به طور معمول از قسمت پشــت گلو آغاز می شود. 
همچنین در ســرفه خشــک مجرای تنفســی باز نمی شود 
و اغلــب افراد ایــن ســرفه را آزاردهنده توصیــف می کنند. 
هرچند، ممکن است ابتدا سرفه خشک باشــد و در نهایت 
به ســرفه مرطوب تبدیل شــود.به گزارش مدیــکال دیلی، 
درصورتی که برای بررسی وضعیت سالمت خود به پزشک 

مراجعه کنید معموال این سواالت از شما پرسیده می شود:
  سرفه  چه مدت زمان به طول می انجامد؟

  شدت سرفه  در چه موقع از شبانه روز بیشتر است؟
 سرفه  با چه صدایی همراه است؟

  آیا سرفه موجب بروز عالیمی از قبیل استفراغ، سرگیجه یا 
بی خوابی می شود؟

  ســرفه چه شــدتی دارد؟ آیا در فعالیت هــای روزانه خلل 
ایجاد می کند؟

منبع: ایسنا

  لبــاس هــای رنگ روشــن نــور و 
حرارت کمتری را جذب می کند.

 لبــاس هایی از جنس پالســتیک و 
تنگ  فــرد را در معرض عفونت های 

قارچی قرار می دهد.
  بانــوان  شــال و روســری نخــی را 
جایگزین ابریشمی و الیاف مصنوعی 

کنند.
  بهتریــن گزینــه بــرای انتخــاب 
شــلوارهای تابســتانی کتان و پارچه 
های نخی اســت که بــه انــدازه کافی 

گشاد باشد. )لنین ، نخ(
  لباس های تابســتانی بهتر اســت 
که ســبک باشــد تا باعث عرق کردن 

شما  نشود.

جدیدترین عالیم کرونا

دکتر پیام طبرسی رئیس بخش بیماری های عفونی 
بیمارســتان مســیح دانشــوری گفت: هــم اکنون 
عالیم گوارشی مانند اسهال و درد شکم ، استفراغ، 
عالیم پوستی کهیر، درد شدید نواحی قلب و عالیم 
مغزی مانند سکته مغزی از برخی عالیم جدید این 

بیماری است.
وی افزود: باید توجه داشت که تجویز دگزامتازون 
در شرایط خاص و برای بیمارانی اثربخش است که 
افت اکسیژن دارند، در غیر این صورت برای بیمار 
عوارض خواهد داشــت؛ بنابرایــن توصیه می کنم 
افراد از تجویز خودســرانه آن برای خود و اطرافیان 

جدا خودداری کنند.

 جادوگر هنوزبا آلوپسی آره آتا 
درگیر است؟

 عوامل موثر بر ریزش موی سکه ای، به بهانه 
انتشار تصاویر جدیدی از علی کریمی

 از ســال ۹۵ کــه خبــری در ســایت باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان منتشرشــدمبنی براین که 
»علی کریمــی«؛ بازیکــن پیش کســوت فوتبال 
کشــورمان مشــکل ریزش موی ســکه ای  دارد 
و این مشــکل »آلوپســی آره آتــا« نــام دارد چند 
ســالی می گذرد. کریمــی به تازگــی تصاویری 
در اینســتاگرامش منتشــر کــرد کــه چهره اش 
را از دورتر می بینیم اما مشــهود اســت هنوز از 
این بیماری رنــج می برد. با توجه بــه محبوبیت 
ویژه کریمی و نگرانــی احتمالی هوادارانش بد 
ندیدیم شــما را با این بیماری آشــنا کنیم.  این 
بیمــاری جزو دســته بیمــاری های خــود ایمن 
قرارمی گیرد زیرا سیستم ایمنی بدن فولیکول 
مو را به عنوان ماده غیر خودی در نظر می گیرد 
و به آن حمله می کند، به همین دلیل موها دچار 
ریزش می شــود ومنطقه ای کوچک یا بزرگ  از 
آن به صــورت ســکه ای طاس می شــود. دالیل 
مختلفی مانند ژنتیک، فشارعصبی، کم خونی 
و... را برای بــروز این مشــکل بر می شــمارند.
هم اکنون راهی برای پیشــگیری از آن شناخته 
نشــده اســت. معموال بیماری خوب می شــود، 
موهای ریخته شــده دوباره رشــد مــی کند و در 
بیمارانی که تعداد این نواحی کم و اندازه آن ها 
کوچک اســت معموال بهبــود کامل اســت. این 
بیماری غیر قابل پیش بینی است و ممکن است 

دوباره عود کند.

بیشتر وقت ها یک باگت خوب قبل از خوردنش بیات می شود. آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که  چه چیزی باعث 
بیات شدن نان می شود؟ وقتی در فرایند آماده کردن نان، به آرد آب اضافه می کنند، مولکول های سخت نشاسته 
تبدیل به ماده ای شبیه ژل می شود و به نان بافت پف داری می دهد. وقتی نان سرد می شود، آب از نشاسته بیرون 
می رود و چیزی که باقی می ماند مولکول های سخت نشاسته است که به نان مزه ای خشک و ترد می دهد. در ادامه 

به نکاتی در این باره اشاره می کنیم :
۱- بهترین کار این است که همان روزی که باگت را خریدید از آن استفاده کنید.۲- نان هارا در فویل آلومینیومی 
قرار دهید. اگر می خواهیــد نان ها را فریز کنید، باید قبــل از فریز نان ها را تکه تکه کنید.نکته:مهم اســت که نان 
باگت، سرد یا هم دمای اتاق باشد. اگر نان گرم را در فویل آلومینیومی بگذارید، بخارش را به دام می اندازد و نان 
سریع تر بیات خواهد شد.3- برای نگهداری طوالنی مدت نان ابتدا بگذارید نان کامال سرد شود سپس در کیسه 
تمیز قرار دهید و داخل فریزر بگذارید.موقع انجام این کار، تا جایی که می شود کیسه را از هوا خالی کنید.4- اگر 
نان تان را به صورت قرص کامل فریز می کنید، برای آب کردن یخ اش آن را چهار تا پنج ساعت در دمای اتاق بگذارید.

 حرارت و شدت تابش نور خورشید در تابستان برای بسیاری از ما دردسر ساز می شود به همین دلیل باید بدانیم از چه  لباس هایی استفاده  کنیم تا  دچار 
گرمازدگی و آفتاب سوختگی نشویم . در این مطلب نکاتی برای انتخاب لباس مناسب گرم ترین فصل سال ارائه می دهیم.

  بهترین جنس لباس 
الیاف کتانی و پنبه ای 

است که جزو الیاف 
طبیعی به شمار می آیند. 

از ویژگی های پارچه 
کتانی جذب  مناسب 

عرق بدن است.

 از کفش هایی 
استفاده کنید 
که منافذ کافی 

برای تبادل هوا 
دارد.

  از کاله لبه دارحصیری 
استفاده کنید تا پوست 
صورت شما در معرض 
مستقیم نور خورشید 

قرار نگیرد و جریان 
هوا هم به خنک شدن 

سرتان کمک کند.
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 درمان های قبلی بیش فعالی کدام اند؟

اختالل بیش فعالی و نقص توجه می تواند 
هــم در کــودکان و هــم در بــزرگ ســاالن 
مشــاهده شــود. عالیم این اختالل شامل 
فعالیت سطح باال و ناتوانی در تمرکز روی 
فعالیتــی مشــخص، ناآرامــی و ناتوانی در 
کنترل رفتار توسط فرد است. درمان های 
قبلــی ایــن اختــالل شــامل دارودرمانی 

و رفتاردرمانــی اســت کــه در بســیاری از 
مــوارد در کنــار همدیگــر بــه کار گرفتــه 
می شــدند. حاال بــا تاییــد بــازی رایانه ای 
EndeavorRX، روش جدیدی به مجموعه 
روش های درمانی این اختالل اضافه شده 
که می توانــد در کنار روش هــای قبلی، به 
بهبود عالیم این اختالل در کودکان کمک 

کند. اما ویژگی های این بازی چیست؟

EndeavorRX چه ویژگی هایی دارد؟
در این بازی، بازیکنان باید یک ماشین پرنده 
را از میان موانع مختلف عبور دهند و همزمان 
مراقــب خطراتی باشــند که ناگهــان ظاهر 
می شــوند. این بازی برای کودکان هشــت 
تا 12 ســال مبتال به اختــالل بیش فعالی و 
نقص توجه طراحی شــده اســت و پیشنهاد 
داده شــده تا کودک 25 تا 30 دقیقه، برای 
پنج روز در هفتــه و به مدت چهــار هفته این 
بازی را انجام دهد.  این بازی می تواند توسط 

هر کسی دانلود شود و هزینه ای هم 
ندارد اما شرکت تولیدکننده 

بــازی، تنهــا بعــد از ارائه 
نســخه از متخصــص، 
کد فعال سازی را برای 

فرد ارسال می کند.

چرا این بازی تاییده گرفته است؟
شــاید با خــود فکــر کنید کــه بــر مبنای 
توصیف های داده شده، این بازی بسیار 
شبیه بازی های دیگری است که فرزندان 
ما این روزها بازی می کنند. پس چرا این 
بازی ها تاییدیه ندارند و این بازی دارد؟ 
اول این که یادتان باشد، توصیفی که از 
بازی این جــا ارائه شــده، توصیفی کلی 
است و نمی تواند تمام جزئیات آن را برای 
شما مشخص کند. نکته دوم این که این 
بازی تا به حال موضــوع مطالعه چندین 
بررسی علمی معتبر بوده است. به عنوان 
مثال یکی از این مطالعات نشان می دهد 
که عالیم اختالل در کودکانی که از این 
بازی استفاده کرده اند، در انتهای دوره 
درمانی تــا 36 درصد کاهش 
یافته و به پشــتوانه نتایج 
 FDA ،ایــن مطالعات
ایــن  بــودن  مفیــد 
بازی را تایید کرده 

است.

یک ســال از تصمیم تــان بــرای جدایی 
گذشــته و هنوز جراحت های حاصل از 
ازدواج قبلی تــان التیــام نیافته اســت و 
از طرفی بــرای رهایــی از تنهایی، قصد 
ازدواج مجدد داریــد. افراد بــرای ازدواج دالیل مختلفی 
دارند که برخی درســت اســت، مانند والد شــدن، یافتن 
شــریک حمایت کننــده و... و برخی دالیل نیز نادرســت 
اســت، مانند جســت و جوی اســتقالل، فشــار خانواده، 
التیام یک ارتباط شکســت خــورده، تنهایی و اســتیصال 
و... . ازدواج زمانی موفق خواهد بود که دو نفر »خواستار« 
ازدواج باشــند نه این که به ازدواج »نیاز« داشــته باشــند. 
ارتباطی که بــا هدف بهبــود و التیام یکی از دو نفر شــکل 
گیــرد از همان ابتــدا در معرض خطر اســت؛ زیرا کشــش 
عاطفی میــان آن ها فقط برای مرهم نهــادن بر زخم های 

ارتبــاط دیگری اســت. هر فــردی حتــی در یــک ازدواج 
رضایتمندانــه نیز گاهی تنهایــی را تجربه مــی کند، مهم 
اســت بدانیم که حضور این احساســات چه قبل و چه بعد 
از ازدواج، طبیعی اســت. عالوه بر این، یکی از معیارهای 
ازدواج موفــق، این اســت که زوج هــا همان گونه کــه از با 
هم بودن لذت مــی برند، از تنها بــودن گهگاهی نیز لذت 
ببرند زیــرا زیاد با هم بودن آســیب هایی نظیــر رفتارهای 
کنترل کنندگــی همســر را در پــی دارد. بنابراین ازدواج 
یک رابطه درمانی نیســت و در قــدم اول باید تنهایی خود 
را به شــیوه ای غیــر از ازدواج برطرف کنید. بــرای مثال، 
ورزش خاصــی را در برنامه هفتگی خــود بگنجانید چون 
ورزش عالوه بر توانمندسازی جسمی، به لحاظ روحی نیز 
فوق العاده موثر است یا ارتباط با گروه همساالن و فعالیت 
گروهی با آن ها، مطالعه کتاب های به خصوص در زمینه 
ازدواج و... را در پیــش بگیرید. این مشــکل که حل شــد، 

می توانید برای ازدواج به طور اصولی برنامه ریزی کنید.

 ابتدا حس تان را به زنان تغییر دهید
برای یک ازدواج رضایتمند وجود دو عنصر الزامی است: 
الف( تناسب دو نفر با یکدیگر، ب( مناسب بودن هر یک 
از زوج ها. یک دســته از افرادی که برای ازدواج مناسب 
نیستند افرادی هستند که از ازدواج و رابطه قبلی کامال 
التیام نیافته اند. معموال این دســته افراد، خشم و نفرت 
زیادی نســبت به شــریک قبلی خود احســاس می کنند 
و هر بار که یاد آن دوران می افتند به شــدت احساســات 
منفی شان غلیان می کند. اگر در چنین شرایطی به سر 
می برید، الزم است پیش از اقدام به ازدواج مجدد، کمک 
تخصصی دریافت کنید؛ زیرا این شرایط توان شما را برای 
عشق ورزی به تحلیل می برد و ازدواج بعدی را نیز به طور 

مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.

 زندگی مشترک قبلی تان را ارزیابی کنید
پیــش از ورود دوبــاره بــه زندگی مشــترک، الزم اســت 
ارزیابــی واقــع بینانــه و منطقــی از زندگــی قبلی تــان 
داشــته باشــید و با پی بردن به عوامل ناموفق بودن آن، 
راهبردهای مقابله ای برای هر یــک بیابید. مثال بددلی 
یک شیوه واکنش به شرایط بوده اســت اما آیا می توانید 
روش های دیگری را هم بیان کنید که می توانســته موثر 
باشــد؟ ارزیابی های واقع بینانه، درمان کالفگی پس از 

یک شکست است.

نخستین بازی رایانه ای که وارد نسخه های درمانی شد
 به تازگی تجویز کردن یک بازی به عنوان روش درمانی جدید برای کودکان بیش فعال

 توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شده است

بعد از طالق، از زن ها متنفر شدم

 در ماه میالدی گذشــته اولین بازی رایانه ای با کاربرد درمانی برای 
کودکان دارای بیش فعالی و نقص توجه از سوی سازمان غذا و داروی 
آمریکا تایید شد اما این بازی چیست؟ شرایط استفاده از آن به چه 
صورت است؟ و چطور این بازی توانسته تاییدیه این سازمان را بگیرد؟

با هزاران امید و آرزو با دختر مورد عالقه ام ازدواج کردم، دقیقا سه سال پیش. حاال و در 29 سالگی، تنها هستم 
چون یک سال پیش طالق گرفتم. اصال آن دختری نبود که قبل از ازدواج می شناختم. تنها هستم، دوست دارم 

ازدواج کنم اما می ترسم. بعد از طالق، از زن ها متنفر شدم و نمی توانم به هیچ کدام شان اعتماد کنم. چه کنم؟

 وونگا چیست و از چه چیزهایی تشکیل شده؟
یکی از خطرناک ترین و ویرانگرترین موادمخدر جهان که ابتدا 
در آفریقای جنوبی ساخته شد، »وونگا« نام دارد که ترکیبی از 
چند ماده سمی و خطرناک است. مصرف این ماده مخدر در 
سال 2010 رشد چشمگیری پیدا کرد و از آن پس در دیگر 
نقاط جهان نیز مشاهده شد. با توجه به دست ساز بودن این 
ماده، اطالعات خیلی دقیقی در خصوص نحوه ساخت آن در 
دست نیست اما می توان این ماده را از ترکیب متفاوتی از مرگ 
موش، هروئین، ماری جوانا، پودر لباس شویی، داروهای ضد 
ویروس )ماده اصلی آن(، پودر شیر، شوینده استخر، نوشابه 
و... تولید کرد. نتیجه این ترکیبات یکی از کشنده ترین مواد 
به نام »وونگا« را می سازد و ترک کردن آن نیز نوعی شکنجه 

طاقت فرساست. وونگا پودری سفید است و معمواًل در تکه ای 
کاغذ پیچیده و سپس دود می شود.

 وونگا در کمین 18 تا 30 ساله ها
ایــن مــاده مخــدر در چنــد ســال اخیــر، توجــه بســیاری از 
پژوهشگران حوزه اعتیاد را به خود جلب کرده است و بسیاری 
از افراد از پیامدهای زیانبار آن هراس دارند چراکه ترکیبات 
این مــاده مانند مرگ موش، پــودر لباس شــویی و داروهای 
ضدویروس نه تنها ممنوع نیستند بلکه استفاده از هر کدام 
از این مواد قانونی اســت. همچنین طبق تحقیقات صورت 
گرفته به خصوص در آفریقای جنوبی، بیشترین آمار استفاده 
از این ماده مخدر در گروه سنی 18 تا 30 سال است. در خور 

ذکر است که این ماده هم به شکل سیگار و هم به شکل تزریق 
استعمال می شود. افرادی که این ماده را تزریق می کنند در 
مقایسه با افرادی که آن را به شکل سیگار می کشند در معرض 
خطر بیماری های قلبی بیشتری قرار دارند که به نوبه خود 

بیشتر در معرض ابتال به بیماری های ریه هستند.

 عوارض مصرف »وونگا«
وونگا به عنوان یک مــاده اعتیادآور که آثار بســیار زیانباری 

دارد، شناخته می شود. حتی یک بار مصرف 
این ماده نیز می تواند اعتیاد آور باشــد. 

از همین رو آزمایش های اولیه نشان 
می دهد که مصــرف »وونــگا« این 

امــکان را دارد کــه از یــک دوره 
کوتاه مدت به ســرعت بــه اعتیاد 
کامل برسد. بعد از وارد شدن دود 

ناشی از سوختن این پودر به درون 
ریه ها، فرد احساس رضایت، آرامش و 

سرخوشی خواهد کرد و بدن خیلی سریع 
گرم خواهد شد که البته این آثار خوشایند بسیار 

موقتی است، زیرا این حس  که بین دو تا چهار ساعت طول 
می کشد، مربوط به داروی ضد بیماری ایدز است .با این کار 
بخشی از افراد مبتال به ایدز از دریافت این داروی ضروری و 

حیاتی محروم خواهند شد. در صورت مصرف بیش از حد با 
کاهش عملکرد قلب و ریه فرد به شدت در معرض خطر مرگ 
قرار می گیرد و به همین دلیل اســت که آن را از مرگ موش 
هم خطرناک تــر می دانند. ســازوکار مصرف ایــن ماده نیز 
شبیه دیگر مواد اعتیاد آور است به طوری که فرد برای رفع 
درد و همچنین به سبب ولع شدید، اقدام به استفاده مجدد 
با دوز باالتر می کند و با این کار جان خود را به خطر می اندازد. 
برخی تحقیقات نیز نشان می دهد که مصرف کنندگان این 
ماده، اشتهای طبیعی خود را از دست می دهند، به طوری 
که می توانند روزها را با حداقل غذا سر کنند که همین مسئله 
سیستم ایمنی بدن را به شدت ضعیف و فرد را مستعد انواع 
و اقســام بیماری ها می کند. این ماده که بســیار اعتیادآور 
است، همچنین می تواند باعث ایجاد بیماری روانی در بین 

بیمارانی شود که سابقه ژنتیکی بیماری روانی دارند.

 ترک کردن وونگا نوعی شکنجه طاقت فرساست 
پر واضح اســت کــه امر پیشــگیری به مراتــب هزینه های 
مادی، جامعه شناختی و روان شناختی کمتری نسبت به 
درمان دارد. بنابراین در این خصوص به همه آحاد جامعه 
به ویژه والدین و مربیان توصیه می شــود که با آگاه کردن 
و شناســاندن عوارض و پیامدهای ناگوار مــواد اعتیادآور 
مختلف بــه ویژه ماده دســت ســازی همچــون »وونگا« به  
کودکان و نوجوانان خود، از آن ها مواظبت کنند. با توجه 
بــه ویژگی هــای دوره نوجوانــی )ماننــد هیجان طلبــی، 
اســتقالل طلبی، تاثیر بیشــتر گروه همســاالن و...( این 
گروه ســنی از جمله گروه هــای در معرض خطــر ارزیابی 
می شوند. با توجه به مطالب مطرح شده به والدین پیشنهاد 
می شــود که ضمن نظارت همدالنــه، از ایجــاد و پرورش 
مهارت های زندگی در نوجوانان خود غافل نشوند. یکی 
از مهم ترین مهارت های زندگی که می تواند نوجوان را در 
برابر فشار گروه همساالن ایمن نگه دارد، کسب مهارت »نه 
گفتن« است. این مهارت به فرزند شما کمک 
می کند کــه در برابر خواســته های نابه 
جای گروه همساالن با در نظر گرفتن 
پیامدهای احتمالی رفتار پرخطر، 
بایســتد و با نه گفتن به این گونه 
پیشنهادها، بهداشت روانی خود 
را به مخاطره نیندازد. با این حال 
و در صورت اعتیاد احتمالی فرد به 
موادمخدر به ویژه مواد دست سازی 
مانند »وونگا«، نظارت پزشکی و مصرف 
دارو برای کاهــش عالیم ترک ضروری اســت. 
ضمنا مداخالت روان شناختی و گروه درمانی نیز بسیار 
ســودمند خواهد بود چون تــرک این مــاده، اصال راحت 

نیست و شبیه شکنجه شدن است.

     

انگار هر روز ایده ســاخت یک ماده جدید به ذهن مافیای مواد مخدر در دنیا می رسد و همان را تولید و به 
صورت گسترده در بازار جهانی توزیع می کند. ماده ای که آثارش با مخدرهای قبلی متفاوت خواهد بود و 
همین عامل باعث تشکیل بازار جدیدی در این زمینه خواهد شد. امروزه قاچاقچیان و تبهکاران برای آن که 
از غافله سود سرشار تولید، توزیع و فروش مواد عقب نمانند، انواع مختلفی از مواد دست ساز را در البراتوارهای خانگی 
می سازند و روانه بازار می کنند. موادی که بعضا حتی یک بار مصرف آن ها می تواند فرد را به کام مرگ بکشاند. »وونگا« یکی 
از همان هاست که اگر خانواده ها با ویژگی های ظاهری آن، عالیم مصرفش و... آشنا شوند، مانع شیوع مصرف آن می شوند 

و سالمت جسم و روان فرزندانشان را تا حد زیادی تضمین می کنند.

محوری

تمام وسایل میز آرایش را خالی کنید در نخستین گام، تمام مواد و لوازم بهداشتی 1
و آرایشــی روی میز و داخل کشــوها را خالی کنید و 
همه را یک جا بچینید تا با حوصله درباره نگه داشتن 
یا دور انداختن آن ها تصمیم بگیرید. با یک دستمال 
مرطوب محل قرارگیری این لوازم و خود لوازم را از 
گرد و خاک و لک مواد پاک کنید. پیشنهاد می شود 

کف کشو و کمدها را با کاغذ مخصوص بپوشانید.
بدهید2 در چیدمان این وســایل خالقیت به خرج 
اقــالم ریزتــر و رنگــی را می توانیــد در ظرف هــای 
شیشه ای نگه  دارید و چون داخل آن دیده می شود، 
دسترســی به هر مورد هم راحت تر است. می توانید 
از جا عینک قدیمی تان بــرای نگهداری قلم موهای 
آرایشــی اســتفاده کنید. داخل کشــو را با تقســیم 
کننده هــای مقوایی محکم ســازمان دهــی کنید یا 
ظرف جاقاشقی و لوازم داخل کشو های آشپزخانه 
را به کار ببرید. درصورت محدودیت فضا، در اطراف 
میز آرایش برای نگهداری برخی اقالم بزرگ تر شلف 

و قفسه های دیواری نصب کنید.
لوازم برقی را از جعبه خارج کنید جعبه های لوازم برقی شخصی مانند سشوار 3

یا حالت دهنده مو فضای زیادی را اشغال می کنند، 
با نصب قالب هایی در داخل کمد می توانید فضای 
مناسبی برای آویزان کردن لوازم جانبی برقی ایجاد 
کنید. مراقب باشــید جعبه ها را تا زمان تمام شــدن 

ضمانت نامه دستگاه دور نیندازید.
لــوازم تزیینــی مــو مانند گل ســر، کــش مو، 4 لوازم تزیینی مو را سر و سامان بدهید

ســنجاق مو و حتی بیگودی های پالستیکی باید در 
فضای تمیزی قرار بگیرند چراکه در ارتباط مستقیم 

با موی سر هستند. بنابراین پیش از هر کاری لوازم 
مربوط به مو را بشویید و در جعبه ای دربسته و به دور 

از گرد و خاک نگه دارید.

برای ساده تر شــدن این فرایند، همه اقالم را 5 همه اقالم را دسته بندی کنید
به دســته های کوچک تر مثل محصوالت بهداشــتی 
پوست و مو، برس ها، لوازم برقی، عطر و ادکلن و دیگر 
لوازم و مواد آرایشی تقسیم کنید. لوازم مرتبط را در 

ظرف یا سبدهای کوچک 
بچینیــد تا دسترســی به 
آن ها راحت تر باشــد. به 
تاریخ انقضای آن ها توجه 
کنید و در صورت منقضی 
شــدن حتمــا آن را دور 
بیندازید. بهتر است لوازم 
آرایشی مثل ضد آفتاب یا 
کرم مرطوب کننده را که 
به صــورت روزانه از آن ها 
اســتفاده می کنیــد، در 
یک کیف یــا جعبه جدا از 
وسایل دیگر در دسترس 

قرار دهید. از قرار گرفتن برخی محصوالت بهداشتی 
و آرایشــی در معرض نــور مســتقیم خورشــید و گرد 
و خاک خــودداری کنیــد. دقــت کنید کــه برخی از 
محصوالت باید در یخچال نگهداری شوند تا از کیفیت 

آن ها در محیط گرم کم نشود.
در نهایت تــالش کنید تا » قانون یک نــو، یک کهنه« 
را اجرا کنید یعنی در صورت خریداری هر محصول 
جدید، یکی از محصوالت مشــابه از همان دســته را 

حذف کنید و کنار بگذارید.

مصطفی نجمی |   پژوهشگر اعتیاد

* درباره اون سوال پژمان بازغی در برنامه کودک شو، به 
عنوان یک پدر همیشه برام سوال بود که واقعا کارشون 
درسته یا نه و نتیجه پرسیدن چنین سواالتی، کارشناسی 

شده است یا نه. ممنون که شفاف سازی کردین.
* قدرت خداوند را بگردم که چه چیزهای دقیق و حساب 
شده ای آفریده و ما اصال حواس مان به آن نعمت ها نیست. 
تصویر چشــم، ابرو و گــرد و خاک در زیر میکروســکوپ، 

باورکردنی نبود.
* در مطلب »روش صحیح بــرای باز کردن یــخ مرغ« در 
صفحه سالمت به استفاده از مایکروویو اشاره نکردین که 

بهترین راهکاره.
* تصویر جنین انســان زیر میکروســکوپ که در پرونده 

زندگی سالم چاپ شده، خیلی گل منگولی بود.
* زندگی سالم عزیز، خیلی رو داری. رو که نیست، سنگ 
پاســت! آخه اصلی ترین دلیــل این که مردم ایــن روزها 
احساس خوشبختی نمی کنن، مســائل مالیه. بعدش 
در صفحه خانواده به ما گیر دادی که کمال  گرا هستیم و 
بی برنامه و به همین دلیل احساس خوشبختی نداریم! 

خیلی رو داری، خیلی.
* من به عنوان یک نوجوان عاشق مطالعه، رضایت خودم 
را با راه افتادن ستون »چرا؟ چرا؟ چرا؟« در صفحه نوجوان 
علی اعالم می کنم. 
* در صفحه خانواده هی می گید که مدیری  اون جوری 
نگــو، بازغــی ایــن کار رو نکن، حیایــی ســنگین باش، 

علیخانی فالن باش و... . ول کنین اینا رو بابا.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز بحث نکردن های الکی

قرار و مدار

امروز تصمیم بگیرین که وقت خودتون 
رو با بحث کردن های الکی و بی فایده با 

دوست یا آشنا هدر ندین. خیلی از 
بحث کردن های ما، 
سرانجامی نداره و 
طبیعتا فایده ای 

هم نخواهد 
داشت.

 ترفندهای طالیی برای سروسامان دادن به
 میزهای آرایشی

منظم   بودن میز آرایشی این امکان را برای ما فراهم می آورد که دسترسی سریع  و آسان تری به لوازم آرایشی و 

بهداشتی موردنیاز داشته باشیم

 لوازم آرایشی و بهداشتی جزئی جدایی ناپذیر از وسایل شخصی خانم هاست. حاال اگر در خرید این اقالم مدیریت 
نداشته باشیم با میز آرایشی به هم ریخته روبه رو خواهیم شد. چه بسا در این میان حتی فراموش می کنیم که چه 
داریم و چه نداریم که در این صورت یا خریدی تکراری می کنیم یا برخی از وسایل تا مد ت ها بدون استفاده باقی 

می مانند. در این مطلب به چند ترفند برای سروسامان دادن این بخش از خانه می پردازیم.

بانوان

banimode، swirlster، realsimple :فاطمه قاسمی |   مترجم  منبع

»وونگا«
 از مرگ موش بدتر است

ضرورت آشنایی خانواده ها با ماده مخدری که ترکیبی است از 
پودرلباس شویی، نوشابه، ماری جوانا و... و در کمین جوانان 18 تا 30 ساله

cnbc.comو  FDA.org  :منابع نرگس عزیزی |  روزنامه نگار  

 مشاوره
 طالق

فاطمه شیبک |   روان شناس عمومی 

 از دنیای 
روان شناسی 
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شهرقصه 

 شهر کبوترها

شعر 

شما فرستادید

پرنده سفالی

سرگرمی

مار پیچ
دوستان گلم، نازنین برای نقاشی کشیدن، مداد زردش 

را الزم دارد. می توانید به نازنین کمک کنید تا مداد زردش 
را پیدا کند؟ 
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طاهره عرفانی  

ارسال نقایش، قصه،  خاطره، عکس و ...
۲۰۰۰۹۹۹        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

 سالم کودکانه

 یک داستان، یک درس

بابا به پیشدســتی ام نگاه کرد و پرسید: »چرا ســیبت رو کامل نخوردی؟« گفتم: »میل 
نداشتم.« بابا گفت: »بذار یه قصه برات بگم. یک بار که امام رضا علیه السالم با یارانشون 
قدم می زدند یک دفعه چشمشون به یک سیب نیم خورده افتاد. امام رضا علیه السالم 
خیلی ناراحت شدند و گفتند: هر کسی که این سیب را این طوری خورده، اسراف کرده 
و اسرافکار اصالً از یاران ما نیســت«. داستان بابا که تمام شد، فوری سراغ 

سیبم رفتم و سیب را کامل خوردم.
 بعد هم تصمیم گرفتم هیچ وقت اسراف نکنم، چون دوست دارم از یاران 

امام رضا باشم.

خانم و آقای کبوتر که به رنگ طوسی تیره بودند، بعد از گذشتن از شهرها و 
روستاها به باغی سرسبز رسیدند و روی یک درخت بزرگ توت نشستند. 

خانــم کبوتر که در طول ســفر، بالش زخمی شــده بود، 
خوشحال بود که باالخره فرصت استراحت دارند. آقای کبوتر به خانم کبوتر گفت: 

»همین جا بمون تا برم غذا بیارم«.
خانم کبوتر همان طور که منتظر نشســته بود، چند کبوتر سفید را دید که 

در آســمان پرواز می کردند. خوشحال شــد و گفت: »سالم دوستان 
ما امــروز بــه این جا رســیدیم«. امــا کبوترهــا با این 

که او را دیدند، جــواب او را ندادنــد و رفتند. خانم 
کبوتر که هم خســته بــود، هم بالــش زخمی بود و 

هم از برخورد کبوترها ناراحت شــده بود، یک دفعه 
اشک هایش ســرازیر شــد. درخت توت با ریختن 

اشــک های خانم کبوتر روی برگ هایش از خواب 
 بیــدار شــد. برگ هایــش را تــکان داد و گفت:

» داره بارون میاد؟!«
در همین موقع آقای کبوتر از راه رســید و با نگرانی 

پرسید: »چی شده؟« خانم کبوتر ماجرا را برای آقای 
کبوتر و درخت توت تعریف کرد. درخت توت آهی کشید 

و گفت:»این کبوترها خیلی مغرورن. اما یک جایی هســت که 

همه کبوترها در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی می کنند«. و بعد هم نشانی آن جا را به 
کبوترها داد.

 کبوترها بعد از این که مدتی اســتراحت کردند تا بال زخمی 
خانم کبوتر خوب شــود، به سفرشان ادامه دادند. 
آن ها آن قدر رفتند تا به شهری شلوغ و پر از آدم و 
ماشین رسیدند. خانم کبوتر گفت:»نکنه راه رو 
اشتباه اومدیم! این جا که کبوتری نیست!« 
آقای کبوتر گفت: »نگران نباش. باز هم باید 
بریم« رفتنــد و رفتند تا این که چیز قشــنگی 
دیدند، یک گنبد طالیی که از دور برق می زد. آقای 
کبوتر گفت: »خودشــه« و با سرعت بیشتری 
پرواز کردند تا به گنبد رسیدند. گوشه ای از حیاط 
نشستند، کبوترها را دیدند که دسته دسته در  
آسمان پرواز می کردند و بعد روی زمین می نشستند و 
به دانه هایی که آدم ها برایشان می ریختند نوک می زدند. آن ها گاهی 
کنار حوض می نشستند و آب می خوردند. خانم و آقای کبوتر با نگرانی جلو 
رفتند، کبوتر سفید و زیبایی پر زد و کنارشان نشست و گفت: »سالم، خیلی 

خوش اومدین! این جا، جا برای همه هست«.
نویسنده: مهدیه حاجی زاده

خادم مهرابن 

به آسمان نگاه کردم. هوا صاف بود.
پرنده کوچک سفالی را که در دستم بود نگاه کردم.

مادرم چند سال پیش، روز تولدم  این پرنده را به من هدیه داده بود.
این پرنده را خیلی دوست دارم، چون هدیه  مادرم است.

پرنده سفالی را روزی من هم مثل مادرم به عزیزترین کسم هدیه خواهم داد تا بهترین کادوی 
زندگی اش شود.

مادرم دوستت دارم.

ایستاده در حرم
خادمی نزدیک در

بر سرش دارد کاله
توی دستش چوب پر

گنبدی ریز و قشنگ
بر لباس فرم اوست

خادم خوب حرم
مهربان و خنده روست

می کند تعریف او
از حجاب و چادرم

من خوشم می آید از 
خادم خوب حرم 

عفت زینلی

چی الزم داریم؟

ظروف یک بارمصرف، نی استفاده شده، 
در بطری، خرده مقواهای رنگی و چسب

 نوشته   ارسالی  از دوست خوب »فرفره«

نگار جمال -۱۱  ساله سرایان

۱

۲

چطوری درست کنیم؟

ظرف های یک بار مصرف خود را دو دسته کنید. ته یک دسته از ظرف ها را با قیچی ببرید و کناره آن ها را هم یک برش بزنید. 
دسته دوم را همان طور سالم نگه دارید.ظرف های برش خورده را داخل ظرف های سالم، بچسبانید. برش کنار ظرف کمک 
می کند تا بتوانید آن ها را بهتر جا بدهید. وسط هر گل، یک در بطری بچسبانید.از نی ها به عنوان ساقه استفاده کنید. روی 
یک مقوا یا پشت یک جعبه خالی، گل ها را بچسبانید و بعد با برگ های مقوایی دسته گل خود را کامل کنید.حاال یک تابلوی 

زیبا دارید.

هنرمند کوچولو

گل های پالستیکی

۳

۴

۵
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شانس بيرانوند براى کسب 
عنوان بهترین بازیکن سال آسيا

همه ناراضی 
کارگزار راضی!

&ابوس در باشگاه پرسپوليس و خواب راحت وزارتاهدا جوا�ز ا اف س� لغو نم�  شود

اولتيمـاتـوم بـه فـرهـاد، 
چشمک به قلعه نویی و استرا!

پــــس لــــرزه هــــا نتــــا�ــــج ضعيــــ, استقــــــالل 
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5   کاندیداى میزبانى 
جام ملت ها مشخص شدند 

کلین شیت تاریخى عابدزاده 
در پرتغـال

دیگـه چـه خبـر؟!
پاسخ سیدعلى به اتهامات مجیدى

یزدانى به یزدانى به لیست لیست 
مصدومانمصدومان استقالل  استقالل 

اضـافـه شـداضـافـه شـد

پرســپوليس در آستانه چهارمين 
قهرمان� متوال� خود اســت تا به 
قول هوادارانش، ا"ن پو!ر را جشــن بگيرد اما 
ا"ن روزها اخبار+ به گوش م� رســد !ه نشان 
م� دهد حال ا"ن تيم خيل� هم خوب نيست و 
با"ــد نگران بــود. روز گذشــته تعداد ز"ــاد+ از 
!ارمندان باشــگاه پرســپوليس بــه دليل آنچه 
پرداخت نشــدن حقوق اعالم شــده، مقابل در 
باشگاه ا"ستادند و دست از !ار !شيدند.  گفته 
م� شود !ارمندان باشگاه پرسپوليس بيش از 
٢ ماه است !ه حقوق در"افت نBرده اند. پست 
مشــترE باز"Bنان بعد از پيروز+ مقابل پيBان 
نشان م� دهد !ه ا"ن نارضا"ت� فقط مربوط به 
!ارمندان ادار+ باشــگاه نم� شود و باز"Bنان 
هم از شــرا"ط راض� نيســتند. ماجرا+ پســت 
مشــترE باز"Bنان پرســپوليس !ه حBا"ت از 
مشBالت مال� دارد، گو"ا+ ا"ن موضوع است 
!ــه برخــالف همــه مصاحبه هــا+ نو"دبخش 

مد"ران، اعضا+ تيم وضعيت خوب� ندارند و از 
شــرا"ط خود ناراض� هســتند. ا"نها داللت بر 
ا"ــن دارد !ه ز"ر پوســت اخبار خــوش !نون�، 
اتفاقــات نامطلوب� در حال رخ دادن اســت !ه 
باز"Bنان را ا"ن چنين عصبــ� و ناراض� !رده 
است. باز"Bنان به خوب� م� دانند !ه هرچه به 
پا"ــان فصــل نزد"S شــوند، با ا"ــن وضع� !ه 
مطالباتشــان  در"افــت  از  دارد،  پرســپوليس 
خبر+ نيست. در !نار ا"ن ماجرا، وقت� "S "ا ٢ 
نفر در باشگاه باشند !ه فراتر از تصميمات نفر 
اول، مقابل باز"Bنان قرار گيرند، باعث م� شود 
آن ها با پست مشترE، صدا+ اعتراض خود را 
به گوش مقامات تصميم ســاز برسانند. ظاهرا 
ماجــرا از ا"ــن قــرار اســت !ــه از ابتدا+ ســال 
جار+، چند"ن باز"Bن پرسپوليس در مواجهه 
با خزانه دار و ذ+ حســاب باشــگاه بــرا+ رتق و 
فتــق امــور مال� خــود، با رفتــار تنــد+ روبه رو 
شده اند و به دنبال همه ا"ن مسائل در روزها"� 

!ه مهد+ رســول پناه بــه دليل بيمــار+ !رونا 
خانه نشين شده و معلوم نيست اوضاع مد"ر"ت� 
ا"ــن باشــگاه در دســت چــه !ســان� اســت، 
 Eنان تصميم گرفتند در اقدام� مشــترB"باز
دهنــد.  نشــان  را  خــود  ناراحتــ�  ا"ن گونــه 
باشگاه� !ه حت� گفته م� شود مسئوالنش از 
نحوه گرداندن صفحات اجتماع� اش چندان 
اطالع� ندارند، در شرا"ط نابسامان !نون�، آ"ا 
زمانــش نرســيده وزارت ورزش بــرا+ ترميــم 
هيئت مد"ره و انتخاب مد"رعامل، اقدامات الزم 
را انجام دهد و نهادها+ نظارت� نيز به قرارداد 
بحث برانگيــز مد"ران پرســپوليس بــا !ارگزار 
جنجال� ورود !نند؟! به راســت� چه اتفاقات� 
در حــال رخ دادن اســت !ــه در باشــگاه بزرگ 
پرســپوليس از !ارمندان گرفته تــا !ادر فن� و 
باز"Bنــان همــه از شــرا"ط ناراض� هســتند و 
لبخند رضا"ت فقط بر لبان مد"ران و !ارمندان 

!ارگزار نشسته است؟!

&ابوس در باشگاه پرسپوليس و خواب راحت وزارت

د"ــروز آخر"ــن مهلــت بــرا+ ارا"ه مــدارE به همه ناراضی، کارگزار راضی!
منظــور آمادگ� بــرا+ ميزبان� جام ملت ها+ 
٢٠٢٧ آســيا  بود، !ه ٥ !شور مدارE خود را 
!امل !ردند. ٤ !شــور بجز ا"ران !شــورها+ 
عربســتان، قطــر، هند و ازبBســتان هســتند. 
هنــد در ســال ها+ اخير ميزبــان جام جهان� 
ز"ــر ١٧   ســال در ســال ٢٠١٧ بــوده. همان 
جام جهانــ� نوجوانان !ه ا"ن امتياز از ســو+ 
فيفــا بــه ا"ن !شــور اعطا شــد. قطر هــم قرار 
!نــد.  برگــزار  را   ٢٠٢٢ جام جهانــ�  اســت 
روزنامه ها+ قطر+ بخصوص الوطن د"روز در 
گزارش� !ه به همين بهانه منتشر !رد نوشت 
قطر شانس بيشتر+ نسبت به سا"ر رقبا برا+ 

تصاحــب امتيــاز ميزبان� دارد، بــه ا"ن خاطر 
!ــه در برگزار+ باز+ هــا+ بين الملل� تجربه 
بيشــتر+ دارد و به زود+ جام جهان� ٢٠٢٢ 
را ميزبان� خواهد !رد. عربستان و ازبBستان 
از نظر امBانات ســخت افزار+ شــرا"ط خوب� 
بــرا+ برگــزار+ باز+ هــا دارنــد. ازبS هــا به 
زود+ قرار است ميزبان جام ملت ها+ جوانان 
در تاشــBند باشــند !ــه ا"ــن باز+ هــا مهر ماه 
امســال برگزار خواهد شد. در صورت� !ه هند 
و "ــا ا"ران ميزبــان جام ملت ها شــوند، با"د با 
!مــS !نفدراســيون فوتبــال آســيا در زمينه 
ا"جاد امBانات ســخت افزار+ و در ســال ها+ 

پيش رو گام ها+ محBم� بردارند.

آژا!ــس آمســتردام در حال بررســ� احتمال 
جذب عليرضا جهانبخش مهاجم ٢٦ ســاله و 
ا"ران� تيم برا"تون انگلستان است. به نقل از 
روزنامه هلند+  هارلم دگبالد، مهاجم ســابق 
آلBمــار ممBن اســت بــار د"گر به ليــگ هلند 
بازگردد و ا"ن بار لباس آژا!س تيم بزرگ ا"ن 
!شور را به تن !ند. البته آژا!س هنوز به طور 
رســم� به برا"تــون و مد"ربرنامه ها+ باز"Bن 
ا"ران� پيشــنهاد نداده، اما به طور غيررسم� 
عالقــه اش بــه ا"ــن باز"Bــن را اعالم و ســع� 

در جلب توجــه جهانبخــش دارد. اگــر پاســخ 
جهانبخش به ا"ن پيشــنهاد غيررسم� منف� 
بود "ا آژا!س متقاعد م� شــد !ــه با"د تالش 
بيشــتر+ بBند، مارE اورمــارس مد"رفوتبال 
ا"ن باشــگاه م� توانســت وارد ميدان شود اما 
به نظر م� رســد در حال حاضر سيگنال ها"� 
!ــه از ســو+ جهانبخش ارســال شــده مثبت 
هستند. ٢ ســال پيش عليرضا جهانبخش در 
ليست باز"Bنان مورد نظر مارE اورمارس بود 

اما در آن زمان ا"ن انتقال غيرممBن بود.

۵   کاندیداى ميزبانی جام ملت ها مشخص شدند 

سيگنال هاى مثبت جهانبخش به سمت آژاکس 

آزمون براى سومين بار قوانين 
کرونا را زیرپا گذاشت

ســا"ت «چمپيونات» روســيه د"روز خبر 
داد ســردار آزمون، مهاجم ا"ران� زنيت 
بار د"گــر پروتBل ها+ بهداشــت� !رونا 
را ز"رپــا گذاشــته و ا"ــن بــار در "Bــ� از 
رستوران ها د"ده شــده است. و"د"و"� 
صفحــات  در  آزمــون  ســردار  از  جد"ــد 
مجــاز+ منتشــر شــد !ــه او در "Bــ� از 
دارد.  حضــور  روســيه  رســتوران ها+ 
مهاجم ا"ران� بدون رعا"ت پروتBل ها+ 
بهداشت� !ود!� را به آغوش م� !شد. 
پيــش از ا"ن آزمــون در تمر"نــات زنيت 
پروتBل ها+ بهداشــت� را ز"رپا گذاشته 
و از ســو+ !ميته انضباط� فدراســيون 
روســيه ٤٠ هــزار روبــل جر"مــه شــده 
بــود. همچنين مهاجــم ا"ران� چند روز 
پيش بــا صفا  هــاد+، باز"Bــن تيم مل� 
عراق د"دار !رده  و بــدون رعا"ت نBات 
بهداشــت� او را به آغوش !شيده بود !ه 
با وا!نش تند باشگاه زنيت مواجه شد. 
ا"ن سومين قانون شBن� آزمون در ط� 

هفته ها+ گذشته است. 

هافبــS عراقــ� تيم فوتبــال پرســپوليس همچنــان منتظــر در"افت 
مطالبات خود از ا"ن باشــگاه است. به گزارش فوتبال�، بدقول� ها+ 
پيا پ� مهد+ رســول پناه سرپرست باشگاه پرســپوليس به بشار رسن 
بــرا+ پرداخــت مطالباتش باعث شــده، ا"ــن باز"Bن حســاب� از و+ 
دلخور شــود. رســول پناه در آخر"ن مصاحبه خود با خبرنگاران تا!يد 
!رد !ه طلب بشار رسن را نها"تا تا قبل از د"دار با پرسپوليس و پيBان 
 Sپرداخت خواهد !رد، اما تا به امروز ا"ن اتفاق رخ نداده است. هافب
عراق� به زود+ قراردادش با پرسپوليس به پا"ان م� رسد و با شرا"ط 

موجود بعيد است در ا"ن تيم ماندن� شود.

دلخورى شدید بشار رسن از رسول پناه
شــيخ د"اباته !ه روز جمعه گذشته به خاطر به دنيا آمدن فرزندش ا"ران 
را به مقصد فرانســه ترE !رد، به مســئوالن اســتقالل قول داده !ه روز 
پنج شــنبه برگــردد و در تمر"نات ا"ن تيم شــر!ت !ند. مســئله مهم اما 
ا"ن اســت !ه با توجه به محدود"ت ها+ پروازها+ بين الملل� و شــرا"ط 
قرنطينه ا+ در !شــور فرانســه د"اباته نتواند به وعده اش عمل !ند و روز 
پنج شــنبه به ا"ران برگردد. از طــرف د"گر حت� اگر ا"ن مهاجم گلزن به 
موقــع هم در ا"ران حاضر شــود، وضعيتش برا+ د"ــدار با پارس جنوب� 
مشخص نيست. د"اباته حاال اگر پنج شنبه هم به ا"ران برگردد مشخص 

نيست تا روز "S شنبه هفته آ"نده آماده حضور در زمين شود.

دیاباته یک شنبه بازى مى کند؟

صالحى امیرى: کشتى از
3 منبع تامین مالى مى شود
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 ليگ برتر انگليس
 �ر�ستال پاالس صفر - برنل� ��

 الليگا
 ختافه ٢ - سوسيداد ��

 ليگ برتر انگليس
 بورنموث – نيو�اسل؛ ٢١:٣٠

 آرسنال – نور�چ؛ ٢١:٣٠
 اورتون – لسترسيت�؛ ٢١:٣٠

 وستهام – چلس�؛ ٢٣:٤٥
 سر� آ

 فيورنتينا – ساسولو؛ ٠٠:١٥
 هالس ورونا – پارما؛ ٠٠:١٥

 لچه – سمپدور�ا؛ ٠٠:١٥
 اسپال – ميالن؛ ٠٠:١٥

 بولونيا – �اليار8؛ ٢٢
 ا�نتر – برشا؛ ٢٢

 الليگا
 بتيس – و�ارئال؛ ٠٠:٣٠

 وا�ادوليد – لوانته؛ ٠٠:٣٠
 آالوس – گرانادا؛ ٢٢

 والنسيا – اتلتي� بيلبائو؛ ٢٢

خانه نشينی مدافع ليورپول تا 
انتهاى فصل

جوئل ماتيپ، مدافع تيم فوتبال ليورپول 
ادامــه فصــل ليــگ جز�ــره را بــه دليــل 
مصدوميت از دست داد. مدافع �امرون� 
قرمزها در جر�ان تساو8 ليورپول مقابل 
اورتــون از ناحيه مچ پا دچــار مصدوميت 
شــد تا باعــث شــود و8 ادامه فصــل را از 
دســت بدهد. بد�ن ترتيــب ماتيپ غا�ب 
بزرگ ليورپول در ٧ باز8 آ�نده ليگ برتر 

خواهد بود.

اسکوربورد

برنامه

خبر

�ســب چشــمگير ١٠٠ امتيــاز در ليگ 
برتــر �ــه تــا چشــم �ار م� �ند از شــرق 
گرفتــه تا غــرب مدعيان تا دندان مســلح آن را احاطه 
�رده اند شــا�د برا8 مرد8 �ه خود فلســفه فوتبال را 
با نگــرش نو�ن خود گســترانيده چنــدان غيرمترقبه 
نباشــد. گوارد�ــوال در فصل نخســت قهرمان� همراه 
بــا منچسترســيت� در �ل آوردگاه جز�ــره، تنهــا ١٤ 
امتيــاز از دســت داده بــود و فصــل گذشــته تنها ١٦ 
امتياز. اما به راســت� پپ هرگز تصور نم� �رد به ا�ن 
زود8 و با سيســتم و روشــ� برآمده از فوتبال مبتن� 
بر تحت فشــار، تا�تي� بــزرگ فوتبــال مال`انه خود 
را از دســت رفته ببينــد. فصــل گذشــته گوارد�ــوال و 
شــاگردانش فوتبال روان شــاگردان �ورگن �لوپ را 
همانند سا�ه بلند و سهمگين� تا آخر�ن روز ليگ برتر 
در �نــار خود حس �ــرده بودند و گوارد�ــوال در�افته 
بــود با�د خيلــ� زود بازنگر8 در تيــم و تا�تي� خود 
اتخاذ �ند. ســيت� زن ها تا هفته بيست وهشــتم صدر 
جدول را به رقيب بندرنشين واگذار �رده بود اما وجه 
متما�ز �ننده فصل گذشته پپ با فصل �نون� در ا�ن 
ن`ته هو�دا بود �ه او هرگــز چهره بازنده ا8 به خود و 
تيمش نگرفت. با ســر و سامان بخشيدن خط دفاع� 
و با منســجم �ــردن حلقــه ميان� با پوشــش حفره ها 
و درنها�ــت با �ســب ١٤ پيــروز8 متوالــ� از لغزش 
حر�h در درب� مرس� ســا�د نها�ت استفاده را برد تا 
دوباره او و شاگردانش بر انگلستان ت`يه زنند. چيز8 
�ــه در پا�ان فصل قبل بيش از گذشــته تداع� �ننده 
بود نزد�`� فاصله تيم �لوپ با شــاگردان گوارد�وال 
بــود؛ از آتش خط حملــه متوازن ٢ تيــم گرفته تا تنها 
�ــ� امتيــاز حدفاصــل قهرمانــ� ســيت� زن ها �ه به 
خــود8 خــود بيانگــر نــ`ات عد�ده بــود، ا�ن �ــه تيم 
�ورگــن �لوپ فصل آ�نده سرســخت تر از گذشــته در 
جست وجو8 ا�ســير مســرت بخش قهرمان� خواهد 

بــود. به ا�ن معنا �ه مــردان گوارد�وال برا8 ســومين 
فصل متوال� م� با�ســت خــود را بــرا8 جمع �ردن 
امتيــازات فصول گذشــته آماده و تجهيــز �نند. فارغ 
از نتا�ــج چشــمگير ليورپول در ا�ن فصــل با�د به ا�ن 
ن`ته توجه �رد آ�ا منچسترســيت� گوارد�وال توانسته 
بود به نزد�`� ســيت� فصول گذشــته گام بردارد. به 
واقــع گوارد�ــوال و تيمش با عمل`ــرد ما�وس �ننده با 
اشــتباهات ب� شــمار جلوتــر از آنچه �ه مــرد آلمان� 
تصــورش را در ذهن خــود خطور دهــد در اول ژانو�ه 
ســال جد�د ســبب برپا�� جشــن لذ�ذ و خوش طعم 
را مهيــا  �ورگــن �لــوپ  بــرا8 شــاگردان  قهرمانــ� 
ســاختند. تيم� �ــه انتظــار م� رفت بــه امتيازات ٢ 
فصل گذشته خود نزد�� شود با ش`ست خرد �ننده 
مقابل نور�چ قعرنشــين دســت ها را به نشــانه نا�ام� 
بــاال گرفت. پــپ همواره معتقــد بوده تيمــ� �ه قادر 
باشــد �نترل باز8 و مال`يت ميــدان را به چنگ آورد 
م� تواند بر زمين حا�م باشــد. آمــار تصد�ق م� �ند 

منچسترســيت� گوارد�ــوال در بســيار8 از مولفه ها8 
مهــم ليگ برتــر در ا�ن فصل طال�ه دار و پيشــرو بوده 
اما اختالف امتيازات طعنه آميزانه ليورپول با ســيت� 
م� توانــد بيانگــر نيمــه د�گر حقيقــت ماجرا باشــد. 
بر �ســ� پوشــيده نيســت بــرا8 گوارد�وال با ســابقه 
درخشــان و آمــار چشــمگير موفقيــت در ٣ ليگ تراز 
اول اروپا�ــ� به عنوان �� ســرمرب� نوگرا در فوتبال 
هــزاره جد�ــد �ــه انقــالب جد�ــد8 از واژه تا�تي� 
را پياده ســاز8 و معرفــ� �ــرده، ما�ــوس مانــدن در 
هميــن ميانــه فصــل از �ســب عنــوان قهرمانــ� �� 
ش`ســت بزرگ در دوران حرفــه ا8 اش تعبير خواهد 
شــد. اگرچــه پــپ بــا قهرمانــ� در راه پرپيــچ و خم و 
طاقت فرسا8 ليگ قهرمانان اروپا م� تواند ورق ها را 
از نو به ســمت خود برگرداند و افســون سندروم سال 
چهــارم عليــه خــود را هم باطل ســازد امــا چيز8 �ه 
روشن اســت به واقع ت`ليh پپ و ليگ برتر در همان 

ماه �ابوس وار فور�ه مشخص شده بود.

به بن بست رسيدن فوتبال مالکانهبه بن بست رسيدن فوتبال مالکانهناکامى گواردیوال در جزیره

جو هارت اميدوار اســت پس از جدا�� از برنل�، تيم� سراغ 
او بيا�د �ه به توانا�� ها�ش ا�مان داشته باشد. ا�ن دروازه بان 
٣٣ ســاله پس از ترs اتحاد در ســال ٢٠١٦ د�گر به سطح 
قبلــ� نرســيد و در فصل جار8 فقط ٣ بار بــرا8 برنل� باز8 
�رد. دروازه بان ســابق تيم مل� انگليس �ه پس از جدا�� از 

منچسترسيت�، دوران �وتاه� را در تور�نو و وستهام سپر8 
�رد و حاال باز�`ن آزاد محسوب م� شود، گفت: «ا�ن �ه ١٨ 
ماه در ليگ برتر رو8 نيم`ت نشســتم مرا درهم نم�  ش`ند. 
�ادم م� آ�ــد در تيم محله بــاز8 م� �ردم و اميــدوار بودم به 
تيم اصل� شــرزبر8 تاون برسم. شا�د مردم ف`ر �نند چنين 

برهــه ا8 اضطــراب آور اســت ولــ� خــودم ف`ر م� �نــم ا�ن 
فرصت� برا8 بررســ� تمام� گز�نه هاست. من از نظر طول 
عمر، �� دروازه بان جوان هســتم. هيچ تخيل� هم ندارم �ه 
مثال رئال مادر�د تيبو �ورتوا را بيرون بگذارد و سراغ من بيا�د 

اما هنوز حرف ها8 ز�اد8 برا8 گفتن دارم.»

هارت به خداحافظ� ف�ر نم�  �ند

جورجو  و  بوفــون  جان لویيجی  قــرارداد  یوونتوس  باشــگاه 
کيه لينــی، ٢ کاپيتــان کهنه کار خود را بــراى یک فصل دیگر 

تمدید کرد.

مائوریســيو  پســر 
پوچتينــو که همنام 
هســت  نيز  پــدرش 
رســما بــا تاتنهــام 
تا  کرد  امضا  قرارداد 
فصل آینده جزئی از 
این تيم باشــد. نکته 
اصلی حضور پدرش 
در ایــن عکس آن هم 
با تی شرتی از تاتنهام 

است!

پس از صعود اشتوتگارت به بوندس ليگاى یک، ماریو گومز، مهاجم 
سرشناس این تيم که زمانی گلزن شماره یک بایرن و تيم ملی آلمان 
بود در سن ٣۴ ســالگی و با لباس این تيم براى هميشه با دنياى 

فوتبال خداحافظی کرد.
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فدراسيون کشتی ایران و آمریکا عليه روسيه!
در حال� �ه فدراســيون �شــت� روســيه شــددا پيگير برگزار� 
رقابت هــا� جهان� بزرگســاالن در ســال ٢٠٢٠ اســت، اران و 
آمر4ا مخال2 جد� برگزار� ان رقابت ها هستند. محمدابراهيم 
امامــ�، ســخنگو� فدراســيون �شــت� دربــاره اظهــارات باب6 
شــادگان، رئيس �ميته پزشــ�4 اتحاده جهان� �شــت� مبن� 
بــر مخالفت جــد� اران و آمر4ا با طرح روســيه بــرا� برگزار� 
رقابت ها� جهان� بزرگســاالن در ســال ٢٠٢٠ به اسنا گفت: 
«ان موضوع �امال درست است و روس ها شددا پيگير برگزار� 
رقابت ها� جهان� ٢٠٢٠ هســتند. در مقابل، اران و آمر4ا نيز 
در جهت لزوم حفاظت از ســالمت ورزش4اران، صراحتا مخالفت 
خود را با برگزار� ان رقابت ها در سال ٢٠٢٠ به اتحاده جهان� 
اعالم �رده اند. در شــراط فعل� شيوع وروس �رونا و همچنين 
در پيش بودن المپي6، نم�  توانيم ســالمت ورزشــ4ارانمان را با 
حضــور در رقابت هــا� جهان� به خطر بيندازم. شــراط �شــور 
ما، آمر4ا و دگر نقاط جهان به دليل شيوع �رونا مساعد نيست 
و باــد ابتــدا در جهــت حفاظــت از ســالمت �شــت� گيران مان 
برنامه رــز� �نيم. بــه اعتقاد ما برگــزار� رقابت هــا� جهان�، 

سالمت �شت� گيران را به خطر م� اندازد.»

نایب قهرمانی شاکر در رقابت هاى مجازى 
شمشيربازى

در نظرسنج� رقابت ها� مجاز� فدراسيون جهان� شمشيرباز� 
در بخش جوانان، اميرحسين شا�ر عنوان ناب قهرمان� را از آن 
خود �رد. به گزارش ورزش سه، در پاان را� گير� برا� معرف� 
چهره محبوب شمشــيرباز جوان جهان، شــا�ر، دارنــده ٣ مدال 
جوانان و نوجوانان آســيا و مدال برنز جام جهان� جوانان از اران 
در فينال مقابل مارتين ليال از شــيل� ش4ســت خورد و به عنوان 

ناب قهرمان معرف� شد.

رونمایی از مقصد جدید حسن یزدانی در ليگ کشتی
حســن زدانــ�، قهرمان �شــت� آزاد جهــان و المپيــ6 دروز با 
حضور در ســازمان ليگ �شــت� قرارداد خود را با تيم بازاربزرگ 
اران امضا �رد. حسن زدان� بعد از عقد قرارداد با ان تيم برا� 
شــر�ت در بيستمين دوره ليگ برتر �شــت� ابراز اميدوار� �رد 
�ه با مســاعدت وزارت بهداشت و ســتاد مقابله با �رونا در ورزش 
هر چه زودتر شراط برگزار� ليگ برتر �شت� فراهم شود: «ليگ 
برتر تنها منبع درآمد� ورزشــ4اران به وژه �شــت� گيران است. 
از مســئوالن وزارت بهداشــت و ســتاد مقابله با �رونا م� خواهم 
تدابير� بيندشــند تا ان مســابقات در زمان مقرر برگزار شود و 
شــور و هيجان به �شــت� برگــردد. �شــت� گيران از همين ليگ 
م� توانند درآمد �سب �نند و در صورت برگزار نشدن مسابقات 
وضعيت خوب� نخواهند داشت.» گفتن� است؛ سهميه جذب ٣ 
مل� پوش تيم بازاربزرگ اران با پيوستن حسن زدان� به ان تيم 

ت4ميل شد. 

اخبار از گروگانگير� فدراسيون جهان� جودو تا تقاضا برا� ابقا� سعيد� در پست دبيرل� ميته مل� المپي�

رئيس �ميته مل� المپي6 در نشســت 
خبــر� دــروز خــود بــار دگــر رفتــار 
فدراســيون جهان� جودو را سياس� و خارج از داره 
اخالقــ� خواند. ســيدرضا صالح� امير� همچنين 
شــاخصه ها� تخصيــص بودجه به فدراســيون ها� 
ورزشــ� را هم تشــرح �ــرد. امــا ان �ــه مهمترن 
شاخصه ها� تخصيص و توزع بودجه �ميته در بين 
فدراســيون ها� ورزش� چه بوده، ســوال� است �ه 
صالح� امير� در پاســخ به آن به خراسان م� گود: 
«مبنا� تخصيص بودجه بر اساس ارزاب� ها� بود 
�ه در گذشته انجام شد. ان مبنا پاه بودجه است و 
ما ســاليانه بــه دليل گرانــ� و تورم پاــه بودجه را به 
ميزان ١٠درصــد افزاش م� دهيم. در �نار بودجه 
پاــه �ه به همه فدراســيون ها اختصاص م� ابد، ما 
بودجــه دومــ� را هــم تعرــ2 �ردــم �ــه معــادل 
٥ميليارد تومان در سال ٩٨ بود. امسال هم حداقل 
٥ميليــارد خواهــد بود �ه بــه آن بودجــه فوق العاده 
آمادگ� رشــته ها� المپي�4 گفته م� شود.» رئيس 
�ميتــه ملــ� المپيــ6 بــا تا�يــد بــر ان �ــه بودجه 
فدراســيون ها در �ميته به ٣ دســته تقســيم شــده، 
م� گوــد: «ما بودجــه فدراســيون ها را به ٣ دســته 
تقســيم �ردم؛ نخست �م6 مســتقيم برا� انجام 
هزنه هــا� جــار� و عمــوم فدراســيون ها بــه جــز 
فوتبــال. اــن عــدد ٣٠ميليــارد تومان اســت. دوم 
ان �ــه در ســال ٩٩ مــا ٣٠ميليــارد تومــان �م6 
غيرمســتقيم برا� اعزام ها، حمل ونقــل، پاداش ها، 
بليت، لباس و... به فدراسيون ها خواهيم داشت �ه 
بــه  وــژه  بــه عنــوان بودجــه  تومــان آن  ٥ميليــارد 
مســتقيم  صــورت  بــه  المپي4ــ�  فدراســيون ها� 
تخصيص خواهد افت. ما از مجموع بودجه ها� �ه 
دولــت به مــا تخصيــص م� دهــد و نيز ســار منابع، 
٦٠ميليــارد تومان(٣٠ميليــارد �مــ6 مســتقيم و 
٣٠ميليارد �م6 غيرمســتقيم) در ســال ٩٩ برا� 
و  المپي4ــ�  از  اعــم  ورزشــ�  فدراســيون ها� 

غيرالمپي�4 هزنه خواهيم �رد.»
  تعهد نوبخت برا� م� و+ژه به شت�

فدراســيون �شــت� در حالــ� در مرحلــه اول وارز 
٦٠٥ميليــون  مبلــغ  درافــت  بــا  �ميتــه  بودجــه 
تومــان در صــدر فدراســيون ها� قــرار گرفتــه �ــه 
بيشــترن بودجــه را از �ميتــه بــه خــود اختصــاص 
داده انــد امــا باز هــم اهالــ� �شــت� گالــه �ردند 
و مدعــ� شــدند  ا� �اش بودجه بنــد� بــر اســاس 
تعــداد ســهميه ها� المپي�4 فدراســيون ها صورت 

م� گرفــت. صالح� اميــر� در وا�نــش بــه بودجــه 
�شــت� بــه خراســان م� گوــد: «�شــت� در �ميته 
ملــ� المپيــ6 اولين و بيشــترن بودجــه را درافت 
م� �نــد و در ســال ٩٩ بودجــه مصــوب �شــت� از 
�ميتــه معــادل ٢/٥ميليــارد تومان اســت. وزارت 
ورزش وجوانــان هم رقم� حــدود ١٣ تا ١٥ميليارد 
تومــان به �شــت� اختصــاص خواهــد داد و بيش از 
اــن در توان مــا و وزارت ورزش نيســت. اما واقعيت 
ان اســت �ه نيازها� �شــت� خيل� بيشــتر است و 
من صحبت ها� دبيــر را در خصوص نيازها� مال� 
�شــت� تايد م� �نم. بــرا� حل ان مســئله ٢ راه 
بيشتر ندارم؛ اول تالش فدراسيون و �م6 ما برا� 
جذب اسپانســر �ه تا امروز عليرضا دبير برا� جذب 
اسپانســر موفق بود. بخش دوم �م6 وژه ســازمان 
برنامه و بودجه به �شت� است �ه د�تر نوبخت تعهد 
�رد �م6 وژه ا� به �شت� داشته باشد بنابران ٣ 
�انون بــرا� تامين منابع مال� �شــت� وجود دارد؛ 
اول �م6 مستقيم وزارت ورزش(١٣ تا ١٥ميليارد 
تومان) و �م6 مستقيم �ميته(معادل ٢/٥ميليارد 
تومــان)، دوم �م6 از محل اسپانســرها �ه به گفته 
دبيــر حــدود ٢٥ميليــارد تومــان بوده و محل ســوم 
�م6 وــژه نوبخت، رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
به �شــت� اســت �ه ظاهرا ان �م6 وژه در ســال 
٩٩ مبلغ ١٠ميليارد تومان اســت �ه مرحله اول آن 

معادل ٢ميليارد تومان محقق شد.» 

 رفتار و+زر غيراخالق� بود
امــا تعليق جــودو و در پيــش بــودن دادگاه ح4ميت 
�ــه  بــود  مهمــ�  موضــوع  شــهرورماه  در  ورزش 
خراســان  ســوال  بــه  وا�نــش  در  صالح� اميــر� 
و  مــا  بيــن  «مناقشــه ا�  م� گوــد:  آن  درخصــوص 
فدراســيون جهان� شــ4ل گرفت. رفتار فدراســيون 
جودو سياســ� و خــارج از داــره اخالق� بــود. ان 
فدراســيون به دنبال 6 مامورت سياســ� اســت. 
مــا به طور روزانه بــا فدراســيون ها� جهان� ارتباط 
دارــم؛ مثال وقت� وــزا نم� دهنــد در صحبت ها� 
مختلــ2 اعتراضــات را مطــرح م� �نيــم. تــا امــروز 
ســابقه نداشــته ــ6 فدراســيون جهانــ� وارد �ار 
غيرحرفه ا� شــود، ورزشــ4ار ما را گــروگان بگيرد، 
مرب� را اخراج �ند و ورزشــ4ار را وادار به تصميم� 
�ند �ــه راض� نبود. وــزر قبل از انتخابــات م4اتبه 
�ــرد �ه نباــد تغييرات در فدراســيون انجام شــود، 
بالفاصلــه بعــد از انتخابــات نامــه تعليــق را بــدون 
هيچ مقدمه ا� فرســتاد. من جــواب دادم ان رفتار 
عجوالنه اســت و باد گفت وگو �نيم.» رئيس �ميته 
مل� المپي6 ادامه م� دهد: «آن ها حاضر به مذا�ره 
عقالنــ� نشــدند. مــا بــه IOC شــ4ات �ردم. ٢٣ 
شــهرور به CAS خواهيم رفت. از اــران ٣ نمانده 
خواهنــد رفت از آن ســو هــم ٣ اران� هســتند. ان 
نشــان م� دهــد وــزر به هــر چيز� متوســل شــده 
اســت. ما پيام ها� داشــتيم �ه ورزش4ار عالقه مند 

بود برگردد. رفتار فدراســيون جهان� گروگانگير� 
اســت. وزر هم شهود خود را معرف� �رده است. در 
صورت رســيدگ� عادالنه جودو رفــع تعليق خواهد 

شد.»
 پول فصيح� و رستم� را فدراسيون برداشت
فصيحــ�،  فرزانــه  گالــه  دربــاره  صالح� اميــر� 
ســرع ترن دختــر دونده اــران از پرداخت نشــدن 
پاداش هاــش م� گوــد: «من بــا فرزانــه فصيح� و 
�يانــوش رســتم� چند بــار صحبت �ردم. شــخصا 
پيگير بودم. پول فرزانه فصيح� و �يانوش رســتم� 
را به حســاب فدراسيون هاشــان رختيم ول� آن ها 
برا� پرداخت حقوق به خاطر مشــ4ل� �ه داشــتند 
از آن برداشــت �ردند. ما با روسا� فدراسيون ها� 
وزنه بردار� و دووميدان� صحبت �ردم و قرار شــد 
فعال عل� الحســاب پاداش آن هــا را پرداخت �نيم و 

بعد با فدراسيون حساب و �تاب م� �نيم.»
 از عمل8رد سعيد� راض� هستم

اما بخشنامه جدد اداره امور استخدام� و برداشتن 
شرط سن� برا� بازنشستگان و قرار دادن ٣٥ سال 
خدمت به عنوان مبنا� بازنشســتگ� باعث شــده تا 
پا� �يــ4اووس ســعيد�، دبير�ل �ميتــه مل� هم 
به جمع بازنشســتگان ورزش باز شــود. البته دوان 
عدالــت ادار� بــا بخشــنامه جدــد مخال2 اســت. 
صالح� اميــر� در وا�نش به موضوع بازنشســتگ� 
امــور  اداره  بخشــنامه  «طبــق  م� گوــد:  ســعيد� 
استخدام� �ســان� �ه مدر� تحصيل �ارشناس� 
دارند باد با ٣٠ ســال خدمت و �ارشناس� ارشد با 
٣٥ ســال خدمت بدون در نظر گرفتن شراط سن� 
بازنشســته شــوند. از نظــر حقوقــ� رئيس ســازمان 
برنامــه و بودجــه و رئيس اســتخدام� رئيس جمهور 
اســت و م� تواند ان ابالغ را داشــته باشــد �ه البته 
اجراــ� اســت. امــا نظــر من ان اســت �ــه اراد� 
بــه ان بخشــنامه ها وارد اســت چرا�ه اســتثنا قائل 
نشــده اند. البته شورا� در امور اســتخدام� وجود 
دارد �ــه به موارد خاص رســيدگ� م� �ند مثال اگر 
فرد� نياز اســت با ٤٠ ســال ســابقه �ار در ســمت 
خود باق� بماند، ان شــورا بررســ� و تصميم گير� 
م� �نــد. ان �ــه وزارت ورزش چــه روشــ� بــرا� 
مدرت ان مسئله دارد را باد از خود وزارت ورزش 
ســوال �نيد. در مورد هم4ارم باد بگوم از عمل4رد 
ســعيد� راض� هســتم و او دلســوزانه �ارهاش را 
انجام م� دهــم و من �تبا تقاضا� تداوم حضور او را 

داشته ام.»

صالحی اميرى: کشتی از ٣ منبع تامين مالی می شود
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شجاعی در تراکتور می ماند
مســعود شــجاع� در حال حاضر در تبر�ز حضــور دارد و در 
تمر�نــات ترا#تــور شــر#ت م� #نــد. برخ� از ســا�ت ها� 
محل� و شب/ه ها� اجتماع� ورزش� پا�تخت خبر� به نقل 
از رســانه �ونان� مبن� بر احتمال بازگشت مسعود شجاع� 
#اپيتــان تيم ترا#تــور تبر�ز به تيم پانيونيوس �ونان منتشــر 
#ردند و حت� برا� ســند�ت بخش� به ا�ن خبر، به بند� از 
قرارداد ا�ن باز�/ن با ترا#تور نيز اشــاره #ردند #ه طبق ا�ن 
بنــد در صورت� #ه طرفين در پا�ان هر فصل به توافق نها�� 

دست نيابند، م� توانند به هم/ار� خود خاتمه بدهند.
مصدوميت زکی پور جدى نيست

ميالد ز#� پور مدافع چپ پا� استقالل #ه در باز� با سا�پا 
بعد از رها�� از بند مصدوميت در تر#يب اصل� تيمش قرار 
گرفت، در اواسط نيمه دوم دچار آسيب د�دگ� دوباره شد. 
ز#� پور در دقيقــه ٧٤ از زمين باز� بيرون رفت و جا�ش را 
به هرو�ه ميليچ داد. درباره ز#� پور گفته م� شد #ه شا�د او 
باز� ها� بعد� را نيز از دســت بدهد اما با استعالم از #ادر 
پزش/� استقالل مشخص شد مصدوميت او جد� نيست و 
م� توانــد در تمر�نات گروه� و باز� هــا� بعد� آب� ها نيز 

حضور داشته باشد.
پورعلی گنجی همچنان در قرنطينه 

مدافع ا�ران� العرب� منتظر جواب تســت دوم #رونا ســت تا 
به تمر�نات گروه� ملحق شــود. نشر�ه  الرا�ه  قطر خبر داد 
تيم فوتبال العرب� تمر�نــات گروه� خود را پيگير� #رد تا 
خود را بــرا� د�دار تدار#ات� با الشــحانيه آماده #ند. البته 
در تمر�نات گروه� مرتضــ� پورعل� گنج�، مدافع ا�ران� 
العرب� حضور نداشت چون در دوران قرنطينه به سرم� برد 
و به صــورت فرد� تمر�ــن م� #نــد. پورعل� گنج� منتظر 
جــواب تســت #رونا� دومش اســت تا به تمر�نــات گروه� 

اضافه شود.

یزدانی به ليست مصدومان استقالل اضافه شد
اســتقالل همچنان رو� مســير «مصدوم ده�» حر#ت 
م� #نــد و د�دار ا�ن تيم مقابل ســا�پا هم بدون مصدوم 
نبــود. آب� ها در ا�ن باز� نيــز ٢ باز�/ن خود را به دليل 
مصدوميــت از زميــن خــارج #ردنــد. ميــالد ز#� پــور 
و ســياوش �زدانــ� ٢ مدافــع ا�ــن تيــم بودند #ه اســير 
آسيب د�دگ� شدند. �زدان� #ه در ا�ن فصل باز� ها� 
ز�ــاد� را بــه دليــل آســيب د�دگ� از دســت داده ، در 
دقا�ــق پا�انــ� ا�ن د�دار هم با مصدوميت مواجه شــد و 
در دقيقــه ٨٤ ميدان را ترZ #رد. مصدوميت ســياوش 
�زدان� چندان ساده نيست و برخ� اخبار از دور� ٣ تا 

٤ هفته ا� و� از مياد�ن خبر م� دهند.

تيم فوالد خوزستان در هفته بيست و دوم از رقابت ها� ليگ برتر در استاد�وم 
شــهدا� فوالد خوزســتان در حال� #ه با �_ گل از ماشين ساز� تبر�ز عقب 
بود، توانست به باز� برگردد و با نتيجه ٢- �_ حر�` خود را ش/ست دهد. 
شــاگردان جواد ن/ونام هر ٢ باز� خود در آغاز دوباره ليگ برتر را با پيروز� 
و در مجموع ٥ باز� آخر خود را با پيروز� پشت ســر گذاشــته اند تا خود را به 
جمع مدعيان نزد�_ تر #نند. تيم فوالد خوزستان در پا�ان هفته بيست و دوم 
ليگ برتر با ٣٩ امتياز و با �_ اختالف امتياز نســبت به ســپاهان رده دوم�، 
در رده سوم جدول قرار دارد. با�د د�د ن/ونام و شاگردانش در ادامه ليگ چه 
نتا�ج� را #ســب خواهند #رد؟ آن ها ا#نون مدع� سهميه آسيا�� هستند و 

نيم نگاه� هم به لغزش سپاهان و پرسپوليس دارند.

تيــم مار�تيمــو با درخشــش اميرعابــدزاده دروازه بــان مل� پــوش ا�ران� اش 
توانست به �_ برد با ارزش برابر �/� از تيم ها� بزرگ فوتبال پرتغال دست 
پيــدا #نــد. امير عابــدزاده برابــر بنفي/ا در تر#يــب اصل� تيــم مار�تيمو قرار 
گرفت و توانست در پيروز� دشوار تيمش نقش #ليد� را ا�فا #ند. عابدزاده 
در ا�ــن باز� توانســت دروازه مار�تيمــو را در ٩٠ دقيقه بســته نگه دارد. ا�ن 
#لين شيت #ه با ٣ امتياز برا� مار�تيمو برابر بنفي/ا همراه بود، توانست �_ 
ر#ــورد منف� بــزرگ را از #ارنامه مار�تيمو پاZ #ند. مار�تيمو ١٩ ســال و ٧ 
مــاه بود #ه نتوانســته بود در باز� ها�ش برابر بنفي/ا دروازه اش را بســته نگه 
دارد. آخر�ن بار #ه ا�ن اتفاق افتاده بود نلو و�نگادا مرب� ســابق پرسپوليس 

هدا�ت ا�ن تيم را به عهده داشت.

$لين شيت تار�خ� عابدزاده در پرتغالپنجمين برد متوال� برا� ن�ونام 

پاسخ سيدعل� به اتهامات مجيد�
دیگه چه خبر؟!

چند روز� از باز� جنجال� فوالد و اســتقالل 
م� گــذرد #ــه در آن بــاز� ســيدعل� قاضــ� 
مسابقه به عل� #ر�م�، عارف غالم� و فرهاد 
مجيد� #ارت قرمز نشــان داد تا اســتقالل ٩ 
نفره و بدون ســرمرب� باز� را به فوالد واگذار 
#نــد. پــس از آن باز� فرهاد مجيــد� در �_ 
پست ا�نستاگرام� #دها�� از و�زا� اسپانيا، 
و�ــال� اميردشــت، #ار در شورا� شــهر و... 
داد #ــه به نظر م� رســيد مخاطب ا�ن پســت 
گنگ ا�نســتاگرام� او، مهد� سيدعل� داور 
مســابقه باشــد. اما ســيدعل� ميهمان برنامه 
صبح بخير ا�ران از شــب/ه اول ســيما بود و به 
سواالت مجر� ا�ن برنامه پاسخ داد. سيدعل� 
درخصوص پست ا�نستاگرام� مجيد� مبن� 
بر گرفتن و�زا� اســپانيا و ســفر به ا�ن #شــور 
گفــت: «بنــده توفيق ا�ن را داشــتم #ــه �/بار 
به #شــور عراق ســفر #نم و بجز ا�ن از #شــور 
خــارج نشــده ام. داور� ســخت� ها� خودش 
را دارد ول� خانــواده  من ا�ن محدود�ت ها�� 
#ــه شــامل غيبت مــن در ميهمان� �ا ســفرها 
م� شود را با وجود دلخور� پذ�رفته اند. سع� 
م� #نــم #ه آرامش خــودم را حفظ  و ســ/وت 
#نم. س/وت بهتر�ن #ار است، چرا #ه گذشت 
زمــان ثابت خواهــد #رد #ه شــا�عات واقعيت 
داشــته  �ــا خيــر.» و� در خصــوص شــا�عات 
ميهمان� در و�ال� اميردشــت با خنده پاســخ 
داد : «د�گه چه خبر؟!» ســيدعل� در خصوص 
تهد�دها�ــ� #ــه عليــه او صــورت م� گيــرد، 
گفــت: «خيل� هــا در فضــا� مجــاز� دنبــال 
آدرس خانه  من م� گشــتند ول� من همين جا 
با افتخار اعالم م� #نم #ه اهل شــهر  ر� بوده 
و هم ا#نون نيز ســا#ن شــهر ر� هستم.» ا�ن 
داور با سابقه در خصوص شــعارها�� #ه رو� 
ســ/وها� ورزشــگاه عليه داور� او ســر داده 
م� شــود، گفت: «من شــخصا ســع� م� #نم 
زمان� #ه وارد مســتطيل ســبز م� شوم، تمام 
تمر#ــزم را بــه بــاز� بدهــم و ســع� م� #نــم 
شــعارها� تماشــاگران را نشــنوم چرا #ه اگر 
تمر#ــز نداشــته باشــم، نم� توانــم #ارم را به 
نحو احســن انجام دهــم.» ســيدعل� در پا�ان 
در خصــوص ا�ن #ه آ�ــا تا#نون ا�ــن اتفاق رخ 
داده  #ه به خاطر اســترس قبــل از �_ د�دار و 
�ا بخاطر سوت ها� اشتباهش، بعد از مسابقه 
نتوانــد راحت بخوابد، چنين پاســخ داد: «من 
فقط به خاطر خستگ� بعد از باز� ها نم� توانم 
به راحت� بخوابم و مش/ل� از ا�ن بابت ندارم.»

اولتيماتوم به فرهاد، 
چشمک به قلعه نویی و استرا!

پس لرزه ها� نتا�ج ضعي, استقالل 

استقالل تهران پس از باز� با 
نفــت مسجد ســليمان در هفته 
هجدهم ليگ برتر تا دوشــنبه #ه د�دارش با 
سا�پا در هفته بيســت و دوم ليگ برتر انجام 
شد، د�گر رنگ برد را ند�ده است. آب� ها� 
پا�تخت پس از باز� با نفت مسجد ســليمان 
به د�دار پرسپوليس رفتند و باز� برده را در 
دقا�ق پا�ان� با تساو� عوض #ردند. پس از 
آن هــم بــاز� با االهلــ� عربســتان در هفته 
دوم ليگ قهرمانان آســيا را برگزار #رده و به 
ا�ــن تيــم باختنــد و در ادامه هم بــا �_ گل 
مغلــوب گل گهــر ســيرجان شــدند. پــس از 
بــا  اســتقالل  ليــگ  ماهــه  چنــد  تعطيلــ� 
برگــزار� د�دار معوقه اش با فوالد برگشــت 
#ــه البته ا�ن باز� را هم به شــاگردان جواد 
ن/ونــام واگــذار #ــرد و در ادامــه هــم مقابل 
ســا�پا به ميــدان رفت و با تســاو� �_-�_ 
متوق` شد تا تيم مجيد� �_ آمار فاجعه بار 
ثبت #ند. #سب فقط ٢ امتياز از ٥ باز� و از 
ليــگ  و  ليــگ  در  امتيــاز   ١٣ دادن  دســت 
قهرمانــان آســيا قطعا خوشــا�ند مد�ــران و 
هواداران اســتقالل نيست، بخصوص آن #ه 
با نتا�ج� #ه در هفته بيســت و دوم به دست 
آمد، فوالد خوزســتان باالتر از استقالل قرار 

گرفــت و حــاال آب� هــا حت� شــانس اند#� 
برا� #ســب ســهميه آســيا دارند. همه ا�ن 
اتفاقــات باعث شــد شــا�عات� دربــاره آ�نده 
#ادرفنــ� اســتقالل مطــرح شــود از جملــه 
بــه فرهــاد مجيــد� و  اولتيماتــوم باشــگاه 
استعفا� سرمرب� آب� ها. البته ا�ن شا�عات 
ب� دليــل هــم نبــود. ســرمرب� تيــم فوتبال 
اســتقالل در اقدام� عجيب پس از تســاو� 
تيمش مقابل سا�پا تمام� دنبال #ننده ها� 
خــود را در صفحه ا�نســتاگرام حــذف #رد. 
بعــد از ش/ســت اســتقالل مقابل فــوالد در 
اهــواز بــود #ــه فرهــاد مجيــد� در پســت� 
جنجال� در ا�نستاگرام از و�ال� اميردشت 
و فوتبــال پــاZ صحبت #ــرد. و� بــه نوع� 
مدعــ� شــد در آن مســابقه در حــق تيم و� 
اجحــاف شــده امــا ا�ــن بــار و بعــد از توق` 
تيمش، در ا�نستاگرام اقدام عجيب د�گر� 
انجام داد. البته مد�رعامل باشگاه استقالل 
جور فرهاد را در فضا� مجاز� #شــيد و ا�ن 
بــار او از ا�ــن طر�ق به هــواداران پيــام داد! 
باشــگاه  مد�ر عامــل  ســعادتمند  احمــد 
از  شــخص� اش  صفحــه  در  اســتقالل 
تماشــاگران تيــم به خاطــر نتيجــه ا� #ه در 
باز� با ســا�پا رقم خورد، عذرخواه� #رد. 

او خطــاب به هــواداران اســتقالل نوشــت: 
«فقط م� تونم بگم از شــما پــوزش م� خوام 
#ــه دل تون شــاد نشــد امــا تالشــم دو برابر 
خواهد شــد.» در ادمــه هم ســعيد رمضان� 
سرپرســت تيم اســتقالل نســبت به شــا�عه 
اســتعفا� فرهاد مجيد� وا#نش نشان داد 
در  و  اســت  شــا�عه  �ــ_  «ا�ــن  گفــت:  و 

ا�ن خصوص صحبت� نم�  #نم.»
  

بــا همــه ا�ن هــا نم� تــوان از #نار شــا�عات 
گذشــت، بخصوص آن #ه با وجود ممنوعيت 
حضور تماشــاگران در ورزشــگاه ها  به خاطر 
#رونا آن ها در فضــا� مجاز� حضور فعال� 
دارند و به اتفاقات وا#نش نشــان م� دهند. 
در چنــد روز اخيــر فضا� مجاز� به شــدت 
عليه فرهاد مجيد� اســت و آن ها خواســتار 
بحــث  بنابرا�ــن  شــده اند.  او  #ناره گيــر� 
اولتيماتوم حت� اگر شــا�عه باشد هواداران 
از آن استقبال م� #نند. بر اساس شنيده ها 
نتا�ج اخير استقالل اصال برا� مد�ران ا�ن 
باشــگاه خوشــا�ند نبوده و شــنيده م� شود 
مد�ــران اســتقالل فقط تــا باز� بــا ترا#تور 
بــه مجيــد� فرصــت داده انــد و در صــورت 
عدم #ســب نتا�ــج دلخواه در ٢ بــاز� آ�نده 

مقابل پارس جــم و ترا#تور، مجيد� رفتن� 
موقــت  به صــورت  نامجومطلــق  و  م� شــود 
جانشــين او خواهد شد. برا� فصل بعد هم 
امير قلعه نو�� و گز�نه ها� خارج� از جمله 
آندره آ اســتراماچون� سرمرب� سابق آب� ها 
مدنظــر مســئوالن باشــگاه هســتند و حت� 
در فضا� مجــاز� #مپين� برا� بازگشــت 
قلعه نو�� تشــ/يل شده اســت! اتفاقا برخ� 
از رســانه ها نظر ســرمرب� ســپاهان در مورد 
ا�ن #ه هواداران استقالل در فضا� مجاز� 
#مپين در خواست بازگشت او را به ا�ن تيم 
راه انداختند جو�ا شده اند. قلعه نو�� در ا�ن 
باره گفته اســت: «من فضا� مجاز� را ز�اد 
دنبال نم�  #نم ول� اگر چنين چيز� وجود 

دارد، از #ســان� #ــه لطــ` دارنــد ممنــون 
هســتم. مــن در حــال حاضــر تمــام تمر#زم 
رو� ســپاهان و باز� ها� باق� مانده است 
و م� خواهيــم بــا بهتر�ن شــرا�ط مم/ن در 
٣ جبهــه ا� #ــه م� جنگيــم #ار را بــه پا�ان 
برســانيم. من پيشنهاد تيم مل� را رد #ردم، 
چرا #ــه م� خواســتم #ارم را در ســپاهان به 
پا�ان برســانم.» حال با�د د�د ا�ن اظهارنظر 
بــه خاطر رعا�ــت قواعــد حرفه ا� گر� بوده 
�ــا بــه دلخــور� قلعه نو�ــ� از اســتقالل� ها 
برم� گــردد و او بابــت رفتارهــا� گذشــته 
ناراحــت  و هــواداران اســتقالل  مســئوالن 
است و به ا�ن زود� ها قصد بازگشت به ا�ن 

تيم را ندارد.

مجيدى می خواست وریا را نيمکت نشين کند
�/� از اتفاقات مهم� #ه قبل از د�دار استقالل و سا�پا رخ داده،  مربوط به ور�ا غفور� است. #اپيتان 
اســتقالل #ه نقش تاثيرگذار� در تر#يب ا�ن تيم دارد، دچار سرماخوردگ� شد و بعد از مصرف دارو 
به استراحت پرداخت. با توجه به شرا�ط جسمان� غفور� چند ساعت مانده به مسابقه با سا�پا فرهاد 
مجيد� قصد داشت او را نيم/ت نشين #ند اما #مبود باز�/ن در ا�ن پست باعث شد تا او به زمين برود. 
از سو� د�گر ور�ا غفور� با توجه به شرا�ط استقالل و #مبود نفر در تر#يب تيم به #ادرفن� اعالم #رد 
#ه برا� جلوگير� از ضرر تيم حاضر است به ميدان برود و مجيد� نيز تصميمش برا� باز� دادن به 
#اپيتان را تغيير نداد. درنها�ت غفور� با وجود سرماخوردگ� در تر#يب اصل� استقالل قرار گرفت و 
برا� تيمش به ميدان رفت. اگرچه او به خاطر ضع` بدن� نتوانست آن طور #ه با�د خوش بدرخشد اما 

با ا�ن حال تمام توانش را به #ار گرفت تا بتواند نقش� در موفقيت تيمش ا�فا #ند.

سردار آزمون از ناپولی دور شد
نام ســردار آزمون مهاجم ا�ران� تيم زنيت روسيه از ماه ها پيش به عنوان باز�/ن مدنظر باشگاه ناپول� 
مطرح بوده است. رسانه ها� ا�تاليا در ا�ن مدت بارها از مذا#رات ناپول� برا� به خدمت گرفتن آزمون 
و موانع جذب ا�ن باز�/ن به خاطر مبلغ درخواســت� باال� باشــگاه زنيت مطالب� را منتشر #ردند. در 
هفته ها� اخير، نام ها� د�گر� هم در ارتباط با خط حمله ناپول� در #نار ســردار آزمون مطرح شده، 
از جمله و�/تور اســيمن مهاجم نيجر�ه ا� تيم ليل فرانسه. در حال� #ه آر#اد�وش ميلي_ به احتمال 
ز�اد ا�ن فصل از ناپول� جدا م� شود،  ني/ولو شيرا  خبرنگار مطرح ا�تاليا�� از نزد�_ بودن اسيمن به 
مهاجم نيجر�ه ا� خبر داد. ا�ن خبرنگار نوشت: «ناپول� در حال مذا#رات پيشرفته ا� با اسيمن است. 
ا�ن باز�/ن گز�نه اول گتوزو برا� خط حمله به جا� ميلي_ است. برا� اسيمن، قرارداد ٥ ساله آماده 
است.» اگر ادعا� ا�ن خبرنگار صحت داشته باشد، با�د گفت سردار آزمون از ناپول� دور شده  #ه �/� 

از دال�ل آن م� تواند مبلغ باال� فروش او از سو� تيم زنيت باشد. 

محکوميت یک و نيم ميلياردى جدید پرسپوليس
پــس از شــ/ا�ت �/� از حاميان مال� پيشــين باشــگاه پرســپوليس از ا�ــن مجموعه بابــت عدم تعهد 
سرخ پوشان به قرارداد ف� مابين، دادگاه عموم� حقوق� را� به مح/وميت �_ ميليارد و ٥٠٠ ميليون 
تومان� پرســپوليس داد. مح/وميت باشــگاه پرســپوليس در تار�خ ٩٧/٠٦/١٧ حالت اجرا�� پيدا 
#رده  و ا�ن موسســه مال� برا� توقي` اموال سرخ پوشــان اقدام قانون� خود را پيگير اســت. ا�ن ح/م 
در صورت ها� مال� حسابرســ� نشده منته� به ٢٩ اســفندماه  ٩٨ توسط مجموعه طرف قرارداد با 

پرسپوليس به تازگ� منتشر شده است.

اهدا� جوا�ز ا� اف س� لغو نم�  شود
شانس بيرانوند براى کسب عنوان 

بهترین بازیکن سال آسيا
�ــ_ روزنامه قطــر� مدع� شــد با وجــود لغو 
مراسم ساالنه انتخاب بهتر�ن ها� فوتبال آسيا 
در ســال ٢٠٢٠ امــا انتخاب بهتر�ــن  باز�/ن 
و اهــدا� جا�ــزه در ا�ــن بخش پابرجــا خواهد 
بود. روزنامه «اســتاد الدوحه» قطر  در گزارش� 
مدعــ� شــد لغــو مراســم انتخــاب و معرفــ� 
ســال ٢٠٢٠  در  آســيا  فوتبــال  بهتر�ن هــا� 
لزومــا بــه معنا� لغــو اهــدا� جوا�ز نيســت و 
ا� اف ســ� بــه دنبــال راه/ار� اســت تــا ا�ن 
جوا�ــز را بخصــوص در بخش بهتر�ــن باز�/ن 
هم اهدا #ند. ا�ن روزنامه در بخش� از گزارش 
خــود از ا#رم عفيــ` قطر�، عليرضــا بيرانوند 
ا�ران�، تامو#� ما#نو ژاپن� و سالم الدوسار� 
عربســتان� بــه عنــوان اصل� تر�ــن گز�نه ها� 
#سب عنوان بهتر�ن باز�/ن سال آسيا نام برده 
است. سال گذشته ا#رم عفي` ا�ن عنوان را از 

آن خود #رد.
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