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 قیمت یک شانه تخم مرغ 20  هزار تومان  •
اعالم شده ولی چند جا رفتم بخرم میگن 
کیلویی۱۳ تومان یعنی شانه ای 26 هزار 
تومان. ازدست این مسئوالن به کجا باید 

شکایت کنیم؟
 وقتی نمی توانید از مردم حمایت کنید،  •

پس چرا پیشنهاد تعطیلی میدین؟ این آقایان 
مسئولین، نفس شان از جای گرم در می آید. 
فکر می کنند همه مثل خــودشــان حقوق 
ثابت ماهانه دارند. آقایان محترم! کاسب و 
تولید کننده، ورشکسته شده اند. با این تورم 
و گرانی من چندماه اســت که با طالهای 
خانمم زندگی ام را می چرخانم. دیگر طال هم 

نداریم. پیشنهادتان چیست؟ دزدی کنیم؟
گرون  • موادمخدر  که  ساله  چند  میگن   

نشده. به نظرم اگر چند تا قاچاقچی نامزد 
ریاست جمهوری بشن رای میارن!

از پارسال به اجبار برای کارت ملی اقدام  •
کردم. یک تکه کاغذ دستم دادند و گفتند 
هرجایی بــروم همین برگه را نشان بدهم 
و 40-50 هزارتومان گرفتند. تا به حال  
دوبار پیگیری کردم. می گویند از دوسال 
پیش هیچ کارت ملی برایمان نیامده! آخه 
شما که عرضه ندارید یک کارت ملی تولید 

کنید چرا مردم را به دردسر می اندازید؟
هر۱0  • از  متاسفانه  هستم.  اتوبوسران 

مسافر 9نفر ماسک نمی زنند. به مسافر هم 
که میگی ماسک بزن با تمسخر جوابت را 

میده. تو را به خدا فکری کنید.
 چــطــوری گفتند تــا خـــرداد نمی خــواد  •

اقساط وام را پرداخت کنید؟ برای چهار 
ماه اقساط عقب افتاده، اخطار مسدودی 

حساب و چک اومده.
 برای یکی از فروشگاه ها برنج پاکستانی  •

آمد. رفتم ماشینم را منزل گذاشتم و در کمتر 
از نیم ساعت برگشتم جلوی فروشگاه اما 
تمام شده بود! پرسیدم  چرا به این زودی؟ 
گفتند مقدارش زیاد نبود، هر کدام از پرسنل 

دو، سه تا کیسه برداشتند و تمام شد!
من کارگرم و مثل هزاران کارگر دیگه در شرایط  •

بد اقتصادی گیر کردم و کارفرما بعد از ۱5سال 
خدمت صادقانه دست رد به سینه ام زده. چرا 

اداره کار با کارفرمای بد برخورد نمی کند؟
 یه جوان سالمم با زن و یک بچه مشغول  •

به کــارم. مشکلم فقط رهــن خانه است. 
بدون رهن چه کنم؟ بروم در خیابان چادر 
بزنم؟ آقایان مسئول! کجایید؟! این چه 
بالیی است که سر امثال من آوردید؟ یعنی 
آن قدر بد شانسم که حتی پیامم را چاپ 
نمی کنید؟ خدایا حداقل تو صدامو بشنو. 

دیگه خسته شدم.
 با آن دوستی که گفته بود آقای روحانی  •

و دولتش کارهای بزرگ و قابل تقدیری در 
کارنامه خود دارند موافقم. از بزرگ ترین 
کارهای دولــت آقــای روحانی می تــوان به 
ــرد: هفت برابر کردن  ــاره ک ــوارد زیــر اش م
قیمت دالر، کاهش شدید ارزش پول ملی، 
تورم افسار گسیخته، تعطیلی کارخانجات و 
واحد های تولیدی، بیکاری های گسترده، 
اعتماد به بیگانگان، سند ننگین 20۳0 و...

 آقــای روحانی هر روز بــرای استفاده از  •
ماسک تاکید می کنه و به قول خودش از 
۱5 تیر استفاده از ماسک اجباریه. پس 
چرا خودش هیچ وقت از ماسک استفاده 
با  ایــشــان  از  عکسی  هرکسی  نمی کنه؟ 

ماسک دید نشون بده.
 ۱0خرداد ۳0درصد سهام عدالتم را در  •

بانک ملت فروختم و گفتند چند روز دیگه 
میاد توی حسابت. االن یک ماه گذشته 
اما حتی یک ریال هم برایم نریختن. من 
با خانه اجاره ای و بیکاری چطوری شکم 
زن و بچه ام را سیر کنم؟ انگار فروش سهام 
عدالت همه اش دروغ بوده. شما هم چاپ 
نمی کنید حق دارید باید از افراد قدرتمند و 

ثروتمند حمایت کنید. 
 دهــم تیر،  دخترم عالیم کرونا داشــت.  •

به چند مرکز مراجعه کــردم، گفتند کیت 
نداریم. در ضمن دخترم پرستار هم هست. 
حداقل اگر واقعا کیت تولید داخل هست 

چرا آن را جیره بندی نمی کنند؟

 همزمان با میالد مسعود حضرت ثامن االئمه علیه السالم عملیات عمرانی پروژه هتل بلند مرتبه پدیده شاندیز آغاز شد 

خورشید پدیده دوباره طلوع کرد
همزمان با میالد فرخنده حضرت علی بن موسی 
الرضا علیه السالم طی مراسمی عملیات عمرانی 
پروژه هتل بلندمرتبه پدیده شاندیز آغاز شد. آغاز 
این عملیات در چنین روز فرخنده ای ، بارقه امید 

را برای سهامداران و دلسوزان پدیده شاندیز به 
ــن حرکت سازنده و اقدام  ارمغان خواهد آورد.ای
عملی نشان می دهد که حامیان پدیده شاندیز از 
استاندار خراسان رضوی، دادستان، عوامل قضایی 

و اجرایی ستاد تدبیر و مدیران شرکت پدیده 
شاندیز با تالش زیاد و با حمایت های علمی و عملی 
خود به دنبال توسعه و پیشرفت این پروژه بزرگ و 

ملی هستند.

مسئول کارگاه قبلی پدیده شاندیز:

کرونا هیچ خلل و مشکلی درپیشرفت 
پروژه ایجاد نکرده است

در جریان آغاز عملیات عمرانی پروژه هتل بلند مرتبه 
شاندیز با مهندس احمد محمدی مسئول کارگاه 
هتل به گفتگو نشستیم. وی گفت : سازه فلزی هتل 
در 52 طبقه و با ۳00 هزار متر مربع زیر بنا خواهد 
بود و فاز اول آن تا آخر امسال شامل ۳2 طبقه از 
نظر اسکلت و بتن ریزی سقف اجرا خواهد شد. وی 
تصریح کرد : در حال حاضر برای ۳00 نفر به طور 
مستقیم و غیر مستقیم در این پروژه اشتغال ایجاد 
شده و با روند پیشرفت کار پیش  بینی می شود حدود 
600 نفر مشغول کار شوند.در حال حاضر با مشکل 
خاصی روبرو نیستیم و با توجه به شرایط آب و هوایی 
این فصل در بهترین شرایط قــرار داریــم و بهترین 
زمان کاری ماست چراکه تابستان است و روز ها بلند 
می باشد و مشکلی نداریم. وی در پاسخ به این سوال 
که آیا شرایط بیماری کرونا تاثیری در روند کار خواهد 
داشت، گفت: کلیه نیروها پروتکل های بهداشتی 
شامل تست آزمایش و غیره را رعایت می کنند و توجه 
به نکات بهداشتی برای ما از اهمیت باالیی برخوردار 
است. کرونا هیچ خلل و مشکلی در پیشرفت کار 
ایجاد نکرده است و تمام هدف مااین است که پروژه 

در بازه زمانی 5 ساله به بهره برداری برسد.

 ویژگی های هتل پدیده شاندیز

شرکت  عامل  مدیر  بزرگی  مسعود  مهندس 
ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز ضمن تشریح 
ویژگی ها و روند عملیات این هتل گفت: پروژه 
هتل 5 ستاره پدیده شاندیز با زیربنایی بالغ 
بر 877/270 متر مربع و با رعایت باالترین 
استانداردهای بین المللی دارای 6۱0 سوئیت 
مسکونی و 674 اتــاق هتلی در 42 طبقه و 
رستوران در 5 طبقه است که جمعا 47 طبقه و با 
احتساب تاج و هتل به ارتفاع 206 هزار و ۳75 

متر معادل 52 طبقه خواهد بود .این پروژه بلند 
مرتبه با حجم هندسی شبیه به عدد 8 یکی از 
کاربردهای منحصر به فرد در شهر رویایی پدیده 
شاندیز است و در آن مجموعه امکاناتی نظیر 
رستوران های متعدد ، استخر، سالن بدنسازی 
وورزشی، بیزینس سنتر، تاالرهای پذیرایی و 
غیره پیش بینی شده است. وی تصریح کرد : 
پروژه هتل پدیده از نظر اهمیت و سختی کار و 
محاسبات و اسکلت آن در 52 طبقه همواره یک 
پروژه منحصر به فرد در پدیده شاندیز محسوب 

می شود و دارای دو بال است که یکی اقامتی و 
دیگری هتلینگ خواهد بود. این پروژه به دلیل 
تعطیلی و رکود گذشته دارای نواقصی بود که 
باید تثبیت و نواقص آن رفع می شد. مجموعه 
کارها تا پایان سال شامل تثبیت 6 طبقه آخر و 
نصب 9 طبقه دیگر و همچنین ۱5 طبقه سقف 
خواهد بود و امیدوارم طی ۳ فاز و در 5 سال اجرا 
شود. مهندس بزرگی از تامین منابع مالی الزم 
در اجرای این پروژه خبر داد و گفت: منابع مالی 
الزم تامین شده و با حمایت های خوبی که شد 

سعی می کنیم پروژه هر چه سریعتر اجرا شود 
البته برای اجرا حدود ۳ هزار میلیارد تومان 
اعتبار نیاز است و برنامه ما حرکت گام به گام 
است و برای سایر پروژه ها اعم از اقامتی، مرکز 
خرید و... منابع مالی الزم از طریق کنسرسیوم 
این  دیگر  مهم  شود.نکته  می  تامین  بانکی 
است که هم اکنون بهترین زمان برای فعالیت 
محسوب می شود و با توجه به حجم عملیات 
اجرایی المان پروژه و غیره بهترین زمان شروع 

عملیات می باشد.

مدیرعامل شرکت ناظر پرتو صنعت :
مردم به زودی پیشرفت خوبی درپدیده احساس 

خواهند کرد 
مهندس ابراهیم خلیلی افسر بیگی مدیرعامل شرکت ناظر پرتو صنعت نیز 
با بیان این مطلب که مردم تا دو ماه دیگر ، پیشرفت خوبی را در این پروژه 
احساس خواهند کرد، گفت : امروز و همزمان با مناسبت سالروز والدت 
حضرت امام رضا علیه السالم به طور رسمی عملیات اجرایی را آغاز کرده ایم 
و امیدواریم تا پایان امسال طبق برنامه ریزی های انجام شده کار ما به پایان 
برسد. خوشبختانه مشکل مالی وجود ندارد و برنامه ها مطابق با زمان بندی 
الزم اجرا می شود. پیمانکار هتل پدیده جهت اجرای یال TH هستیم و هم 
اکنون ۳5 نفر در این بخش مشغول کار هستند و انشاءا... هر دو یال پروژه تا 

پایان امسال به پایان خواهد رسید.

گرمابی از فعاالن سهامداران: 
تابش بارقه امید بین سهامداران پدیده 

مهدی گرمابی از فعاالن سهامداران پدیده شاندیز در حاشیه برگزاری مراسم 
آغاز مجدد عملیات عمرانی پروژه هتل بلند مرتبه پدیده شاندیز گفت: با شروع 
این عملیات بارقه های امید بین سهامداران خواهد درخشید و امید به خانواده 
سهامداران باز خواهد گشت. از همت مدیران شرکت استان و کشور و حمایت 
کمک های استاندار خراسان رضوی که با فعالیت جهانی خود زمینه حل 
مشکالت را فراهم کرده اند تشکر می کنیم. از دادستان محترم و عوامل قضایی 
و اجرایی و همه عزیزانی که در پدیده شاندیز دلسوزی کرده اند، قدردانی 
می کنم ان شاءا... با شفاف سازی بیشتر و اطالع رسانی مناسب امیدواری 
بیشتری به سهامداران بدهند تا ضرر و زیان های سهامداران جبران شود. امروز 
تمام سهامداران خود را حامی پدیده می دانند و انتظار دارند سهام آن ها رونق 
بگیرد و با ورود سهام ابنیه به بورس شاهد رشد و شکوفایی شهر و منطقه باشیم.

رپرتاژ آگهی

توضیحات شورای عالی امنیت ملی 
درباره حادثه سایت نطنز 

ــورای عالی امنیت ملی با بیان این  هــادی محمدی –سخنگوی ش
که  کارشناسان مسئول ارزیابی و رسیدگی به حادثه از اولین ساعات 
ــزود : فرضیه های  ــداد  در سایت نطنز حاضر شدند، اف وقــوع این رخ
مختلف درباره علت این رخداد با واکاوی دقیق آثار، نحوه و میزان تخریب 
ایجاد شده بررسی و علت اصلی حادثه مشخص شده اما به دلیل برخی 
مالحظات امنیتی، علت و چگونگی بروز این حادثه در زمان مناسب 
اعالم خواهد شد.کیوان خسروی،گفت : در محل وقوع حادثه هیچ گونه 
مواد هسته ای وجود نداشته و موضوع نشت مواد رادیو اکتیو در وقوع این 

رخداد کامال منتفی است.  

 انتصابات و احکام جدید
 در آستان قدس رضوی

همزمان با سالروز والدت حضرت رضا)ع(، 
برخی احکام جدید در آستان قدس توسط 
ــادر شــد. بــه گــزارش  تولیت ایــن آســتــان ص
آستان، این انتصابات به شرح زیر است :مدیر 
عالی حرم مطهر: »محمدمهدی برادران« /  
ریاست دفتر تولیت : »حسن رنگرز جدی« 
/ مشاور و معاون رئیس دفتر : »عبدالحمید 
 طالبی« /مشاور تولیت : »رضا خوراکیان«/

هیئت امنای حرم مطهر : قائم مقام تولیت، 
مدیر عالی حــرم، مدیر حــوزه هــای علمیه، 
ــس هیئت  ــی ــاف، رئ ــ ــس ســـازمـــان اوقـ ــی رئ
ــره وری مــوقــوفــات، حجج  ــه امــنــای بنیاد ب
ــالم محمدباقر فــرزانــه و محسن قمی،  اس
ــداد عــــادل، محمدحسین  ــ غــالمــعــلــی ح
ــی،  ــدوس ــدی، عــلــی کــریــمــی ق ــرن ــاره ــف ص
/ خزعلی  انسیه  و  کاشانی  مطّلبی  ــا   رض

اعضای شورای راهبردی موقوفات : محمد 
جواد ایروانی، محمد مخبر دزفولی، سید 
مرتضی بختیاری، سید پرویز فتاح، علیرضا 
تابش، مصطفی خاکسار قهرودی، محمدرضا 
علمی  رحمتی.مشاور  مالک  و  اسکندری 
ــورای علمی و  و فرهنگی تولیت و عضو ش
ــی ــول  فــرهــنــگــی : مــحــمــدرضــا مــخــبــر دزف

ــورای علمی و فرهنگی: رئیس  اعضای ش
ســازمــان علمی فرهنگی رضـــوی، معاون 
تبلیغات حرم، حجج اسالم علیرضا اعرافی، 
علی اکبر صادقی رشــاد، حمید پارسانیا، 
الهی خراسانی،  مجتبی  واعــظــی،  احمد 
جلیلی،  وحــیــد  مــســعــودی،  محمدمهدی 
محمدسعید  مــقــدم،  بــذرافــشــان  مجتبی 
احدیان، سید علی سرابی، مهندس رضا 
دیشیدی و صدیقه خدیوی.اعضای هیئت 
محمد   : موقوفات  وری  بهره  بنیاد  امنای 
مخبر دزفولی)رئیس هیئت( ، سید مسعود 
میرکاظمی، سید حسن صفاریان، عباس 
علی آبادی، محمدرضا فرزین، محمد کافی، 
علی اوتارخانی، ابوالفضل خودمانی و رئیس 
هیئت  موقوفات.اعضای  بــهــره وری  بنیاد 
مدیره بنیاد کرامت رضوی:  مدیرعامل بنیاد 
کرامت، مدیرعالی حــرم و آقایان مهرداد 
بــذرپــاش)رئــیــس هــیــئــت(، حسین یکتا، 
منصوری،  محسن  مرتضوی،  صولت  سید 
داوود پرچمی، مصطفی زمانیان و فهیمه 

فرهمندپور.

لشکرملخ ها به فردوس رسید!
پنجمین مقصد ملخ های مهاجم کوهان دار، مراکشی و صحرایی بعد 
از نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه، فردوس اعالم شد.مدیرجهاد 
کشاورزی فردوس اعالم کرد: با تهاجم این آفت به عرصه های طبیعی و 
کشاورزی شهرستان، مبارزه ضربتی با ملخ های مراکشی با سم پاشی 
۱20 هکتار در منطقه بندسارکیای باغستان طی دو روز گذشته آغاز 
شد.مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی اظهارکرد : از این وسعت 
کانون های آلوده 60 هزار هکتار مربوط به نهبندان و بقیه متعلق به سربیشه، 
زیرکوه، درمیان و فردوس است.مهندس»یوسفی« سطح مبارزه با ملخ 
صحرایی در استان را 25 هزار هکتار دانست و ادامه داد: برای اجرای این 

سطح مبارزه، یک میلیارد و 500میلیون تومان هزینه شد.

 ایران و چین؛ اتحاد در پیچ تغییر 
نظم جهانی 

 سرانجام به نظر می رسد بعد از حدود پنج سال 
از آغــاز ابتکارات بــرای تدوین سند همکاری 
های 25 ساله ایران و چین ، آن چنان که گفته 
می شود این سند  قرار است در آینده نزدیک و 
حداکثر تا پایان امسال به تایید نهایی دو کشور 
برسد . فارغ از همه گمانه زنی ها و احتماالت 
درباره جزئیات این سند -که در گزارش امروز 
روزنــامــه خراسان بر اســاس اطالعات موثقی 
منتشر شــده- باید به این ســوال پاسخ داد که 
اصوال چنین سندی چه ابعاد راهبردی و منافعی 

برای دو کشور خواهد داشت؟
در این که در عالم سیاست  و روابط بین الملل 
نمی تــوان دوســت دایمی و همیشگی  متصور 
بود و منافع تعیین کننده نهایی و اصل حاکم در 
روابط جهانی است، تردیدی نیست ،حتی اگر 
بتوان یکی دو نمونه خالف این قاعده را یافت 
.اما اکثر کشورها با لحاظ کردن همین قاعده 
سعی می کنند حداکثر منافع خود را از شرایط 
موجود کسب کنند. نگاهی به شرایط حاکم 
در نظام جهانی به ویــژه روابــط متشنج و شاید 
بتوان گفت بحرانی چین با آمریکا که از زمان 
روی کار آمدن دونالد ترامپ با جنگ تعرفه ها 
آغاز شد، در کنار تحرکات بلوک غربی در دریای 
جنوبی چین و سپس ماجرای کرونا و اکنون 

چالش هنگ کنگ،  نشان می دهد چین که طی 
برآوردهای  اقتصادی در یک دهه آینده به اولین 
قدرت اقتصادی جهان بدل  خواهد شد، در حوزه 
سیاسی  نیز در حال تعریف جدید از نقش خود در 
صحنه جهانی است. نقشی که قطعا باید حافظ 
جایگاه اقتصادی اولین قدرت اقتصادی جهان 
باشد.تکانه های حضور پکن در عرصه روابط بین 
الملل به خوبی برای ما قابل رویت است این که 
برای اولین بار در کنار روسیه در شورای حکام 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی به نفع ما رای 
می دهد یا آن چنان که منابع آگاه به ما گفته اند 
برای قطعنامه آینده آمریکا درباره تمدید تحریم 
های تسلیحاتی ایران رای وتو کنار گذاشته از 
جمله این تحرکات است .قطعا دولتمردان پکن 
درایــن رویکرد نمی توانند قدرتی مانند ایران 
آن هم در منطقه حساسی به نام خاورمیانه را 
نادیده بگیرند لــذا می تــوان گفت  این چهره 
جدید چین   با رویکرد های جمهوری اسالمی 
ایران در صحنه منطقه ای و جهانی  قرابت های 
زیادی دارد .بنابراین در یک برآورد کالن آن چه 
مشخص است زمینه  های خوبی برای بنا نهادن 
یک همکاری مستمر و طوالنی که اکنون در 
قالب سند همکاری 25 ساله ایران و چین مطرح  

شده، وجود دارد.
 جدای از این نگاه  کالن، برخی موارد جاری نیز 
نزدیکی ایران و چین در شرایط فعلی را  موجه 
تر جلوه می دهد . در حقیقت یکی از مشکالت 
اصلی ما در سال های اخیر در حوزه سیاست 
خارجی که به اقتصاد ما نیز رسوخ کرده موضوع 
تحریم ها و فشارهای اقتصادی غربی ها به ویژه 
آمریکاست که حتی با توافقی به نام برجام و 
گفت و گوهای دوجانبه با  آمریکا نیز حل نشد 
و پس از یک دوره کوتاه آرامش باز هم تنش ها 

به اوج رسید و موضوع فروش نفت و مبادالت 
مالی کشور دچار وقفه و مشکل شده است .در 
این شرایط سخت چین تنها کشوری است که 
به صــورت رسمی و غیر رسمی نفت ما را وارد 
می کند و در واردات نیز تا حد زیادی نیازهای 
ما را برطرف می سازد و این یعنی کار بانکی و 
بیمه و حمل و نقل هم انجام می دهد که ما در 
دنیا مشکل داریم و بسیاری از کشورهای دیگر 
انجام نمی دهند. بماند که  میل شدید و دایمی 
چین به نفت و گاز و فراورده های نفتی همچون 
پتروشیمی  نیز این همکاری را برای رونق توسعه 
اش توجیه می کند.می تــوان نتیجه گرفت  با 
نهایی شدن این سند ، چین با اعتماد و سهولت 
بیشتری  با ایران  کار  خواهد کرد  که در مجموع 
شرایطی مکمل برای اقتصاد و سیاست دو طرف 
ایجاد کرده که می تواند بهانه بسیار خوبی برای 

نزدیکی تهران و پکن باشد.
بدیهی است هر گونه رابطه و قرارداد بلند مدت 
با چین به معنی محدودیت رابطه با دیگر کشور 
ها نخواهد بود کما این که خود چین شبیه چنین 
سندی را با 80کشور دیگر نیز دارد. در این میان 
ایــران اهــرم هایی مانند رابطه با روسیه و هند 
دو  رقیب منطقه ای  و جهانی چین را به عنوان 
برگه هایی به منظور متعادل ســازی و گرفتن 
امتیاز های متناسب در این خصوص می تواند 
مدنظر داشته باشد .در هر صورت   سند 25 
ساله می تواند فصل جدیدی را در روابط تهران 
و پکن بگشاید به گونه ای که دو کشور در فضایی 
با معادله بــرد – بــرد و با روابطی راهــبــردی در 
مناسبات دوجانبه منطقه ای و بین الملل، در 
حوزه های متنوع و متفاوت با هم افزایی یکدیگر 
منافع مشروع خود را از دنیای پرتالطم فعلی به 

دست آورند.
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78درصــد از شهروندان روس  شرکت 
قانون  اصــاح  همه پرسی  در  کننده 
اساسی روسیه موافقت خود را با این 

که والدیمیر پوتین تا سال ۲۰۳۶ 
میادی همچنان در قدرت باقی 

بماند، اعــام کردند. پوتین 
درسال  ۲۰۲4 دوره ریاست 
جمهوری شش ساله اش به 
پایان می رســد ، پیش از این 
اصاحات ، او نمی توانست 

بازهم کاندیدا شود زیرا دوبار 

پیاپی در ســال هــای ۲۰1۲ و ۲۰18 
کاندیدا شده بود  اما در تغییرات جدید 
پیش بینی کرده اند هیچ فردی نمی تواند 
جمهوری  رئیس  ــار  دوبـ از  بیش 
روسیه شود چه به صورت پیاپی 
چه به صورت منقطع اما این 
ــرای روســای  استثنا را بـ
جمهوری قبلی یعنی 
پوتین و مــدودف قائل 
ــد کـــه دوره  ــ ــده ان ــ ش
هــای قبلی بــرای آن ها 

محاسبه نشود.بدین ترتیب پوتین به صورت 
بالقوه این امکان را دارد که در سال ۲۰۲4 در 
سن 7۲ سالگی باردیگر کاندیدا شود و حتی 
شش سال بعد از آن در 78 سالگی در سال 
۲۰۳۰ بــرای آخرین بار کاندیدای ریاست 
جمهوری روسیه شود. اگر اجل به او مهلت 
دهد در این صورت او می تواند در سال ۲۰۳۶ 
رکورد استالین را از نظر طول زمامداری که 
۳1 سال بود، بشکند زیرا در عمل پوتین به 
جز یک مقطع چهار ساله که نخست وزیر بود 
ودر عمل اداره کننده واقعی روسیه به شمار 
می رفت از سال ۲۰۰۰ تاکنون در این کشور 
ــن میان یکی  ــت.درای تصمیم نهایی با اوس
از درس هــای همه پرسی اخیر روسیه شاید 
افزایش انگیزه مــردم پس از ارائــه مشوق ها 
برای حضور در همه پرسی در دوران کرونایی 

بوده است چرا که بر اساس آمارها ۶۰ درصد 
مردم در پای صندوق های رای حاضر شدند.

جدای از گنجاندن اعتقاد به خدا دراین متن  
از جمله این مشوق ها که در اصاحات قانون 
اساسی ذکر شده است عبارتند از: در اولویت 
قرار گرفتن آینده کودکان روسیه و تضمین 
دولت برای پیشرفت آن ها در قالب سیاست 
های کلی، تاش برای محکم کردن کانون 
خــانــواده و به رسمیت شناختن امــر ازدواج 
تنها میان زن و مرد )غیرقانونی کردن ازدواج 
ــراد به  همجنسگرایان(، دفــاع از مشاغل اف
خصوص نان آوران خانه، اجرای قانون حداقل 
ــای داشــتــن یک  دستمزد درحــد حــداقــل ه
زندگی،افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه 
تــورم، کمک مالی و اجتماعی به روس ها 

حداقل یک بار در سال بوده است.

جدایی توافقی فرا آتالنتیکی 
امیر علی ابوالفتح -آلمان وآمریکا در مسیر جدایی 
توافقی قرار گرفته اند.هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان 
اعام کرد که تنش های میان آلمان و آمریکا با ناکامی 
دونالد ترامپ در پیروزی دوباره در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا حل و فصل نخواهد شد.واقعیت نیز 
این است که مقامات آلمان بیشتر از آن که بخواهند 
به مسئله پیش بینی نتایج انتخابات بعدی ورود 
کنند این موضع گیری شان تاکید بر این مسئله 
است:  "بازگشت روابط فرا آتانتیکی به گذشته با 
آمریکا سخت است".بر اساس مواضع اخیر آلمانی ها 
به نظر می آید اروپا به این نتیجه رسیده است که نگرش 
ایاالت متحده به روابط بین المللی تغییر کرده   و این 
برگرفته از الزامات، محدودیت ها و مقدوراتی است 
که این کشور با آن رو به رو شده و اگر دیگر آن رویکرد 
و رفتار همکاری جویانه و تعاملی را که قبا به ویژه  در 
قبال متحدان اروپایی اش داشت انجام نمی دهد، 
لزوما ناشی از رویکرد شخصی و سیاسی یک رئیس 
جمهور و حزب نیست بلکه ناشی از شرایط داخلی 
آمریکاست که هر رئیس جمهور  و هر فردی را که از هر 
حزبی در این جایگاه قرار گیرد به سمت این رویکرد 
و سیاست می کشاند.از این رو اظهارات وزیر خارجه 
آلمان را باید از این منظر نگاه کرد که اگر ترامپ از کاخ 
سفید برود و حتی به باور نگارنده بایدن هم کلیددار 
جدید کاخ سفید بشود، سیاست افــراط گرایی در 
تعامل با دنیا شاید به سختی و تندی که ترامپ آن را 
به اجرا گذاشت نباشد اما به لحاظ عملکرد همان 

بازخورد را خواهد داشت.

تحلیل روز

سناتور دموکرات الیزابت وارن : دونالد ترامپ 
تاش دارد از نژادپرستانی که ۲۰۰ سال پیش 
سربازان آمریکایی را کشتند دفاع کند، اما حاضر 
نیست در جهت دفاع از سربازان آمریکایی که 
روسیه تاش کرده آن ها را بکشد، کاری انجام 

دهد.ترامپ یک فرمانده شکست  خورده است!

شعار انتخاباتی جدید ترامپ از نگاه کارتونیست 
واشنگتن پست: »دوباره آمریکا را بیمار کنیم«

گیلین مکسول شخصیت اجتماعی سرشناس اهل 
انگلیس که قبا دوست جفری اپستین، سرمایه دار 
محکوم به کودک آزاری بود، از سوی اف بــی آی در 
آمریکا تحت بازداشت قرار گرفته و رسما متهم شده 
است. او متهم است در استخدام و استفاده از قربانیانی 
که کمتر از 18 سال داشتند به جفری اپستین کمک 
می کرد. اپستین که با اتهامات قاچاق جنسی روبه رو 
بود روز 1۰ اوت در زندان درگذشت. پزشکی قانونی 
نیویورک رسما اعام کرد او در اثر خودکشی با طناب 
دار در سلول زنــدان مرده است. او سال گذشته در 
نیویورک بازداشت شد که بعد از طرح ادعاهایی دایر 
بر اداره یک شبکه از دختران زیر سن قانونی - گاه 14 

ساله - برای بهره برداری جنسی بود.

تا ۲۰۳۶ با پوتین! 
چگونه پوتین موافقت ۷۸ درصد روس ها را برای تغییر ساختار روسیه به دست آورد؟ 

کارتون روز 

قاب بین الملل 

ــه  ــامـ ــک روزنـ تــیــتــر یـ
فرانسوی »لو تلگرام« 
 :)Le Télégramme(
»شیوع ]کرونا[ خارج 
ــاالت  ای در  کنترل  از 
مــتــحــده«»مــســئــوالن 
بهداشت آمریکا با یک 
موج دوم روبه رو شدند 
و اکنون از انفجار می 
تــرســنــد«تــاکــنــون در 

آمریکا حدود دو میلیون و 78۰ هزار مورد ابتای به 
کرونا و بیش از 1۳۰ هزار فوتی گزارش شده است.

توئیت روز 

پیشخوان بین الملل 

دزدی انگلیسی
لندن طالهای ونزوئال را به نفع رهبر مخالفان مادورو مصادره کرد 

ــاه عــالــی انگلیس بــا صـــدور حکمی  ــ دادگ
ــاره پرونده دادخواست بانک  جنجالی درب
مرکزی ونزوئا برای استرداد 8۰۰ میلیون 
پوند از طای متعلق به خود، خوآن گوایدو 
رهبر مخالفان را به عنوان رئیس جمهوری 
ــا و صــاحــب ایــن انــدوخــتــه معرفی  ــزوئ ون
کرد!»نایجل تیر« قاضی این پرونده در حکم 
خود آورده است؛ دولت انگلیس گوایدو را 
به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئا به 
رسمیت شناخته و بدین ترتیب مادورو را به 
عنوان رئیس جمهوری این کشور به رسمیت 
نمی شناسد. بانک مرکزی ونزوئا به دنبال 
این است که با به دست آوردن این ذخایر طا، 
آن را در مسیر مبارزه با ویروس کرونا هزینه 
کند یعنی با فروش این طا، دارو و تجهیزات 
برای مقابله با بیماری کووید 1۹ خریداری 

کند. مــاه گذشته بانک مرکزی ونزوئا 
دادخواستی را برای آزادسازی 

طا به ارزش یک میلیار دالر 
از بانک انگلیس با توجه به 
ــه  ــراری ارائـ ــط اضـــطـ ــرای ش
کرد. بانک انگلیس دومین 

نگهدارنده  بــزرگ  بانک 
ــان پـــس از  ــه طـــا در ج

فدرال رزرو آمریکاست 

و حدود ۲۵۰ میلیارد دالر طا که مالکان آن 
کشورهای خارجی از جمله ونزوئاست در 
آن جا نگهداری می شود. تاش ونزوئا برای 
برگرداندن این طاها موفقیتی نداشته و این 
مسئله به گروگانی نزد لندن برای تحت فشار 
قرار دادن دولت قانونی مادورو تبدیل شده 
بود.این در حالی است که به رغم حمایت 
لندن از گوایدو، دولت جانسون همچنان با 
دولت کاراکاس روابط دیپلماتیک اش را حفظ 
کرده است. روسیو مانیرو سفیر دولت مادورو 
همچنان در سفارت ونزوئا در لندن حضور 
دارد و اندرو ساپر سفیر انگلیس نیز در سفارت 
این کشور در کاراکاس به فعالیت هایش ادامه 
می دهد. اتحادیه اروپا، آمریکا و چند کشور 
دیگر گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری 
ونزوئا به رسمیت شناخته اند اما  دولت 
ــادورو همچنان از حمایت نیروهای  م
کشورهایی  و  مسلح 
روسیه  و  چین  مانند 
ــت. این  بــرخــوردار اس
کشورها از تحریم ها و 
سیاست های انگلیس 
ــا در قــبــال  ــک ــری و آم
ونزوئا به شدت انتقاد 

کرده اند.

دیوان عالی علیه دونالد 
جان رابرتس، باالترین مقام قضایی آمریکا، برابر ترامپ ایستاده است؟ 

دیــوان عالی آمریکا که باالترین مرجع قضایی در 
این کشور است طی دو هفته گذشته در سه پرونده 
بزرگ به "ضرر" محافظه کاران و دونالد ترامپ حکم 
داده اســت. احکامی که با ارزش هـــا و شعارهای 
دموکرات ها و لیبرال ها همسوست: مخالفت با 
ــردن شرایط سقط  جنین، حمایت از  سخت تر ک
حقوق شغلی دگرباشان جنسی و مخالفت با پایان 
دادن به برنامه حمایتی باراک اوباما از حدود 7۰۰ 
هزار مهاجر جوان اکثرا التین تبار که تقریبا همه 
عمر خود را در آمریکا گذرانده اند اما هنوز شهروند 
محسوب نمی شوند. شاید خوش بین ترین مخالفان 
دونالد ترامپ هم انتظار سه پیروزی در دیوان عالی 
آن هم تنها ظرف دو هفته را نداشتند و به همین 
علت در چند روز گذشته بسیاری از تحلیل گران 
رسانه ای و ناظران تحوالت دیــوان عالی در صدد 
رمزگشایی از منطق و استدالل پشت آرای دیوان 
تحت ریاست جان رابرتس، رئیس دیوان عالی یا به 
اصطاح قاضی القضات آمریکا برآمده اند. یکی 

از ویژگی های سه رای هفته گذشته دیوان عالی 
این است که  جان رابرتس، در هر سه 

مورد همراه اکثریت بوده و در حقیقت 
در دو مورد این رای او بوده که کفه ترازو 
را به نفع چهار قاضی لیبرال چرخانده 
است. حاال جمهوری خواهان که خود 
او را به دیوان عالی فرستادند می گویند 

"قدرت طلب و شهرت جو" شده و "نگران از دست 
دادن وجهه رسانه ای و عمومی خود" است و حتی 
"وارد حوزه اختیارات دو قوه دیگر، یعنی دولت و 
کنگره" می شود. جان جی. رابرتس، حدود 1۵ سال 
پیش از سوی جورج دبلیو بوش به مجلس سنا معرفی 
شد و به عنوان یک قاضی محافظه کار رئیس دیوان 
عالی شد. با وجود این، رای متغیر قاضی القضات 
جان رابرتس در دوره کــاری جدید این دیــوان )از 
اکتبر ۲۰1۹( که تاکنون در 1۰۰ درصد آرای ۵ 
به 4 همراه اکثریت بوده، او را قاضی محافظه کاری 
که اکنون تمایل بیشتری به میانه روی دارد معرفی 
می کند و ادعای استقال دیوان قضات تحت امر 
او را مستحکم  تر می کند. به طوری که بسیاری از 
تحلیل گران اکنون  رابرتس را برجسته ترین رئیس 
دیوان عالی ایاالت متحده در حدود 8۰ سال اخیر 

معرفی می کنند. کسی که هم 
ریاست و هم هدایت 
ــوان  ــن دی احــکــام ای

ــت خــود"  را "در دس
گرفته است و پیشتر نیز 

"مایه  ترامپ  توسط 
نامیده  نــنــگ" 

شده بود.
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توصیه آبگوشتی ضد زورگیری و شگرد کثیف افزایش اجاره ها !
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آب شدن کادر درمان کرونا

فکر کن در هوای گرم یک لباس پالستیکی به تن داشته 
باشی که هیچ روزنه ای ندارد و باید ساعت ها آن را به 
تن داشته باشی و بعد از 7تا 8 ساعت می توانی آن را 
در حالی که چندین لیتر آب بدنت را در خود جای داده 
از تنت در بیاوری و روز بعد روز از نو روزی از نو. این 
وضعیت هر روز کادر درمان و کارکنان آزمایشگاه های 
نمونه برداری کروناست که ویدئوی یکی از کارکنان 
طاقت فرسای  گرمای  در  نمونه برداری  آزمایشگاه 
شهرستان بوکان در شبکه های اجتماعی با بازتاب زیادی 
همراه بود. کادر درمان و کارکنان آزمایشگاه های نمونه 
برداری کرونا باید در این گرما لباس های ایزوله به تن 
داشته باشند و به خاطر سالمت ما ذره ذره آب شوند. 
کاربری نوشت: »بهترین کمکی که میشه به کادر درمان 
کرد اینه که با زدن ماسک مراقب خودمون باشیم تا 

فشار کمتری به اونا بیاد.«
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کهنه پوشی عیب است یا نیست؟

گزارش روزنامه ایران درباره پوشیدن لباس های قدیمی 
و البته دست دوم خیلی زود در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد و مورد توجه کاربران قرار گرفت. 
در این گزارش از فواید خرید لباس های دست دوم 
می گوید و در بخشی از آن می خوانیم: »به نظر من این 
تفکر باید بین مردم از بین برود که لباس دست دوم 
پوشیدن کاری ناشایست است. اگر شما باور کنید که با 
این کار به محیط زیست کمک می کنید، آن وقت با افتخار 
از لباس های قدیمی استفاده می کنید. البته بحث فرهنگ 
سازی درباره این قضیه در ایران هنوز جای کار دارد، اما 
می شود چنین فرهنگی را جا انداخت.« کاربری در نقد 
این گزارش نوشت: »این همه می گن از لباس های دست 
دوم استفاده نکنید که ممکنه منشأ آلودگی باشه بعد اون 
وقت اینا میان میگن بخرید.« کاربر دیگری نوشت: »این 

گزارش فرهنگ سازی فقره نه حفظ محیط زیست.«
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کشتار به خاطر  کل کل 2 شکارچی

انتشار فیلم کشتار و شکار غیرمجاز ۱7راس خرگوش 
وحشی در استان بوشهر که به خاطر کل کل دو شکارچی رخ 
داده بود موجب نگرانی دوستداران طبیعت و عموم مردم 
شد و واکنش های زیادی در فضای مجازی به همراه داشت. 
در پی انتشار این ویدئو  اعالم شد که اداره کل حفاظت 
محیط زیست این استان اقدام به شناسایی و تشکیل 
پرونده قضایی علیه متخلفان کرده است. به گفته مدیرکل 
محیط زیست استان بوشهر، عامالن این کشتار، ساکن یکی 
از روستاهای شمال استان بوشهر هستند که شناسایی 
شده اند و علیه آنان اعالم شکایت شده است. کاربری 
نوشت: »این فیلم نمایش یک جنایت کامل محیط زیستی 
است.« کاربر دیگری نوشت: »با اسلحه حیوان بی زبون و 
بی دفاع رو کشتن هنر نیست ، انسان بودن هنره« کاربری 
هم نوشت: »کاش یه مجازاتی براش در نظر بگیرن که 

عبرتی بشه برای همه شکارچی ها.«
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جنایتی که از یاد نخواهد رفت

روز گذشته مصادف بود با روز هدف قرار دادن هواپیمای 
مسافر بری ایرباس در خلیج فارس توسط آمریکا که در آن 
حادثه 296 مسافر بی گناه که 66 نفر آن ها کودک زیر ۱3 
سال بودند. کاربران زیادی در شبکه های مجازی با محکوم 
کردن این جنایت آمریکا یاد شهدای این حادثه را گرامی 
داشتند. کاربری نوشت: »بنویسید تا همیشه در تاریخ 
ثبت شود که ؛ کشتار مسافران ایرباس ایرانی لکه ننگی 
است بر دامان آمریکا که هیچ گاه پاک نخواهد شد.« کاربر 
دیگری نوشت: »آمریکا در طول تاریخ خود جنایت های 
زیادی را بر مردم جهان تحمیل کرده و انهدام هواپیمای 
6۵۵ ایرباس ایــران در آب هــای نیلگون خلیج فارس 
نمایی از جنایتکارترین جنایت های این شیطان بزرگ 
است؛جنایتی که از یاد نخواهد رفت.« کاربری هم نوشت: 
»اون شصت و شش بچه ای که تو ایرباس 6۵۵ بودن اگه 

شهید نمیشدن االن سی و خرده ای سن داشتن!«

 

  2.4     M   views 

 توصیه آبگوشتی ضد زورگیری!

پوستری در فضای مجازی دربــاره چگونگی برخورد با 
زورگیرها روز گذشته سوژه کاربران شد. در این پوستر 
از مردم می خواهد در مواجهه با زورگیر خونسرد باشند 
و به زورگیر نه بگویند و صحنه را ترک کنند. حتی در این 
پوستر آمده که زورگیر طبق قانون حق گرفتن اموال شما 
را ندارد. کاربران با این پوستر شوخی های زیادی کردند. 
کاربری نوشت: »زورگیر بعد از نه شنیدن دیگه هیچ وقت 
اون زورگیر سابق نمیشه!« کاربر دیگری نوشت: » با نه 
گفتن صحنه را ترک کنین، حاال ممکنه دوتا قمه هم تو سر 
و گردنت فرود بیاد که چیزی نیست.« کاربری هم نوشت: 
»پس چی شد؟ پیام های زورگیران خیابانی را سین کنیم و 
جواب ندهیم.« کاربر دیگری هم نوشت: »لطفا می خواین 
توصیه هم بکنید، توصیه آبگوشتی نکنید.« کاربری هم 
نوشت: »سعی کنید نزدیک بیمارستان به زورگیر نه بگید 

که تا خون بدنتون تموم نشده به بیمارستان برسید.«
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شگرد کثیف دالل ها!

این روزها فصل تغییر خانه است و اجاره ها به شدت در 
حال باال رفتن و عده ای از دالل های سود جو هم برای 
باال بردن بیشتر قیمت ها شگردهای خاصی دارند. یکی 
از این شگردها که دیروز مورد توجه کاربران شبکه 
های اجتماعی قرار گرفت مربوط به اجــاره ملکی در 
یوسف آباد تهران بود. در این شگرد دالل ها و برخی 
بنگاه دارها برای باال بردن قیمت، یک آگهی را به شکل 
های مختلف در سایت های فروش قرار می دهند و این 
ذهنیت به وجود می آید که اجاره این منطقه باالست و 
بالطبع بقیه هم اجاره ها را باال می برند. کاربری نوشت: 
»کاش هر چه زودتر در کنار این سامانه ثبت خانه های 
خالی، سامانه ای هم برای ارزیابی اجاره خانه درست شه 

تا با گران فروش ها برخورد شه.«

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.

ریزعلی های امروز

نبود پروتکل های مواجهه با بحران

آمریکا گفته ما 
داریم ایران رو 
رصد می کنیم 

و تحرکات 
عجیبی 
مشاهده 

کردیم ولی 
نمی دونه این 

ماشین ها، 
نیسان حمل 
کاه هستن!

 یه روزی 
ریز علی با آتش 
زدن پیرهنش 

یه قطار رو 
نجات داد و 

امروز یه جوون 
»دیشموکی« 

با استفاده 
از پیرهنش 

مشغول 
خاموش کردن 

آتشه

رزمنده های 
8 سال دفاع 

مقدس از 
سال ها پیش 

با ماسک 
آشنا شدن، از 
همون روزایی 
که رژیم بعث با 
کمک آلمان و 
بقیه کشورها 

شروع کرد 
به شیمیایی 

زدن

تحرکات مورد رصد آمریکا

هادی محمدی – ا ول تیرماه امسال در خبر کوتاهی اعالم شد که پیش نویس نهایی سند »برنامه 25 ساله همکاری های جامع ایران 
و چین« به تصویب هیئت دولت جمهوری اسالمی ایران رسید و وزارت امورخارجه مامور انجام اقدامات نهایی تا امضای این سند با 
طرف چینی شد. از زمان اعالم این خبر گمانه زنی های رسانه ای نیز شدت گرفت و برخی ادعاها و ابهام هایی درباره این سند مطرح 
کردند که الزم است به آن ها پاسخ داده شود. حاال روزنامه خراسان به مدارک موثقی در خصوص این سند دست یافته که نشان 
می دهد ابهام ها و ادعاها و عدد و رقم های مطرح شده درباره این سند، ساختگی بوده و در این پیش نویس که دو هفته قبل به تصویب 

دولت رسیده خبری از این مسائل نیست.

            ادعاها درباره سند از کجا ریشه می گیرد؟

بررسی های خبرنگار خراسان نشان می دهد بیشتر خبرسازی 
ها در خصوص سند همکاری های راهبردی 25 ساله ایران و 
چین از سایت انگلیسی »پترولیوم اکونومیست« ریشه می گیرد. 
این رسانه غربی مدعی شده بود در این سند تهران و پکن برای 
سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دالری چینی ها در صنعت نفت 
، گاز، پتروشیمی، صنعت و حوزه حمل ونقل ایــران به توافق 
رسیده اند و شرکت های چینی برای حضور در هر گونه پروژه 
انرژی ایران در اولویت قرار خواهند گرفت. از دیگر دروغ های 
بزرگ این نشریه حضور قریب الوقوع پنج هزار نیروی امنیتی 
چینی برای حفاظت از منافع این کشور در ایران بود. به ادعای 
این رسانه انگلیسی، چین می تواند بخشی از تولیدات نفت، گاز 
و پتروشیمی ایران را با  تخفیف تا حدود 32 درصدی خریداری 
و پولش را حداکثر تا دو سال پرداخت کند. بنا بر این ادعاها ایران 
این امکان را دارد که با کمک بانک ها، پول محصوالت خود را به 
ارز مرجع تبدیل کند و چین به دنبال تخفیف 8 تا ۱2 درصدی 
بر مبنای نرخ مبادله دالر است. عالوه بر این شیطنت انگلیسی، 
در داخل کشور نیز برخی دچار اشتباه شدند و اظهاراتی را مطرح 
کردند که با متن سند و مدارکی که به دست ما رسیده، همخوانی 
ــوروزی نماینده ربــاط  کریم در  ــدارد. حجت االســالم حسن ن ن
مجلس اسفند سال قبل گفته بود مذاکراتی از سوی دولت در حال 
انجام بود که جزیره کیش به مدت 25 سال به چینی ها واگذار شود 
یا محمود احمدی نژاد چند روز پیش به قراردادی که به گفته وی 
»مخفیانه با طرف های خارجی منعقد شود« اعتراض کرد. به نظر 
می رسد شیطنت غربی ها برای سر درآوردن از این طرح و احیانا 
تالش برای به هم خوردن چنین برنامه راهبردی مهمی میان 
ایران و چین باعث شده تا چنین دروغ هایی را به سند نسبت دهند 

و متاسفانه برخی در داخل  ایران نیز در دام این نقشه افتادند.

          آیا این فرایند محرمانه بوده است؟

نکته اول این است که در اعالم مراحل تدوین این سند تاکنون 
هیچ محرمانگی وجود نداشته است که افرادی ادعای کشف 
آن را داشته باشند. بهمن 9۴ و یک هفته پس از شروع اجرای 
برجام در سفر تاریخی »شی جین پنگ« رئیس جمهور چین به 
ایران بیانیه ای مشترک میان دو کشور تنظیم و منتشر شد که در 
بند ششم آن آمده است »نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه 
روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیت های اقتصادی 
و همچنین وجود زمینه های مختلف همکاری در عرصه های 
انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و دیگر زمینه های مشترک، 
دو طرف توافق می کنند رایزنی ها و مذاکرات الزم برای انعقاد 
ــرارداد همکاری های جامع 25ساله را در دستور کار قرار  ق
دهند«. از آن مهم تر این که »شی جین پنگ« موضوع همکاری 
های 25 ساله را در دیدار با رهبر انقالب نیز مطرح کرد که ایشان 
هم ضمن تایید فرمودند: »توافق رؤسای جمهوری ایران و چین 
برای یک روابط استراتژیک 25 ساله، کاماًل درست و حکمت آمیز 
است«. در شهریور 98 در سفر ظریف به پکن ،پیش نویس ایران 
به طرف چینی داده شد که آن جا هم وزیر خارجه کشورمان در 
یک توئیت ،خبر تقدیم پیش نویس این سند به چین را اعالم کرد. 
از شهریور 98 طرف چینی روی متن ایران کار کرد تا فروردین 
امسال که چینی ها پیشنهادهای شان را به ایران ارائه کردند و 
اول تیرماه در نهایت پیش نویس اولیه دوکشور به تصویب دولت 
رسید و خبرش هم از سوی سایت دولت و هم سخنگوی دولت به 
صورت رسمی اعالم شد. این ها نشان می دهد قرار نبوده سند 
در خفا تصویب شود ضمن این که برای تدوین چنین سند مهمی 
بسیاری از دستگاه ها و بخش های داخل و خارج دولت دخیل 
هستند و حداقل در قسمت های مربوط به خود مطلع بوده و نظر 

کارشناسی داده اند.

          آیا این سند توسط 2 کشور امضا شده است؟

نکته بعدی این که ادعاهایی از جمله این 
که در سفر ظریف به چین سند امضا شده یا 
دولت سند را تصویب کرده درست نیست 
زیرا همان گونه که به طور رسمی نیز اعالم 
شده این پیش نویس است و بازهم باید دو 
طرف نظر نهایی را بدهند و قطعا مواردی 
هم برای مذاکره حضوری باقی خواهد 

ماند . نکته دیگر این که می 
گویند چــرا جزئیات سند 
منتشر نمی شود یک دلیل 

ــوع نهایی  ــوض ــان م ــم ه
نشدن سند است و دلیل 
ــن کــه در هر  ــر ایـ ــگ دی
توافقی باید رضایت دو 
طرف کسب شود و در 
این موضوع نیز شنیده 

های ما حاکی است از 
آن جایی که با علنی 
ــدن مـــوضـــوع،  ــ ش
آمریکا فشارهایش 
را شـــدت خــواهــد 

بخشید تا سند از بین 
ــرود، بنابراین چینی ها  ب

تاکنون موافق انتشار آن نبوده اند. 

همچنین گویا قرار است سند به مجلس برود و نمایندگان نیز در 
جریان جزئیاتش قرار بگیرند. اما درباره ابهامات مطرح شده در 
پایگاه انگلیسی پترولیوم اکونومیست باید گفت که طبق مدارک 
موثقی که به رویت خبرنگار روزنامه خراسان نیز رسیده غیر از عدد 
25 سال که مربوط به مدت اجرای این برنامه است در سند اصوال 
هیچ عدد و رقمی وجود ندارد و به صورت منطقی نیز سندی که 
برای 25 سال تدوین می شود نباید عدد و رقم داشته باشد از این 
رو به نظر  می رسد طرف های غربی برای آگاه شدن از مفاد سند 
به خلق چنین شایعاتی دامن می زنند. در این زمینه تسنیم نیز 
در گزارشی نوشت: »جریان هایی مثل آقای محمود احمدی نژاد 
نیز که غیب گویانه با سند تعامل با چین مخالفت می کنند،  بخش 
دیگری از دست اندازهای دولــت و به عبارت دقیق تر، موانع 
کشور در این زمینه خواهند بود. احمدی نژاد که خود در سال 
های 9۰ و 9۱ چراغ سبزهای متعددی به آمریکا برای مذاکره و 
باالتر از آن »ارتباط« می داد از 92 به این سو تا زمانی که مذاکرات 
و برجام در جامعه رونقی داشت، سکوت کرده بــود... وبه رغم 
آن که کارشناسانی نظیر رئیس اتاق ایران و چین می گویند، او 
خود معتقد به رابطه سطح باال با چین بوده، در مقطع فعلی برای 
فاصله گذاری خود با سیستم، عجیب نیست که به مخالفت 
غیب گویانه و سیاست زده با همکاری راهبردی با چین بپردازد.«

          سند حاوی چه برنامه هایی است؟

بر اســاس اطالعات موثق  این سند با عنوان رسمی» برنامه 
ــران و چین « ثبت شده و حــوزه های  همکاری های جامع ای
سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، 
علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت های مخابراتی 
و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سالمت و ... را شامل 
می شود.در برخی از بندها صحبت از تسهیل سرمایه گذاری و 
فاینانس است و برخی از بندها از حمایت های متقابل سیاسی 
در مجامع بین المللی می گوید . در حــوزه نظامی و دفاعی 
ــوزش، انتقال فناوری های دفاعی،  موضوعاتی همچون آم
مبارزه با تروریسم و رزمایش مشترک آمده است. از نکات بسیار 
مهم این سند می توان به توافق بر سر تجارت با ارزهای ملی 
یاد کرد . همچنین در این سند بارها به طرح بزرگ چین به نام 
»یک کمربند- یک راه« )طرحی بر بستر مسیر جاده ابریشم( 
اشاره شده و این که ایران می تواند ضمن مشارکت فعال در 
این طرح جهانی،  از فواید اقتصادی و صندوق اعطای وام این 
طرح نیز بهره مند شود. بر اساس این مدارک چین وارد کننده 
ثابت نفت از ایران خواهد بود و ایران نیز باید نگرانی های چین 
بــرای بازگشت سرمایه گــذاری خود را برطرف کند.ارتقای 
همکاری های بانکی ، مالی و بیمه ای و گشایش شعبات بانک 
های ایران و تاسیس بانک مشترک ایران و چین به ویژه ایجاد 
پیام رسان ملی میان دو کشور به جای سوییفت نیز مطرح شده 
است. کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور ، افزایش 
صادرات فراورده های نفتی به چین، کمک و سرمایه گذاری در 
حوزه زیرساخت های انرژی فسیلی ، سرمایه گذاری در تقویت 
کریدورهای راهبردی که از ایران می گذرند ، سرمایه گذاری 
برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه 
، مشارکت در توسعه همه جانبه سواحل مکران، کمک به ایران 
بــرای ایجاد نسل5 اینترنت و تقویت شبکه ملی اطالعات ، 
سرمایه گذاری برای تولید انرژی های پاک در مناطق کویری 
ایران،کمک به توسعه صنعت صلح آمیزهسته ای  کشورمان و 
سرمایه گذاری در تامین واگن مترو و ساخت خطوط مترو در 
شهرهای بزرگ و شهرهای جدید ایران از جمله بخش های 

مهم سند است. 

          ماجرای کیش و سند ایران و چین

از نکات بحث برانگیز درباره سند، شایعه واگذاری 5 ساله جزیره 
کیش به چین است در حالی که در این متن راهبردی هیچ 
اشاره ای به کیش نشده و تنها در یک بند آمده »سرمایه گذاری 
و توسعه جزایر منتخب در حوزه گردشگری،صنایع پتروشیمی 
، شیالت و... توسط چین« که البته این جزایر نیز از سوی ایران 

و با توجه به مصالح و نیازهای ما انتخاب و معرفی خواهند شد.
هر چند در عالم سیاست ،  منافع تعیین کننده خط مشی های 
طرفین است و نباید به قول های شفاهی یا مواضع لفظی دلخوش 
بود اما در مجموع آن چیزی که امروز به عنوان " برنامه همکاری 
ــران و چین " در دست  هــای جامع ای
تدوین و نهایی شدن است اگرچه با 
تغییرات کوچکی نیز همراه خواهد 
بود اما می تواند یک نقشه راه روشن 
ــذاری اصولی را برای  و یک ریل گ
ــط دو کشور مهم در دنیای  روابـ
آینده ترسیم کند . جایی که چین 
به عنوان قدرت اول اقتصادی دنیا 
در آینده نزدیک نمی تواند برای 
هر گونه برنامه جهانی ، ایران  را به 
عنوان  یک قــدرت بــزرگ منطقه 
غرب آسیا  نادیده بگیرد بلکه دو 
طرف می توانند  با روابطی مکمل 
و مستقل از قــدرت هــای سنتی و 
سلطه گرغربی ضمن تامین منافع 
خود و منافع مشترک ، در برابر فشارهای کشورهای 

سلطه گر نیز محکم تر از قبل ایستادگی کنند.

این که اسم 
کلینیکی رو 
که در آتش 

سوخت ،همه 
حتی وزارت 

بهداشت 
اشتباه گفتن 
نشون میده یه 
پروتکل خاص 
برای ارزیابی 

در روزهای 
بحرانی نداریم

حاج کبیر صابر 
از اون کاسب 

هاییه که خیلی 
حواسش به 

کسب حالله، 
برای این که در 
حق مشتریش 
اجحاف نکنه 
این رو از پاکت 
توی ترازوش 
میشه فهمید

من ماسک می زنم

کاسب خدا ترس

خبرنگار خراسان به مدارک موثقی از سند همکاری های جامع ایران و چین دست یافته و به بررسی ادعاها درباره 
آن پرداخته است 

جزئیایت از سند25 ساله 
ایران و چین 
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معاون وزیر کشور:

18۰ کیلومتر از سواحل شمال در 
تصرف غیرقانونی دستگاه هاست

ــر کشور  ــر کشور گفت: به دستور وزی معاون وزی
شناسایی تصرفات غیرقانونی اراضی دریای خزر 
ــده، ۱۸۰ کیلومتر از ۸۹۰  انجام و مشخص ش
کیلومتر نوار ساحلی خزر معادل ۲۰ درصد نوار 
ســاحــلــی خـــزر، در تــصــرف غــیــرقــانــونــی برخی 
دستگاه هاست. به گزارش همشهری آنالین، بابک 
ــاره تصرفات غیرقانونی اراضی  دین پرست، درب
ساحلی خزر بیان کرد: از سال گذشته به دستور وزیر 
کشور، شناسایی تصرفات غیرقانونی اراضی دریای 
خزر انجام و مشخص شده، ۱۸۰ کیلومتر از ۸۹۰ 
کیلومتر  نوار ساحلی خزر معادل ۲۰ درصد نوار 
ساحلی خزر در تصرف غیرقانونی دستگاه های 
اجرایی، افراد حقوقی و حقیقی و... بوده که دوران 
نصب تابلوی ساحل اختصاصی و ورود ممنوع به 

سرآمده است.

جراحی های غیر اورژانس برای 
ایجاد تخت خالی در بیمارستان ها 

تعطیل می شود

مــعــاون درمـــان دانشگاه علوم پزشکی ایــران 
ــوارد بستری در  ــد افزایشی م ــاره به رون با اش
بیمارستان های تهران طی ۱۰ روز اخیر گفت: 
اگر قرار باشد روند به همین شکل ادامه داشته 
باشد، باید فکری کنیم که اعمال الکتیوی که 
در برخی مراکز انجام می شود، کاهش یابد تا 

ظرفیت تخت خالی ایجاد کنیم.
دکتر نادر توکلی با اشاره به این که حدود ۷۰ 
بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
ایــران اســت،  به ایسنا گفت: بیمارستان های 
ــی دانــشــگــاهــی و  ــت خــصــوصــی، خــیــریــه، دول
بیمارستان های وابسته به نهادهای مختلفی 
و...  همگی  ــش  ارت اجتماعی،  تامین  مانند 
طبق  می شوند.  بیمارستان   ۷۰ ایــن  شامل 
شده  انجام  فعلی  شرایط  در  که  برنامه ریزی 
است، تنها بیمارستان های تک تخصصی هستند 

که پذیرش بیمار مبتال به کرونا ندارند.  

انجام جراحی زیبایی ممنوع شد 

زیبایی  جنبه  صرفا  که  جراحی  اعمال  انجام 
و غیردرمانی داشته باشد با افزایش بیماران 
در اپیدمی کووید-۱۹ تا اطالع ثانوی ممنوع 
شد.به گــزارش همشهری آنالین، قاسم جان 
ــان وزارت بهداشت طی  مــعــاون درمـ بابایی 
نامه ای خطاب به روســای دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور اعالم کرد: با افزایش بیماران 
در اپیدمی کووید-۱۹ و لزوم مدیریت مجدد 
تخت های بیمارستانی، انجام اعمال جراحی 
که صرفا جنبه زیبایی و غیردرمانی داشته باشد 

تا اطالع ثانوی ممنوع است.

غفوریان- نمای 1: پس از حادثه پالسکو در 
سال ۹5، این جمله را از مسئوالن شهرداری و 
آتش نشانی بارها شنیدیم که ما بارها بابت ناایمن 
بودن این ساختمان به مالکان آن اخطار و تذکر 

داده بودیم.
نمای۲: پس از حادثه روز چهارشنبه ساختمان 
سینای اطهر که ۱۹ نفر جان باختند، دوبــاره 
همین جمالت را از مسئوالن شهرداری و آتش 
نشانی شنیدیم که بیان کردند ما در چند نوبت 
به مالکان اعالم کرده بودیم که ساختمان شما 

ناایمن است و...
نمای 3: شهرداری و آتش نشانی می گوید، طبق 
قانون وظیفه ما فقط اعالم اخطار و تذکر است، 

همین.
نمای 4: امروز نه شاید فردا خدای نکرده دوباره 
یک حادثه نــاگــوار دیگر اتفاق خواهد افتاد و 
مسئوالن شهرداری خواهند گفت که ما چند بار 

اخطار داده بودیم...

پس مشکل کجاست؟       
بله، شهرداری درست می گوید، طبق قانون فعلی 
وظیفه شهرداری فقط اعالم اخطار برای ناایمن 
بودن ساختمان است و درواقــع این قانون حق 
پلمب یا برخورد با مالک را به شهرداری نداده 
است. اما جالب است بدانیم که این قانون مربوط 
به سال ۱345 اســت؛ یعنی 54 سال قبل که 
طول و عرض تهران و دیگر کالن شهرهای امروز 
احتماال به اندازه یک محله امروز این شهرها بوده، 
قانونی تصویب شده که برای شهرداری در قبال 
ساختمان های ناایمن تعیین تکلیف کرده است. 
تعیین تکلیفی که در حد اعــالم اخطار و تذکر 

خالصه شده است.
متن این قانون قدیمی این است: »اتخاذ  تدابیر 
مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و 
حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای 
ــع در معابرعمومی و  واق شکسته و خطرناک 
کوچه ها و اماکن عمومی و داالن های عمومی و 
خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های 
واقــع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع 
اشیا در بالکن ها و ایــوان هــای مشرف و مجاور 
به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر 

بــرای عابرین اســت و جلوگیری از نــاودان هــا و 
دودکــش هــای  ساختمان ها که باعث زحمت و 
خسارت ساکنان شهرها باشد«. در سال 45 به 
این بند، اصالحیه ای اضافه می شود که شهرداری 
خودش باید اقدام به ایمن سازی محل کند و هزینه 
را به عــالوه ۱5 درصــد بیشتر از مالک دریافت 
کند. اما طبیعتا چنین امری اکنون امکان پذیر 
 نیست و این قانون کهنه و فرسوده باید تغییر کند.

سال 93 طرح قانون جدید آمد اما به نتیجه        
نرسید!

در سال ۹3 و در پی حادثه حریق یک ساختمان 
در خیابان جمهوری تهران، دولت به فکر الیحه 
ای می افتد که معضل اخطارهای بی نتیجه به 
مالکان ساختمان های ناایمن را برطرف کند اما 

این الیحه  تا امروز به نتیجه نرسیده است. 
در این باره توضیحات قدیری، معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

تهران به ایسنا موضوع را روشن تر می کند:
در دی ســال ۹3، مصوبه سند آسیب شناسی 
ــوان دقیق  ــن ــا ع آتــش نــشــانــی کـــالن شهرها ب
»تصویب نامه هیئت وزیران در بخش آتش نشانی 
و امور ایمنی« با امضای معاون اول رئیس جمهور 
ابالغ و معین شد که طی شش ماه الیحه مدیریت 
یکپارچه ایمنی شهر و روستا با هــدف ارتقای 

سطح ایمنی شهرها و روستاهای کشور تدوین 
ــود. ایــن الیحه که به اختصار »الیحه قانون  ش
روستایی«  و  شهری  ایمنی  یکپارچه  مدیریت 
نامیده می شود به مرحله نگارش در آمد. اگر این 
الیحه تصویب شود، بخش زیادی از مشکالت ما 
حل خواهد شد، چرا که در آن به صراحت تاکید 

شده، »درصورت تشخیص مستحدثات ناایمن، 
مدیریت اجرایی ایمنی ابتدا نسبت به صدور اخطار 
کتبی همراه با دالیل موارد ناایمن به مالک و بهره 
بردار اقدام و درصورت عدم توجه، موضوع را از 
طریق جراید و رسانه های محلی اطالع رسانی 
و درصورت عدم رفع موارد ناایمن با درخواست 
مدیریت اجرایی، نیروی انتظامی نسبت به پلمب 
تصرف ناایمن اقدام نماید. رفع پلمب منوط به 
رفع موارد ناایمن، پرداخت جریمه و هزینه های 
تحمیل شده به مدیریت اجرایی ایمنی می باشد. 
مدیریت اجرایی موظف است کل مبالغ دریافتی 
 را هزینه توسعه آموزش و تجهیزات ایمنی نماید«.
آقای قدیری فعال فقط امیدوار است که این الیحه 
در رفت و برگشت میان دولــت و مجلس هرچه 
زودتر به تصویب برسد. او در دی ۹۸ به تسنیم 
گفته بود که 34 هزار ساختمان ناایمن در تهران 
شناسایی شده است که هریک از این ساختمان ها 
پالسکو و سینای اطهر دیگری است که در کمین 
»مرگ« نشسته اند.  به این آمار ساختمان های 
ناایمن در دیگر کالن شهرها را هم اضافه کنید که 

احتماال رقم هولناکی می شود...

نیم قرن با قانون حفظ ساختمان های نا ایمن!
اعطای تسهیالت بالعوض و قانون 54 ساله شهرداری ها مانع پلمب ساختمان های ناایمن می شود و هنوز خبری از قانون جدید نیست

قرض الحسنه به »مددجویان 
مستأجر« سازمان بهزیستی

سازمان  توانمندسازی  و  مشارکت  هــا  مــعــاون 
بهزیستی با اشــاره به این که ۱۰5 میلیارد تومان 
کمک از طرف بنیاد مستضعفان و صندوق امداد 
والیت برای مددجویان مستأجر تحت پوشش این 
سازمان در نظر گرفته شده است، گفت: تسهیالت 
ــراد دارای اولویت،  بالعوض با در نظر گرفتن اف
پرداخت خواهد شد. ذوالفقار یزدان مهردرباره کمک 
به مستاجران تحت پوشش به فارس گفت: پیش بینی 
این است که در مراکز استان ها به افراد مستأجر تحت 
پوشش بهزیستی مبلغ شش میلیون تومان کمک 
کنیم؛ برای دیگر شهرها چهار میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان و برای روستا و حاشیه شهرها نیز دو میلیون 
و 4۰۰ هزار تومان پرداخت می شود.وی با اشاره به 
گروه های هدف پرداخت تسهیالت، اظهار کرد: این 
کمک شامل افرادی می شود که دارای پرونده در 
سازمان بهزیستی و تحت پوشش کمک های مستمر و 
غیر مستمر باشند و تاکنون از طرح های دولتی تأمین 
مسکن مانند زمین، واحد مسکونی، کمک های 
بالعوض یا تسهیالت یارانه ای خرید و ساخت مسکن 

استفاده نکرده باشند.

معاون قوه قضاییه:

ازدواج زیر 13 سال مطلقًا ممنوع 
است

محمود عــبــاســی، مــعــاون حــقــوق بشر و امــور 
بین الملل وزیــر دادگستری و دبیر مرجع ملی 
با  و گــو  کنوانسیون حقوق کـــودک، در گفت 
اعتمادآنالین، ضمن اشاره به موضوع ازدواج در 
سن کم اظهار کرد:  ازدواج زیر ۱3 سال مطلقًا 
ممنوع است،  قانون گذار برای ازدواج زیر ۱3 
سال جرم انگاری هم کرده است. وی تاکید کرد: 
شرط ازدواج عالوه بر بلوغ، رشد است. البته ۱3 
سال هم سن مناسبی برای ازدواج نیست. وی 
با انتقاد از تعلل در رسیدگی به الیحه حمایت 
قضایی و اجتماعی از کودکان گفته است:  الیحه 
حمایت از حقوق کودکان جزو نیازهای اساسی 
جامعه ماست. چرا این الیحه باید این همه سال 

در پارلمان خاک بخورد؟

   گفت و گو 
 عضو کمیسیون اجتماعی انتقاد کرد

5 سال بالتکلیفی یک الیحه

محمد اکبری- سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره سرنوشت الیحه 
مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا دیروز به خراسان گفت: این جای سوال است که چطور الیحه 
ای  با این اهمیت  که ارتباط مستقیم با ارتقای ایمنی و سالمت جامعه دارد، بیش از پنج سال است 
که بالتکلیف مانده است.وی افزود: هدر رفت زمان در قانون شدن این الیحه موجب باالرفتن هزینه 
های ایمنی و بیشتر شدن آسیب های اجتماعی شده است. دولت باید در این زمینه پاسخ گو باشد.
اکبری خاطرنشان کرد:  انتظار می رفت این الیحه به  مجلس دهم می رسید و در آن مجلس تعیین 
تکلیف می شد اما متاسفانه کوتاهی ها و اطاله وقت موجب شده قانون مدیریت یکپارچه ایمنی شهر 
و روستا نهایی نشود و همچنان مدیران شهری اختیار پلمب اماکن ناایمن را نداشته باشند.نماینده 
ارومیه تصریح کرد: دولت باید در این زمینه شفاف صحبت و  از مردم عذرخواهی کند و پیش از هرچیز 
قبل از وقوع حادثه دلخراشی دیگر این الیحه را برای تصویب به مجلس تقدیم کند.ذاکر با بیان این 
که کمیسیون اجتماعی آمادگی دارد تا دولت را برای نهایی کردن الیحه  مدیریت یکپارچه ایمنی 
شهر و روستا یاری کند، افزود: ما در عین حال که  دولت را یاری می کنیم در این زمینه مطالبه گر نیز 

هستیم و در صورت کوتاهی و فرصت سوزی بیشتر دولت را با ابزار قانونی به حرکت وامی داریم.
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ستاره پسیانی این روزها فیلم 
ــوب، بــد، جلف«  سینمایی »خ
را روی پرده سینماها دارد که 
فروش خوبی نیز نــدارد. بنا به 
گفته خودش، بخش زیادی از 

نقش او در این فیلم به دلیل ممیزی کوتاه شده 
است.

رئیس  محمدحسنی  احسان 
ــان اوج در یــادداشــتــی  ــازم س
ــردار مــفــقــوداالثــر  ــاره ســ ــ دربـ
ــراز  اب متوسلیان،  حاج احمد 
ــت کــه با  امــیــدواری کـــرده اس

تفحص، مشخص شود واقعا وی به شهادت رسیده 
است یا نه.

ساعد سهیلی این روزها در حال 
نقش آفرینی در فیلم سینمایی 
ــی  ــردان ــارگ ــت 3« بــه ک ــش »گ
پدرش سعید سهیلی است. او 
در دو قسمت قبلی این مجموعه 

فیلم های پرفروش هم بازی کرده بود.

 عــادل فردوسی پور پنج شنبه
 شب در برنامه »فوتبال 120« 
گفت وگویی  ورزش،  شبکه 
ــن تایلر  ــی ــارت ــری بـــا م ــوی ــص ت
انگلیسی  مشهور  گــزارشــگــر 
داشته است. تایلر گزارشگر پیش فرض بازی های 

رایانه ای »فیفا« است.

چهره ها و خبر ها

آن ماری سالمه بازیگر لبنانی که 
پیشتر با بازی در سریال »حوالی 
ــز« مــحــصــول شــبــکــه سه  ــی ــای پ
شناخته شده بود، این بار برای 
بازی در فیلم سینمایی »کوسه« 

به کارگردانی علی عطشانی به ایران آمده است.

الهام پاوه نژاد اجــرای نمایش 
»کافه پولشری« را به دلیل باال 
رفتن مجدد آمــار مبتالیان به 
کرونا به تعویق انداخته است. 
او گفته  که اگر کسی به ویروس 

مبتال می شد، نمی توانست خودش را ببخشد.

سینمای جهان

مصطفی قاسمیان - زنده یاد سیروس گرجستانی بازیگر تئاتر، 
سینما و تلویزیون که روز پنج شنبه درگذشت، از بازیگران محبوبی 
بود که طی سال های طوالنی فعالیت، کمتر حاشیه داشت. او 
که بیشتر از هرچیز با سریال های طنز تلویزیون برای مخاطبان 
شناخته شده است، بیشتر از 50 سال کار هنری انجام داد و در 
شمار زیادی آثار سینمایی و تلویزیونی، بیشتر نقش های مکمل 
و گاه اصلی بازی کرد. در گزارش امروز نگاهی داریم به پنج اثر 

شاخص و به یادماندنی از این هنرمند.

امام علی)ع(، 1370-1375	 
این مجموعه ماندگار به کارگردانی داوود میرباقری، نخستین 
تجربه سریال سازی دینی در بستر تاریخ صدر اسالم در تلویزیون 
است که بعدها با »والیت عشق« و »مختارنامه« ادامه یافت. زنده یاد 
سیروس گرجستانی در این سریال در نقش فرعی پدر شخصیت 
»قطام« که به »اباقطام« معروف بود، بازی می کرد. این شخصیت 
در بخش هایی از داستان این مجموعه، نقش پررنگی داشت. 
حضور این شخصیت در درام مجموعه الزم و مهم بود زیرا یکی از 
نماینده های مردم کوفه در سریال محسوب می شد و انتخاب ها و 
سرنوشت او، فهم تحوالت کوفه و مردم این شهر را برای مخاطب 
ممکن می کرد. بــازی زنده یاد گرجستانی در مجموعه »امام 

علی)ع(« به یادماندنی است.

کیف انگلیسی، 1378	 
مجموعه »کیف انگلیسی« به کارگردانی سیدضیاءالدین دری 
یکی از آثار شاخص و ماندگار تلویزیون در دهه 70 است. زنده یاد 
سیروس گرجستانی در این سریال، در نقش »بهادر خان افراشته« 
جلوی دوربین رفت که نقش فرعی، ولی مؤثر در درام سریال بود. این 
شخصیت که خان شهر محسوب می شد و در ابتدای سریال، وکیل 
شهر در مجلس بود، از شخصیت های منفی اصلی قصه بود و تقابل 
وی با »ادیبان« شخصیت اصلی داستان، تماشایی از آب درآمده بود. 
گرجستانی در این سریال، این نقش را که قرار بود شخصیتی باابهت، 

حیله گر و زورگو باشد، به یک کاراکتر جذاب و دیدنی تبدیل کرد.

متهم گریخت، 1384	 
مجموعه طنز »متهم گریخت« به کارگردانی رضا عطاران، یکی 
از مهم ترین خاطرات مخاطبان تلویزیون در سال های اخیر از 
زنده یاد سیروس گرجستانی است. او در این سریال در نقش 
اصلی بازی می کرد؛ »هاشم آقا« که به همراه خانواده اش به 
تهران مهاجرت می کند. این مجموعه یکی از پربیننده ترین 
سریال های رمضانی تاریخ تلویزیون محسوب می شود و هنوز 
هم وقتی از قاب شبکه هایی چون آی فیلم و تماشا روی آنتن 
می رود، دیدنی است. »هاشم آقا« دومین تجربه شاخص در تیپ 
مرد خانواده دوست طبقات پایین است که با مشکالت مالی 
فراوانی دست وپنجه نرم می کند و همراه با »آقا ماشاءا...« سریال 

»خانه به دوش« ماندگار شده است.

شهریار، 1384-1386	 
مجموعه تلویزیونی »شهریار« یکی از آخرین کارهای شاخص 
80 تلویزیون  کمال تبریزی و از مجموعه های دیدنی دهه 
است. زنده یاد سیروس گرجستانی در این سریال که به زندگی 
محمدحسین شهریار شاعر نامدار ایرانی می پردازد، در نقش 
میان سالی و پیری »شهریار« بازی کرد. گرجستانی با ایفای 
نقش این چهره شاخص زبــان و ادب فارسی در این سریال 
به یادماندنی، خوش درخشید و بسیار تحسین شد. خودش 
درباره ایفای نقش در این سریال گفته بود: »من پدرم را در نقش 
شهریار بازی کردم؛ شهریار شباهت عجیبی به پدرم داشت.« 
بعد از گذشت بیشتر از یک دهه از این سریال، هنوز هم بسیاری 
از مخاطبان سیروس گرجستانی را با ایفای نقش در این مجموعه 

با عنوان »شهریار« می شناسند.

زن بابا، 1389	 
مجموعه »زن بابا« به کارگردانی سعید آقاخانی، در مجموع 

سریال قابل قبولی محسوب می شود اما در برهه ای روی آنتن 
رفت که سریال های طنز شاخصی پخش نمی شد و به همین 
دلیل، حسابی دیده شد. زنده یاد سیروس گرجستانی در این 
سریال در نقش اصلی »عزیز بنی آدم« ،بازی کرد و پدر چندین 
فرزند بود که همسرش را از دست داده بود. پی رنگ اصلی سریال 
به نوعی ماجرای ازدواج مجدد او بعد از سال ها بود. »زن بابا« که با 
الهام از آثار رضا عطاران، این بار طبقه متوسط شهری را به تصویر 

می کشید، مضامینی چون تنهایی سالمندان و... داشت.

قرارداد رکوردشکن اپل برای فیلم 
جدید ویل اسمیت

تریلر جدید آنتوان فوکوا درباره دوره جنگ داخلی 
ــازار مجازی  آمریکا با بــازی ویــل اسمیت که در ب
جشنواره فیلم کن ارائــه شد، توجه اپل را به خود 

جلب کرد.
به گزارش مهر، حاصل همکاری آنتوان فوکوا و ویل 
اسمیت، چنان جذاب بود که اپل حاضر شد برای 
به دست آوردن امتیاز پخش فیلم »آزادی« با بازی 
ویل اسمیت در نقش یک برده فراری، بیش از 120 
میلیون دالر پرداخت کند. گفته شده استودیو اپل با 
سازندگان فیلم با مبلغ بیش از 120 میلیون دالر به 
توافق رسیده، اما یکی از منابع داخلی اپل گفته این 
مبلغ 105 میلیون دالر بوده است. در هر حال این 
رقم بزرگ ترین مبلغی است که تاکنون برای به دست 

آوردن امتیاز یک فیلم پرداخته شده است.

اولیویا دی هاویالند 104 ساله شد
اولیویا دی هاویالند یکی از چهره های منحصربه فرد 
سینمای هالیوود است که با رسیدن به سن 10۴ 

سالگی همچنان یک خط شکن محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، او آخرین بازمانده از نسل بازیگران 
اصلی فیلم معروف »بر باد رفته« محصول سال 
1۹3۹ میالدی است و مسن ترین بازیگر برنده 
اسکار و در قید حیات سینمای جهان محسوب 
می شود. اولین حضور دی هاویالند در سینما در 
فیلم »رویای شب نیمه تابستان« ساخته ماکس راینر 
در سال 1۹35 رقم خورد و پس از آن شرکت برادران 
وارنر یک قــرارداد هفت ساله همکاری با او منعقد 
کرد و وی برای بازی در فیلم های »کاپیتان بالد« و 

»ماجراهای رابین هود« انتخاب شد.

نگاهی به ماندگارترین نقش های زنده یاد 
سیروس گرجستانی طی 5 دهه فعالیت هنری اش

 میراث مردمی 
»هاشـــم آقا  «

خبر مرتبط
   

رامبد جوان: گرجستانی خوش اخالق بود

رامبد جوان که تجربه همکاری با سیروس گرجستانی را در 
فیلم »قانون مورفی« داشت، او را بازیگری دوست داشتنی 

دانست.
این بازیگر و کارگردان سینما که سیروس گرجستانی یکی از 
آخرین کارهای سینمایی اش را با فیلم »قانون مورفی« او ثبت 
کرده بود، در گفت وگویی کوتاه با ایسنا بیان کرد: »سال ها 
بود که من و آقای گرجستانی حرفش را می زدیم که با هم کار 
کنیم و باالخره در »قانون مورفی« این اتفاق افتاد. من با عشق 
و افتخار از او دعوت کردم تا در این فیلم بازی کند و وقتی قبول 
کرد، همه خیلی خوشحال شدیم.« جوان گفت: »سیروس 
گرجستانی آدمی بسیار دوست داشتنی، مهربان و صبور بود. 
سرصحنه خیلی خوش اخالق بود و با همه شوخی می کرد ولی 
در عین حال در کارش بسیار جدی بود؛ آن قدر جدی که ترجیح 
می دادی از او فاصله بگیری تا تمرکزش به هم نریزد.« او با اشاره 
به درگذشت ناگهانی این بازیگر گفت:  »سیروس گرجستانی 
کارهای زیادی در طول سال ها فعالیت خود انجام داد که برخی 

آثارش هم ماندنی شدند. خیلی حیف شد که رفت.«
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زود برخاستیم برای شکار. رفتیم پای تپه.  
رسیدیم باالی تپه؛ دیدیم شکارها می چرند، 
همان جا پیاده شده، نشستیم؛ درق درق 
تفنگ انداختیم؛ پدرسوخته نخورد! دود 
تفنگ جلوی چشممان را گرفت؛ درست 
ــم. یــکــی زخـــم شـــد. شکارها  ــدی ــی دی ــم ن
گریختند، رفتند آن طــرف. ما هم مأیوس 
شدیم. رحمت ا... را فرستادیم عقب ]شکار[ 

زخمی. یک قوچ دیگر را دیدیم می رفت 
طرف رودخانه، تیر انداختیم، باز هم نخورد؛ 

آمدیم  شدیم،  ناامید  حسابی 
بـــاالی یکی از تــپــه هــای باغ 
شاه؛ افتادیم به ناهار که شاید 
مــأیــوس شــدنــمــان فــرامــوش 

شود.

*17 آذر 1267

ناهار خوردن از فرط ناامیدی!
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 تاریخ جهان 

ــان، روزنــامــه  ــورخـ ــان - مـ ــی ــوائ ن
»ادب« را نخستین روزنامه مشهد و 
خراسان می دانند؛ روزنــامــه ای که 
»ادیب الممالک فراهانی«، آن را در 
سال 1279 خورشیدی در مرکز 
ایالت خراسان منتشر کــرد. دفتر 
»ادب« در باالخیابان، کوچه »باغ 
عنبر« قرار داشت؛ جایی که امروز و 
در پی توسعه میدان شهدا، تقریبًا در 

حاشیه این میدان قرار گرفته است. 
این روزنامه، پیشتر  توسط او در تبریز 
منتشر شده بود و بعدها نیز، از سال 
1283، در تهران به چاپ رسید؛ 
اما آن چه حائز اهمیت است و کمتر 
مورد توجه قرار می گیرد، این است 
که نخستین کاریکاتور مطبوعاتی 
تاریخ ایــران نیز، در همین نشریه و 
زمانی منتشر شد که دفتر آن در مشهد 

قرار داشت؛ کاریکاتوری انتقادی که 
سیاست منفعت طلبانه دولتمردان 
قاجار را به چالش می کشید و آن را با 
توانمندی دولتمردان دیگر کشورها 
مقایسه می کرد. طراح این کاریکاتور، 
نقاشباشی  مـــوســـوی«،  »حسین 
آستان قدس رضوی بود که اتفاقًا نام 
و ِسَمت وی نیز در کاریکاتور منتشر 

شده، درج شد. 

نخستین کاریکاتور مطبوعاتی ایران، 120 سال پیش در مشهد

چگونه سپاِه سالمند ایران بر مهاجمان 
صحرانشین پیروز شد؟

 درخشش »بهرام چوبین« 
در جنگ خونین خراسان

خــراســان در طــول 
ــواره  ــمـ ــخ، هـ ــ ــاری ــ ت
مـــورد هــجــوم اقــوام 
چادرنشینی بود که 
از آن سوی جیحون، 
ــه طــمــع تسخیر و  ب
غارت شهرهای آباد 

این خطه، همچون سیلی ویرانگر به پیش می آمدند 
ــرای خــراســان به همراه  و ناامنی و خرابی را ب
می آوردند. اما این اشغالگری برقرار نمی ماند 
ــران با حمالت برق آسا،  و ســـواران سلحشور ای
مهاجمان را به جایگاه اولیه خود می راندند و 
انتقام خون های ریخته شده را می ستاندند. یکی از 
مهم ترین نبردهایی که برای عقب راندن دشمن در 
خراسان اتفاق افتاد، به فرماندهی »بهرام چوبین« 
و در منطقه بلخ بود؛ هنگامی که ایران در غرب، با 
رومیان درگیر شد و لشکریان بیزانس، از شمال 
و غرب به ایران هجوم آورده بودند. هرمز چهارم، 
شاه ساسانی، بهرام چوبین از خاندان مهران را 
که در ری به دنیا آمده بود، روانه نبرد با ترکان کرد. 
بهرام، چون از نیاز سپاه ایران به نیروهای جوان در 
جبهه غرب اطالع داشت، لشکریان خود را از میان 
مردان 40 سال به باال برگزید؛ سپاهی با میانگین 
سنی باال که امید چندانی به پیروزی آن نبود. اما 
این سربازان سالمند، هر کدام از باتجربه ترین 
نظامیان ارتش ایران بودند. کاردانی بهرام چوبین 
باعث شد که مهاجمان تا 10 روز مانده به رسیدن 
نیروهای ایران، از حرکت آن ها خبردار نشوند و 
این، جز با کاردانی سردار و البته کارآزمودگی 
ــران، شدنی نبود. 12 هــزار سرباز  سپاهیان ای
بهرام چوبین، به سرعت خود را به بلخ رساندند و با 
لشکر 100 هزار نفری »ساوه شاه«، شاِه مهاجمان، 
روبه رو شدند؛ در همین نبرد سخت بود که سواران 
بیابانگرد، تــاب مقاومت در برابر هجوم منظم 
سواره نظام و نفت اندازهای ایرانی را نیاوردند. 
پس از هفت روز جنگ بی امان، بهرام چوبین و 
نیروهایش، بر مهاجمان غلبه یافتند و »ساوه شاه« 

به دست آنان کشته شد. 

آن چه باید درباره تمدن »آزتک« بدانید

 وقتی طعم »شکالت کاکائویی« را
 مدیون سرخ پوستان هستید!

هنگامی که در ســال 1519 میالدی، 27 سال 
بعد از کشف قــاره آمریکا توسط کریستف کلمب، 
دریانوردی به نام »ارنان کورتس« به مکزیک امروزی 
رسید و خواست تا با نابودکردن تمدن سرخ پوستی 
آن جا، این منطقه را به مستعمره جدید اسپانیا تبدیل 
کند، ساکنان این ناحیه، باغ گیاه شناسی داشتند؛ از 
بیمارستان های مدرن و حتی تیمارستان های مجهز 
برخوردار بودند. جالب است بدانید که اروپایی ها 
تا آن زمان، باغ گیاه شناسی نداشتند و تصورشان 
از بوستان، جایی پر درخت برای خوش گذرانی بود 
و نه دانش اندوزی. تمدنی که در مکزیک امروزی 
فعال بود، با نام »آزتــک« شناخته می شد. آزتک ها 
در بسیاری از عرصه ها به پیشرفت های بزرگی نائل 
شده بودند. معابد و ساختمان های سنگی آن ها به 
اهرام مصر پهلو می زد و صنعت نساجی شان ، چشم 
هر بیننده ای را خیره می کرد. آزتک ها به دانش 
فراوری »کاکائو« دست یافته بودند و واژه »شکالت« 
ــا بــرای هر انسانی آشناست، توسط  که ایــن روزه
آزتک ها ابداع شد.  پایتخت آن ها، »تنوشتیتالن«، 
یکی از آبادترین شهرهای قدیم بود. امپراتوری آزتک، 
حدود 400 سال قبل از ورود کورتس شکل گرفته 
بود؛ یعنی حوالی سال 1100 میالدی؛ آن ها در این 
چهار قرن، به لحاظ قوانین، اعتقادات، آداب و رسوم 
و دیگر مظاهر تمدن، به اوج توانمندی رسیده بودند. 

ایران باستان 

ــری – موسیقی سریال  جــواد نوائیان رودس
امام علی)ع(، یکی از ماندگارترین آثار موسیقایی 
معاصر محسوب می شود؛ اما کمتر کسی می داند 
که استاد فرهاد فخرالدینی، این موسیقی جاندار 
و دلنشین را از دل آثار پیشینیان بیرون کشیده و 
آن را به زبان ِنت نویسی امروزی درآورده و با اجرای 
نوازندگان معاصر، به گوش ما رسانده است. 
اصل این موسیقی، ساخته عبدالقادر مراغه ای 
است؛ موسیقی دان نامدار ایرانی قرن هشتم و 
ُنُهم هجری که در آذربایجان به دنیا آمد و در سال 
838هـ.ق، در هرات بدرود حیات گفت. هرچند 
تالش استاد فخرالدینی برای احیای نام و آثار این 
موسیقی دان نامی ایران، درخور ستایش و تقدیر 

است؛ اما مانند بسیاری از مواریث فرهنگی ما، 
شخصیت عبدالقادر و البته، قطعات ماندگار او 
نیز، دستخوش تاراج بیگانگان شده است. رواج 
قطعات وی در آناتولی، دولتمردان ترکیه را برآن 
داشــت که به فکر مصادره وی، مانند مصادره 
موالنا و فارابی بیفتند؛ اما هر مورخ و تاریخ دوستی 
می داند که اصل و ریشه عبدالقادر مراغه ای 
کجاست و میراث هنری او، در واقع تکامل گنجینه 
ارزشمندی است که از باربد و نکیسا تا ابن سینا، 
فارابی و صفی الدین ُارموی در تدوین آن نقش 
داشته اند. در این نوشتار مختصر، قصد داریم به 
زندگی عبدالقادر مراغه ای  و تاثیر وی در تاریخ 
هنر ایران بپردازیم و از نقش وی در شکل گرفتن 
نخستین ارکستر سمفونیک ایران صحبت کنیم.

ستاره موسیقی عهد تیموری	 
فرزندان تیمور لنگ، مانند خود او نبودند؛ یعنی 
آثار توحشی که می توان در مشی و روش تیمور 
یافت، در رفتار پسران و جانشینان وی کمتر به 
چشم می آید. شاهرخ، پسر و جانشین تیمور 
لنگ، شهر هرات را به پایتختی برگزیده بود و به 
هنرمندنوازی و تکریم دانشمندان اشتغال داشت 
و هم او بود که مقدمات بازگشت دوران طالیی 
هنر ایرانی اسالمی را فراهم کــرد. مکتب 
هرات که یکی از مهم ترین مکاتب 
ــران است،  هنری تاریخ ای

با همت او ُنضج گرفت و پدیده های کم نظیری 
مانند کمال الدین بهزاد، نقاش و نگارگر نامدار 
جهان، پرورده همین مکتب هستند. عبدالقادر 
مراغه ای نیز، به امید قدر دیدن و بر صدر نشستن، 
راهی دربار شاهرخ شد و به این ترتیب، دوران 
طالیی هنر خود را آغاز کرد. چنان که از نام وی 
بر می آید، عبدالقادر در مراغه دیــده به جهان 
گشود؛ مورخان سال تقریبی والدت وی را 757 
ـ.ق می دانند. او هوش موسیقایی عجیبی داشت  ه
و ساز تخصصی اش، عود بود؛ بااین حال، در طول 
زندگی خود، ابداعات فراوانی در موسیقی کرد. 
وی از معدود هنرمندانی است که درباره این هنر 

تأثیرگذار، به ثبت تجربیات خود پرداخت.

شکوفایی استعداد یک هنرمند ایرانی	 
عبدالقادر مراغه ای پیش از دربار شاهرخ، مدتی را 
خدمتگزار امیران بغداد و بصره بود؛ اما هیچ کدام 
مانند شاهرخ قدرش را ندانستند و از وی حمایت 
نکردند. عبدالقادر در دربار شاهرخ مقامی بلند 
یافت. احمدبن جعفر خوافی در »مجمل فصیحی« 
که در دوره تیموری به رشته تحریر درآمده است، 
می نویسد: »چنان که صاحب غنا و الحان بود و 
در انواع فضل و کمال ذوفنون بود، فضل بسیار 
داشت و قاری بی نظیر بود و شعر خوب گفتی و خط 
نیکو نوشتی و در علم موسیقی سرآمد ادوار بود.« 
ظاهرًا ورود عبدالقادر به دربار شاهرخ، حدود 

ـــ.ق)796 خورشیدی(، حدود  ســال 820 هـ
600 سال قبل، اتفاق افتاده است. وی مسئولیت 
برگزاری جشنواره های موسیقی را در دربار 
شاهرخ برعهده داشت؛ حتی در روزهای عزا نیز، 
با شعر و موسیقی، محفل می آراست و آزردگی را از 
روح شنوندگان می زدود. در دوره ای که به سبب 
فعالیت »حروفیه« و تالش آن ها برای ترور شاهرخ، 
همه هنرمندان در مظان اتهام بودند، عبدالقادر 
به سالمت راه طی کرد. او به پرورش شاگردان و 
جذب استعدادهای هنری مشغول شد. توانمندی 
وی در نواختن انواع سازهای ضربی و زهی، باعث 
شد تا بتواند با تلفیق سازهای مختلف، قطعه هایی 
را برای اجرای گروهی تدارک ببیند؛ این نخستین 
ارکستر سمفونیک ایران بود. به دستور مراغه ای، 
نوازندگان سازهای زهی، کوبه ای و بادی، به طور 
همزمان، به اجرای یک قطعه می پرداختند؛ سهم 
هر نوازنده در اجرا چنان بود که اگر به تنهایی 
می نواخت، معنای موسیقایی نداشت. افزون 
برای این ها، عبدالقادر از خوانندگان خوش صدا 
نیز در ارکستر خود بهره می برد و از آن جا که شاعر 
نیز بود، گاه قطعات خود را با شعری دل انگیز 
تلفیق می کرد و باعث ُبهت شنوندگان می شد. 
او سه کتاب در عرصه موسیقی به رشته تحریر 
درآورد؛ »جامع االلحان«، »مقاصد االلحان« و 
»کنزااللحان« که ظاهرًا مکتوب آخری، مفقود 

شده است. 

همسفر با فرهاد فخرالدینی در مهمانی پسر تیمورلنگ!
چگونه 600 سال قبل، نخستین ارکستر سمفونیک ایران به رهبری »عبدالقادر مراغه ای« شکل گرفت؟

تاریخ مشهد 

اندر احواالت قبله عالم 

عبدالقادر مراغه ای
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معمای مسافران اتوبوس: اگر 
6 نفر به دست آورده اید، اشتباه 
کرده اید چون راننده را هم باید 
به این تعداد اضافه کنید پس 

هفت نفر در اتوبوس هستند.

معمای دود قطار: نکته این است 
که قطارهای برقی دود ندارند.
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5-  ذره باردار-بنو- بخشش 6-سزاواری-کامل شدن 
7-سربند-مجسمه چهار سر هندی 8-برش سینمایی-
9-ویرایش-زوبین-مدرک  آلودگی  نمونک-پسوند 
وارونه 10-سازمان فضایی آمریکا-دیروز 11-سایه-
مساوی-حیدر-بیابان 12-مرض ریوی-پایتخت کشور 

موریس

 عمودی:
1- آویزه لباس افسران-مخترع تلفن بی سیم 2-گشودن 
پایان  4-آیین-قتل  معما-اتفاق-چالق3-نویسنده 
نیافته-ماشین نویسی 5-حیوان نجیب-پایان-درخت 
مجنون 6-تلخ -تازه-خدای هندی 7- بازسازی-حشره 
جهنده- ماهوت پاک کن 8-کامیون ارتشی-بدبختی-
ــان قدیم  ــراس عشیره 9-تــوانــایــی-صــدمــتــر مــربــع -خ

ــه  ــوع ــم ــج 10-م
-11 تلویزیونی 
جشنواره- شهر 
اثـــاثـــیـــه-حـــرف 
نـــــــــــــــــــــداری 
12-پـــــــاداش-

سریع السیر
 

افقی:1- فوتبالیست تیم ملی –راست نیست 2-خاندان-درخت تسبیح-حرف 
تردید-توان 3- کنار-منحرف 4- محرمانه-تازه-اثری با بازی هومن برق نورد 

افقی:1- ستاره-مسکن 2-مجموعه حروف یک زبان-تصدیق بیگانه-ایتالیای 
قدیم 3- ضمیرخودخواه-کنایه از مردد بودن 4-دستور زبان-حاشیه 5-نخست-

نامه بر–هر فصلی از کتاب یسنا 6-چه کسی-نابه هنجار 
7-درشکه-طمع 8-واحـــدی بــرای سطح-کوچ-میوه  
شیرینی-مکان  نوعی   -10 کشیدنی-شورا  9-درس 
11-سوریه قدیم-عدد فوتبالی-سخاوت 12-وسیله بازی 

در پارک- مونس

عمودی :
1- یار جری-جایزه سینمایی-مخفف شاد  2-دستبند-
باشگاه انگلیسی 3-طاقچه قدیمی-نقش هنری-قابله4-  
هرگز-بی حوصله 5-از تورنمنت های ورزشی-شقاوت 
6-زبان فارسی امروزه-تکرار حرف-طویل ترین استخوان 
بدن 7-جاده فلزی-ویتامین جــدول-روان 8- از ورزش 
 -10 حد-سهم   -9 جنگی  مهمات  زمستانی-از  هــای 
ترسو- سپس عرب-مادر عرب 11- دیه-یخ زده 12-حس 

وسیله  ــی-  ــای ــوی ب
ــدن ســـازی-ذره  ب

بنیادین
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هوش منطقی:گزینه 4 . از چپ به 
راست )شکل مربوط به سوال(، در هر 
مرحله، قطعه عددی برعکس شده، و 
کوچکترین عدد آن، حذف می شود.

چــالــش ذهــن :  1. کمدلباس 
2. ریــش تـــراش 3. فــالســک 4. 

روبالشتی 5. چمدان 6. روتختی

تست هوش: گزینه )3( تمام قسمت های رنگ شده غیر مشترک بین دو شکل 
سمت چپ را در شکل سمت راست رنگ می زنیم و بخش هایی که در شکل های 

سمت چپ رنگ شده اند در شکل سمت راست رنگ نمی شوند.

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

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز ۵ رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

اختالف تصاویر:

چالش ذهن

در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته 
در هر کدام از شماره ها نام یکی از وسایل داخل 
خانه را نوشته ایم که شما باید آن را حدس بزنید.

بازی با کلمات

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: ممکن است تعداد کلمات 
بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به 
دست آورید ما در این جا فقط به تعدادی 
از آن ها که شما می توانید در خانه های 

خالی قرار دهید اشاره کرده ایم.
سه حرفی ها: اتو، ارت، ارز، ازت، تار، تور، 

راز، روز، زور، وات و ...
چهار حرفی: تراز، آرزو و ..
پنج حرفی: وزارت و ترازو 
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عدد یاب :

ی:
ض

ی ریا
باز

خفن استریپ:   یکرنگی

معما  )1( 

معما  )2( 

دود قطار
قطار برقی سریع السیری در مسیر توکیو به سمت 
بوسان در حال حرکت است. در حین حرکت این 
قطار، توفانی شروع می شود. به خاطر این توفان باد 
سردی از سمت شمال به جنوب شروع به وزیدن می 
کند. با توجه به این باد سرد به نظر شما دود قطار به 

کدام سمت خواهد رفت؟

مسافران اتوبوس

اتوبوسی در حال جابه جایی مسافران است. این 
اتوبوس در اولین ایستگاه 2 نفر را سوار می کند و در 

ایستگاه بعدی هم 5 نفر دیگر به مسافران این 
اتوبوس اضافه می شوند. در ایستگاه سوم 

در حالی که 2 نفر سوار می شوند 3 نفر 
هم پیاده می شوند. در ایستگاه چهارم 
کسی پیاده یا سوار نمی شود. در این 

ایستگاه چند نفر در اتوبوس قرار دارند.
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شش رقمی: 

   651278 – 961825
   357194 – 493287

435829

سه رقمی: 

   931 – 812 – 248
   451 – 743 – 629

246 - 438 – 629

چهار رقمی:

   8726 – 6954 – 8321
   8412 – 3942 – 6948

5268 - 6532

پنج رقمی: 

  18439 – 29514
  89216 – 45286
45761 - 58132

با توجه به منطق موجود در قطعات اعدادی که 
در اختیار داریم، کدام گزینه صحیح است؟



سجادپور- اعضای یک شبکه بزرگ سرقت 
به منازل  نفره  باندهای چند  که در قالب 
ــد در حالی با  شهروندان دستبرد می زدن
تــاش کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 
رضوی دستگیر شدند که یک زندانی فراری 

سرکردگی این شبکه را به عهده داشت.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی روز گذشته 
با تشریح چگونگی دستگیری اعضای این 
شبکه سرقت های سریالی که به »خفاش های  
ــد، در گفت وگویی  زنگی« معروف شــده ان
اختصاصی به خــراســان گفت: ششم دی 
ســال گذشته، وقتی اعضای یک خانواده 
شبانه به منزل ویایی خودشان در خیابان 
فلسطین مشهد مراجعه کردند درحالی با به 
هم ریختگی اتاق ها روبه رو شدند که سارقان 
طا وجــواهــرات و تلفن های همراه آنــان را 
به سرقت بــرده بودند. ســردار محمد کاظم 
تقوی افــزود: به دنبال شکایت مال باخته و 
با تشکیل پرونده در کانتری، مشخص شد 
که سارقان از طریق نورگیر پشت بام وارد 
منزل شده و حدود دو میلیارد تومان اموال با 
ارزش را ربوده اند . وی اضافه کرد: با توجه به 
تخریب قفل درها و چگونگی ورود سارقان به 
منزل مذکور، بررسی های مقدماتی نشان 
داد که سارقان پنج جوان الغراندام نقابدار 
بــوده انــد که چهره خــود را با ماسک و شال 
پوشانده و تنها اشیای گران قیمت و کم حجم 
را سرقت کرده اند این درحالی بود که آثاری 
از تردد مشکوک یک دستگاه پراید در محل 
سرقت نیز به دست آمد بنابراین پرونده مذکور 
برای ردیابی اطاعاتی و تجزیه و تحلیل های 
کارشناسی به پلیس آگاهی خراسان رضوی 
ارسال شد و بدین ترتیب گروه ورزیده ای از 
کارآگاهان اداره عملیات ویــژه و اطاعات 
جنایی با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ 
جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی( رسیدگی به ماجرای سرقت ها را آغاز 

کردند چرا که بررسی های اولیه در پرونده 
هــای سرقت نشان می داد منازل دیگری 
هم با این شگرد در نقاط مختلف شهر مورد 
دستبرد سارقان قرار گرفته اند. رئیس پلیس 
حافظان امنیت سرزمین خورشید ادامه داد: 
کارآگاهان در چند شاخه اطاعاتی و عملیاتی 
وارد عمل شدند و به سرنخ هایی از یک شبکه 
بزرگ سرقت رسیدند که از حدود دو ماه قبل 
)آبان( فعالیت های مجرمانه خود را با دستبرد 
به امــوال منزلی در منطقه شهرک شهید 
رجایی آغاز کرده بودند. سردار تقوی با اشاره 
به تجزیه و تحلیل های کارشناسی سرقت 
های مذکور در نقاط جغرافیایی شهر تصریح 
کرد: تحقیقات غیرمحسوس و شبانه روزی 
کارآگاهان در پوشش های مختلف اطاعاتی 
بیانگر آن بود که پلیس با یک شبکه گسترده 
سرقت روبــه روســت که با خودروهای پراید 
111 و 132 و حتی موتورسیکلت به اموال 
و منازل مردم دستبرد می زنند. این تحلیل ها 
همچنین نشان داد: ردی از یک زندانی فراری 
به نام »نثار احمد« در این پرونده وجود دارد که 
از آبان گذشته به منظور ردمال به شاکیان از 
زندان مرخصی گرفته و دیگر بازنگشته است 
و از همان زمان سرقت های شبکه معروف 
به »خفاش های زنگی« در گوشه و کنار شهر 
خودنمایی کــرد. سکاندار امنیت خراسان 
رضوی ادامه داد: بنابراین رصدهای اطاعاتی 
در این باره متمرکز و مشخص شد این فرد تبعه 
خارجی که از سال 94 به اتهام 40 فقره سرقت 
از منازل در زندان به سر می برد پس از فرار از 
ادامه تحمل مجازات، شبکه دیگری از چند 
باند سرقت با همدستی دیگر هموطنانش 
تشکیل داده و به اموال با ارزش منازل دستبرد 
می زند. وی گفت: این جوان 27 ساله قبا 
در باندی دستگیر شده بود که سرکردگی 
آن را فردی معروف به »بلند« به عهده داشت 
و در عملیات پلیس با شلیک گلوله به هاکت 

رسید اما نوچه او  به تحمل پنج سال زندان 
محکوم شد و اکنون شبکه دیگری از سرقت را 
تشکیل داده است. سردار سرتیپ دوم محمد 

کاظم تقوی خاطرنشان کرد: 
با جمع آوری مــدارک موجود 
و همچنین بازبینی و مطالعه 
دیگر پرونده های سرقت های 
مشابه در مراکز انتظامی، گروه 
کارآگاهان اداره عملیات ویژه 
به سرپرستی »سرگرد همتی« 
به طور شبانه روزی تحقیقات 
گسترده ای را در دستور کار 

قرار دادند و عاوه بر استفاده از تجهیزات نوین 
پلیسی و تجربیات سلسله مراتب فرماندهی، 
منابع و مخبران محلی را نیز به کار گرفتند 
تا این که مشخص شد اعضای این باند در 
یک کافه در منطقه شهرک شهید رجایی 
پاتوق دارنــد و فقط در شب های تعطیات 

)پنج شنبه و جمعه( به منازل دستبرد می 
زنند. فرمانده با تجربه خراسان رضوی که 
نشان امنیت اهالی سرزمین خورشید را بر 
دوش دارد با تاکید بر این که 
همه اعضای این شبکه باید در 
یک عملیات ضربتی دستگیر 
ــزود: وقتی  ــ ــد، افـ ــدن ــی ش م
اعضای  از  یکی  کارآگاهان 
25 ساله این شبکه را هفدهم 
اردیبهشت در خیابان حر 13 
به دام انداختند و دریافتند که 
بیشتر اعضای شبکه سرقت از 

اتباع خارجی هستند، بافاصله دستور کنترل 
مرزهای شرقی کشور با هماهنگی قاضی 
شعبه 203 دادسرای عمومی و انقاب مشهد 
در دستور کار قرار گرفت چرا که اطاعات 
واصله بیانگر آن بود که دیگر اعضای این شبکه 
قصد خروج از مرز را دارند. سردار تقوی گفت: 

ناجا  شهرک  کانتری  نیروهای  همزمان 
سه جوان زورگیر را در ایستگاه قطار شهری 
دستگیر کردند و با انتشار تصاویر آنــان در 
روزنامه خراسان مشخص شد یکی از آن ها از 
متهمان تحت تعقیب در شبکه »خفاش های 
زنگی« است که خود را با نام جعلی به پلیس 
معرفی کرده است بنابراین با انتقال این متهم 
به پلیس آگاهی »نثار احمد« سرکرده این 
شبکه نیز به همراه بــرادرش دستگیر شدند 
و دیگر اعضای شبکه در عملیات ضربتی و 
هماهنگ کارآگاهان با همکاری صمیمانه 
نیروهای اداره اطاعات جنایی به دام افتادند 
که تاکنون به 15 فقره سرقت از منازل اعتراف 
کرده اند. ســردار محمدکاظم تقوی درباره 
شگرد اعضای این شبکه نیز گفت: آن ها در 
ابتدای شب تعطیات که مردم به مهمانی، 
خارج از شهر  یا خرید می روند منازل چراغ 
خاموش را شناسایی می کردند، سپس با 
زدن زنگ منازل از خالی بودن آن ها اطمینان 
حاصل می کردند و از روی دیــوار، پشت بام 
یا منازل همسایگان وارد خانه های ویایی 
می شدند و فقط به دنبال طا و جواهر و 
اشیای گران قیمت می گشتند! مقام ارشد 
انتظامی خراسان رضــوی تاکید کــرد: 11 
عضو این شبکه به همراه مالخران دستگیر 
شده و به چند میلیارد تومان اموال سرقتی 
در مناطق مختلف شهر اعتراف کرده اند ، 
برخی از آنان نیز هنگام فرار از چنگ پلیس 
با تیراندازی به دام افتاده اند. سردار تقوی 
با قدردانی از همکاری عوامل پایگاه بسیج، 
نیروهای کانتری و همچنین کارآگاهان اداره 
عملیات ویژه و اطاعات جنایی پلیس آگاهی 
برای دستگیری اعضای این شبکه گسترده 
به شهروندان اطمینان داد همه اقدامات 
مجرمانه و تبهکارانه متهمان ریشه یابی می 
شود و گزارش آن به مراجع قانونی به منظور 

پیشگیری از وقوع جرم ارسال خواهد شد.
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در امتداد تاریکی اختصاصی خراسان
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ماجرای شیطان پارک!

از کودکی ام چیزی به خاطر نمی آورم جز کتک کاری های پدرم! او 
به موادمخدر صنعتی اعتیاد داشت و به بهانه های واهی من، مادر و 
خواهرم را مورد ضرب و جرح قرار می داد و... دختر جوان با بیان این 
مطلب به کارشناس اجتماعی کانتری شفای مشهد گفت: هفت ساله 
بودم که پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند و مسئولیت نگهداری از من 
و خواهر کوچک ترم به مادرم سپرده شد. ما ناچار به منزل مادربزرگم 
کوچ کردیم و در طبقه فوقانی منزل آن ها ساکن شدیم. مادرم از صبح 
تا شب سر کار می رفت و مادربزرگم از من و خواهرم مراقبت می کرد. 
مادرم برادری داشت که او هم مثل پدرم معتاد بود. خوب به خاطر 
دارم که خیلی وقت ها مادربزرگم را کتک می زد تا پول موادش را از او 
بگیرد و مادربزرگم در حالی که با گریه نفرین اش می کرد پول مواد را 
به سمت اش پرتاب می کرد تا شرش را کم کند!! این بخش کوچکی از 
آزار و اذیت های دایی ام بود و من از او خیلی می ترسیدم چون چندین 
بار قصد داشت من را مورد اذیت و آزار قرار بدهد که با داد و فریادهایم 
مادربزرگ به دادم رسیده بود. از طرفی با این که خیلی کوچک بودم 
اما رفتارهای اطرافیان را به خوبی درک می کردم. از نگاه ترحم 
آمیزشان به من و خواهرم بیزار بودم. از سرزنش های خاله ها، دایی ها 
و دیگر اقوام که چرا مادرم با این وضعیت حضانت ما را پذیرفته قلبم می 
شکست. تنها چشم به در می دوختم تا مادرم از سر کار بیاید. خاصه 
کاس اول دبیرستان بودم که مادرم منزلی را اجاره کرد و مستقل 
شدیم. به هر حال من به سن نوجوانی رسیده بودم و دیگر صاح نبود 
در آن خانه بمانم. بعد از گرفتن دیپلم خانه نشین شدم چون عاقه ای 
به تحصیل نداشتم. راستش را بخواهید اصا این توانایی را در خودم 
نمی دیدم که بتوانم درس بخوانم .من در منزل کارهای خانه را انجام 
می دادم و مــادرم سر کار می رفت.اما دو سال بعد که خواهرم در 
دانشگاه قبول شد به او حسادت و به بهانه های واهی با او مشاجره می 
کردم تا این که در پارک کنار خانه مان با میاد آشنا شدم. او خودش را 
موزیسین و هنرمند معرفی کرد. وقتی با او وارد رابطه شدم انگار تکیه 
گاهی در زندگی ام پیدا کردم، او به من عشق می داد و امید به زندگی! 
آن قدر به من  محبت می کرد که تصور کردم خوشبخت ترین دختر روی 
زمین هستم. بعد از مدتی به من پیشنهاد ازدواج داد اما گفت باید کمی 
صبر کنیم تا خانواده اش از تهران به مشهد بیایند اما این صبر پایانی 
نداشت. او به من پیشنهاد داد که برای رسیدن به آرامش قرص مصرف 
کنم اما بعد از مدتی به این قرص ها اعتیاد پیدا کردم. میاد خیلی 
وقت ها مرا تهدید می کرد که اگر به خواسته اش تن ندهم موضوع را به 
خانواده ام می گوید اما من مقاومت کردم تا این که وقتی داخل پارک 
یکدیگر را ماقات کردیم مادرم ما را دید و ... تازه فهمیدم که میاد 
نه تنها موزیسین نیست بلکه مرا معتاد کرده است تا به راحتی از من 
سوءاستفاده کند. شایان ذکر است پرونده این دختر جوان به دستور 
سرگرد امارلو )رئیس کانتری شفا( در دایره مددکاری اجتماعی 

مورد بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ماجرای »خفاش های زنگی!«
رئیس پلیس خراسان رضوی از دستگیری اعضای شبکه بزرگ دستبرد به منازل خبر داد 

سرکرده این شبکه یک زندانی فراری تبعه خارجی است! 
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روند نزولی تورم ساخت مسکن 

تورم نهاده های ساختمانی که در سال 94 به 
پایین ترین و در سال 97 به باالترین رقم خود 
از سال 91 رسیده بود، هم اینک شیب نزولی 
قابل توجهی به خود گرفته است. بدین ترتیب 
پیش بینی می شود با ادامه این روند، تب هزینه 
تمام شده ساخت و به دنبال آن تورم مسکن در 

سال جاری آرام تر شود.  

بازار خبر

نبض بازار

تسال از تویوتا سبقت گرفت و 
گران ترین خودروساز جهان شد

فارس - افزایش تقاضا برای خودروهای الکتریکی 
باعث شده است که شرکت خودروسازی تسالی 
آمریکا با پشت سر گذاشتن تویوتا به گران قیمت ترین 
شرکت خودروسازی جهان تبدیل شود. به گزارش 
اسپوتنیک تا پیش از ایــن شرکت تویوتای ژاپن 
ــود. در معامالت  گران ترین خــودروســاز جهان ب
روز های گذشته ارزش هر سهم تسال به 1134 دالر 
رسیده و کل ارزش این شرکت خودروسازی هم 
اکنون 209.47 میلیارد دالر است که  چهار میلیارد 

دالر از تویوتا بیشتر است.

حباب ۷۴0 هزار تومانی سکه

ایسنا - به گفته مسعود یزدانی، نایب رئیس اول 
اتحادیه طال و جواهر تهران، به رغم نوسانات محدود 
نرخ اونس جهانی، عمده التهابات اخیر بازار سکه 
به دلیل سفته بازی هایی بــوده است که به دنبال 
محدودیت های اعمال شده از سوی بانک مرکزی 
برای معامالت ارز، سرمایه افراد را به سمت بازار سکه 
کشانده و منجر به حباب 740 هزار تومانی قیمت 

سکه شده است.

طرح سایپا برای  تولید ال 90 ایرانی 

مدیر عامل گــروه خــودروســازی سایپا با بیان این 
که پلتفرم طراحی شده در پژوهشکده خودروی 
 N90 دانشگاه علم و صنعت بر مبنای پلتفرم پایه
بوده، از بررسی و پیگیری تولید داخلی خودروی 
ال 90 با استفاده از این پلتفرم و همکاری سازمان 
گسترش و دانشگاه علم و صنعت خبر داد. به گزارش 
ایسنا، سلیمانی افزود: قرار بود خودروی طراحی 
شده دانشگاه علم و صنعت در سال 9۵ تولید شود. 
امــا هنوز وضعیت موتور و گیربکس آن مشخص 
نیست. وی دلیل این موضوع را عدم هماهنگی الزم 
بین دانشگاه ها برای پیشبرد پروژه خودروی ملی 
اعالم و اظهار کرد: دانشگاه علم و صنعت برای پروژه 
خودروی ملی از نظر نرم افزاری فعالیت سنگینی 
انجام داده که قابل تقدیر است. تمام هدف و سعی ما 
این است که خودروی طراحی شده از سوی دانشگاه 
علم و صنعت اجرایی شود و زمان برای اجرای آن از 
دست نرود؛ پروژه ای را که به خوبی پیش رفته است  

نباید مسکوت گذاشت.

محدودیت نوسان 10 درصدی 
برای دارایکم 

به دنبال اقبال گسترده و عجیب بورس بازان برای 
خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق دارایکم، 
شرکت بــورس دامنه نوسان این نماد را از 100 
درصد به 10 درصد کاهش داد.به گزارش خراسان، 
پذیره نویسی صندوق قابل معامله دولتی دارایکم 
اردیبهشت امسال با قیمت هر واحد 10 هزار تومان 
انجام شد که تا زمــان بازگشایی در ابتدای هفته 
گذشته به حدود 23 هزار تومان رسید. اما طی هفته 
گذشته معامالت و سفارشات عجیبی در این نماد به 
ثبت رسید که باعث شد روز چهارشنبه سفارش خرید 
در قیمت 37 هزار تومان برای هر واحد این صندوق 
درج شود. البته ناظر بازار این سفارشات را تایید 
نکرد و معامله ای هم انجام نشد. به نظر می رسد در 
روزهایی که اکثر نمادهای بازار سرمایه با محدودیت 
نوسان ۵ درصد صف خرید هستند، سرمایه های 
سرگردان به سمت این صندوق و صندوق های 
مشابه که دامنه نوسان بزرگ تری دارند هجوم برده 
و قیمت صندوق ها را از ارزش ذاتی آن ها به شدت 

فاصله داده اند.
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در حالی که حجم نقدینگی واردشــده به بورس 
و افزایش قابل توجه افراد حاضر در بازار سرمایه 
یک وضعیت بی بدیل را در بازار سرمایه و زندگی 
اقتصادی مردم ایجاد کرده است، خدمات عرضه 
ــردم هر روز نازل تر  شــده در ایــن خصوص به م
می شود.این در حالی است که تاکید و تشویق 
ــان بــازار  ــد ارک به حضور مــردم در بــورس و درآم
سرمایه هر روز در حال افزایش و جهش است اما 
سامانه های معامالتی و هسته معامالت هر روز 

گرفتاری جدیدی برای مردم ایجاد می کند.
به گزارش خراسان، به تازگی   و همزمان با بازدهی 
قابل توجه  بــازار سرمایه تاکید و تشویق رئیس 
جمهور، وزیر اقتصاد و مسئوالن سازمان بورس 
بر حضور مردم در بازار سرمایه، انجام شده است. 
همزمان وعده هایی نیز برای بهبود زیرساخت ها 
داده شده اما در عمل همه چیز رو به تضعیف است.

مشکالت جدید هم اضافه شد	 
به نحوی که به تازگی  عالوه بر مشکل قدیمی 
هسته معامالت، بسیاری از کــارگــزاری ها نیز 
دچار اختالالت گسترده در ارائه خدمات شدند. 
عالوه بر آن بسیاری از مشتریان برای مشاهده و 
معامله صندوق دولتی دارایکم که اردیبهشت ماه 
خریده بودند هم دچار مشکالتی شدند و بسیاری 
هم اکنون نیز بعد از یک هفته از شروع معامالت 
ایــن دارایـــی، امکان مشاهده و معامله دارایــی 
خود را ندارند. اختالل روزانــه هسته معامالت 
هم همچنان منجر به ارســال اطالعات اشتباه 
ــدن زیــان به معامله گــران کوتاه مدت  و واردآمـ
می شود. با توجه به تداوم حضور سهام عدالتی ها و 
عرضه صندوق های بعدی دولتی، اگر فکری نشود 

احتماال دامنه مشکالت بیشتر نیز خواهد شد.

جهش درآمــدهــای کــارگــزاری ها و دیگر 	 
ارکان بازار سرمایه

بازار سرمایه چند رکن دارد؛ کارگزاری ها، سازمان 

ــذاری، مدیریت  بــورس و شرکت های سپرده گ
فناوری و بورس و فرابورس. هرکدام از این ارکان 
هم سهمی از کارمزد معامالت روزانه دارند. هرچه 
حجم معامالت بیشتر شود درآمد ارکان بازار هم 
رشد می کند. سال قبل حجم معامالت روزانه به 
زحمت به هزار میلیارد تومان می رسید اما امسال 
این عدد باالتر از 10 هزار میلیارد تومان است و 
بعضا از 20 هزار میلیارد تومان هم فراتر می رود. در 
این خصوص خبرگزاری فارس با انجام محاسبات 
مربوطه، ارزش مبادالت بورس در سه ماه اول 
امسال را 492 هزار میلیارد تومان اعالم  و تصریح 
کرده است که درآمد ارکان بازار در این مدت به 
7200 میلیارد تومان می رسد. بر این اساس، 
سهم کــارگــزاری ها حــدود ۵3 درصــد مجموع 
کارمزد دریافتی یعنی معادل 3800 میلیارد 
تومان می شود. سهم سازمان بورس بیش از 320 
میلیارد تومان، سهم حق نظارت سازمان حدود 
300 میلیارد تومان، سهم شرکت سپرده گذاری 
حدود 1۵0 میلیارد تومان، سهم فناوری 12۵ 
میلیارد تومان و سهم مالیات هم 2۵00 میلیارد 

تومان بوده است.
گفتنی است روز چهارشنبه با حضور 4.۵ میلیون 
نفر در عرضه اولیه سیمان تامین یک رکــورد 
خارق العاده در این خصوص به ثبت رسید که 
حدود ۵0 درصد بیشتر از رکــورد قبلی بود. به 
گزارش دنیای بورس، در کل، روز چهارشنبه پنج 
میلیون و 200 هزار نفر در مبادالت بازار سهام 
مشارکت کردند. رقمی که در تاریخ فعالیت بازار 
سرمایه ایران بی  سابقه است.لذا اقبال به بورس 
همچنان ادامه دارد اما مسئله انحصار کارگزاری 
ها، کیفیت پایین خدمات، اختالل هسته معامالت 
و مشکالت عجیب و غریب دیگر همچنان ادامه 
دارد. البته وزارت اقتصاد  به تازگی از رفع انحصار 
کارگزاری ها و صدور مجوز جدید خبر داده که 
متاسفانه مثل وعده ها در خصوص هسته معامالت 

در عمل با کندی دنبال می شود.

رسیدگی  جریان  در  مجلس  نمایندگان 
به طــرح هایی بــرای کاهش ۵0 درصــدی 
تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات و 
توزیع کارت الکترونیکی، تخصیص سهمیه 
بنزین به هر خانوار به جای خودرو و مالیات بر 
عایدی سرمایه در حوزه های مسکن، زمین، 

طال وارز هستند.
بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان 
ــی بــا مــوضــوع کاهش  ــرح مــجــلــس در ط
واردات  به  تومانی   4200 ارز  تخصیص 
کاالهای اساسی که اعالم وصول هم شده، 
به دنبال هدفمند کردن یارانه ارزی واردات 
کــاالهــای اساسی و کاهش ۵0 درصــدی 
تخصیص آن هستند. ایــن در حالی است 
کــه محاسبات نــشــان مــی دهــد بــه دلیل 
ــای نفتی، برنامه دولــت  ــده کاهش درآم
برای تخصیص 10.۵ میلیارد دالر ارز برای 
واردات کاالهای اساسی طی امسال، تمامًا 
از مسیر درآمدهای نفتی محقق نخواهد شد 
و دولت مجبور است حدود چهار میلیارد دالر 
آن را با هزینه ای معادل ۵0 هزار میلیارد 
تومان، از بازار نیما خریداری کند و در اختیار 
واردکنندگان کاالهای اساسی قرار دهد. 
تازه پس از آن، این کاالها در فرایند ناکارایی 
قرار خواهند گرفت که طبق تجربه ماه های 
گذشته، به هدف خود یعنی کاهش تورم 

کاالهای اساسی نخواهند رسید.
جزئیات طرح نمایندگان حاکی از آن است 
که دولت مجاز است تا سقف منابع ارزی خود 
)حاصل از سهم دولت از صادرات نفت و گاز( و 
حداکثر معادل پنج میلیارد دالر برای واردات 
کاالهای اساسی با نرخ ترجیحی اختصاص 
دهد. این کاالها با اولویت عبارتند از :ذرت، 
دانه های روغنی )سویا(، روغن خوراکی، نیمه 

جامد و مایع، جو، دارو و تجهیزات پزشکی.

کارت خرید کاالی اساسی در راه است	 
از سوی دیگر این طرح، سازمان برنامه را 
مکلف می کند تا با همکاری وزارت صمت 
و جهاد کشاورزی، از محل سرجمع بودجه 
عمومی، یارانه نقدی- کاالیی در قالب یک 
کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای 
مشمول بــرای کاالهای اساسی و دارو، از 
طریق بیمه ها پرداخت کند. اعتبار موجود 
ــاالی اســاســی از  ــرای خرید ک در کـــارت، ب
مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و دستگاه 
کارت خوان ثبت شده خواهد بود و پس از 
شش مــاه، قابلیت نقد شوندگی از طریق 
دستگاه های خودپرداز متصل به شتاب را 
دارد. بانک مرکزی در این طرح، مکلف شده 

تا اطالعات مورد درخواست وزارت تعاون را 
به منظور آزمون وسع درآمدی خانوارها در 

اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

تغییر سهمیه بنزین از خودرو به خانوار	 
طرح دیگری که در مجلس آمــاده شده و در 
مرحله اعالم وصول است، مربوط به تغییر 
الگوی سهمیه بندی بنزین از خودروها به 
مالک  تسنیم،  گـــزارش  به  خانوارهاست. 
شریعتی عضو کمیسیون انــرژی مجلس در 
این باره گفت: هم اکنون، سهمیه بنزین به 
خودروها تعلق می گیرد در حالی که ۵0 
درصد خانواده ها فاقد خودرو هستند و سهمیه 
یارانه بنزین ندارند. به گفته وی، در صورتی 
که طــرح پیشنهادی کنونی مصوب شود، 
سهمیه بندی تغییر و سهمیه بنزین به جای 
خودرو به خانواده ها تخصیص پیدا می کند. 
به این شکل که به هر فرد ایرانی از یارانه انرژی 
این  ابتدا  در  گرفت.  خواهد  تعلق  سهمی 
سهمیه بنزین به کــارت سرپرست خانواده 
واریــز می شود. اگر این فرد از سهمیه خود 
استفاده نکرد، سهمیه در انتهای ماه به دولت 
باز می گردد و دولت از محل درآمد صادراتی 
بنزین کارت بانکی سرپرستان خانواده را شارژ 

می کند تا آن ها کاالی ایرانی بخرند.

مالیا ت علیه سوداگری در دستورکار	 
از سوی دیگر، طرح دیگری با نام مالیات بر 
عایدی سرمایه توسط نمایندگان مجلس در 
دست پیگیری است که بر اساس آن، عایدی 
)اختالف ارزش( حاصل از واگذاری اموالی 
نظیر مسکن، سکه و ارز )نسبت به ارزش خرید( 
مشمول مالیات خواهند شد. این مالیات که 
کاهش سوداگری در بازارها را پیگیری می کند 
در جزئیات خــود، مالیات بر عایدی سهام، 
سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار 
را نیز دارد، موضوعی که انتشار جزئیات آن، 
واکنش برانگیز شد. با این حال، دیروز طغیانی، 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با بیان این که 
مالیات بر عایدی سهام قطعًا در اولویت نیست، 
از اصالح این طرح در این راستا خبر داد. دیروز 
همچنین محمد سعید احدیان دستیار سیاسی 
و رسانه ای رئیس مجلس نیز با بیان این که 
 مدتی است عده ای با هدف تخریب مجلس 
یازدهم، پروژه ای را شروع کردند که مجلس را 
مقابل بازار سرمایه و بورس قرار دهند، تصریح 
کرد: موضوع مالیات بر سود سهام از اساس 
منتفی اســت. قباًل هم مطرح شده و رئیس 
کمیسیون اقتصادی هم به صراحت آن را 

منتفی دانسته است.

 همتی رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشتی به شبهه ای که به 
تازگی در خصوص نقدینگی و تورم زایی باالی آن مطرح شده، 
پرداخت. عبدالناصر همتی با اشاره به اظهارات کارشناسان 
اقتصادی که رشد نقدینگی سال 98 و سه ماه اول 99 را بسیار 
زیاد می دانند، گفت: رشد پایه پولی سال گذشته بیش از 
متوسط۵0 سال اقتصاد بوده است. اما به رغم کسری بودجه 
قابل توجه دولت، فاصله چندانی با متوسط آن نداشته و رشد 
8.8  درصدی آن در سه ماه اول سال 99 نیز، چندان فاصله 
معناداری با رشدهای فصلی سال های قبل ندارد. وی حجم 

نقدینگی موجود و رشد آن را موجب تورم باالیی که پیش بینی 
شده اســت، ندانست. چرا که بخشی از همین نقدینگی 
موجود، در قالب فروش دارایی و انتشار اوراق دولت، برای 
تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد. وی اطمینان داد 
که کسری بودجه دولت قطعًا، بهتر از سال های قبل، مدیریت 
می شود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز به سمت نرخ سود 
هدف گذاری شده در بازار بین بانکی پیش خواهد رفت. در 
این حال، بانک مرکزی از تغییر مجدد کف داالن نرخ سود در 

بازار بین بانکی از 12 به 13 درصد خبر داد.

سقوط کیفیت خدمات کارگزاران 
بورس با وجود جهش درآمدها 

وضعیت اسفناک خدمات کارگزاری بورسی و هسته معامالت با وجود 
درآمد 7200 میلیارد تومانی ارکان بازار سرمایه ادامه دارد 

 3 طرح اقتصادی مهم
 روی میز مجلس 

طرح هایی درباره عدالت بنزینی، یارانه کاالهای اساسی و مهار 
مالیاتی سوداگران آماده طرح در صحن علنی مجلس است 

افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت 
لوازم خانگی 

بردبار- برخی از انتقادهای تولیدکنندگان طی 
هفته های گذشته باعث شد تا قیمت لوازم خانگی 
با مجوز سازمان حمایت 20 تا 30 درصد افزایش 
پیدا کند. البته آن طور که تسنیم گزارش داده است، 
قرار شد تولیدکنندگان فهرست محصوالت خود 
را در سایت 124 درج کنند تا مصرف کنندگان 
درباره قیمت ها اطالعات الزم را پیدا کنند و به نوعی 
قیمت ها در بازار لوازم خانگی سامان دهی شود. اما 
متأسفانه مشکالت و کمبودها باعث شد تا برخی 
تولیدکنندگان قیمت محصوالتشان را تا 20 درصد 
باالتر از قیمت بازار در سایت 124 درج کنند. به 
عنوان نمونه یک ماشین لباس شویی ایرانی در سایت 
124 حدود 11 میلیون تومان قیمت گذاری شده، 
در حالی که همین محصول در بازار حدود 9 میلیون 
تومان به فروش می رسد. در هر حال قیمت برخی از 

انواع لوازم خانگی دراین سایت به شرح ذیل است:
تلویزیون LED ساخت داخــل 43 اینچ؛قیمت 
حداقل :  3۵ میلیون ریال و قیمت حداکثر : 70 

میلیون ریال
تلویزیون LED ساخت داخــل ۵۵ اینچ؛قیمت 
حداقل : ۵۵ میلیون ریال وقیمت حداکثر : 110 

میلیون ریال
اجاق گاز 5 شعله استیل فردار تولید داخل؛قیمت 
حداقل : 40 میلیون ریال و قیمت حداکثر : ۶۶ 

میلیون ریال
یخچال1۷ فوت تولید داخل؛قیمت حداقل: ۵۵ 

میلیون ریال و قیمت حداکثر : 100 میلیون ریال
لباس شویی ۷ کیلویی سفید تولید داخل؛قیمت 
حداکثر:  قیمت  و  ریـــال  4۵میلیون   : حــداقــل 

10۵میلیون ریال
لــبــاس شــویــی ۶ کیلویی نــقــره ای ساخت 
داخل؛قیمت حداقل : ۵۵ میلیون ریال و قیمت 

حداکثر : 70 میلیون ریال

در پاسخ به نگرانی 
برخی کارشناسان 

همتی: 
نقدینگی 
اضافه شده 
موجب تورم 
نمی شود 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

 روزنامه شرق با انتشار عکسی از کرباسچی و  •
مرعشی ، دبیرکل و سخنگوی حزب کارگزاران 
سازندگی به اختالف نظر ایــن روزهــای ایــن دو، 
پیرامون جبهه اصالحات پرداخت. این روزنامه با 
آوردن دو جمله از آن ها این اختالف نظر را نشان داده 
است. کرباسچی  : »تعریف اصالحات روی هواست« ؛ 

مرعشی : »االن کجا روی هوا نیست؟!«
ایران- دیاکو حسینی مدیر برنامه مطالعات جهانی  •

در مرکز بررسی های استراتژیک در یادداشتی در 
خصوص نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل 
نوشت :»تا پیش از حصول توافق برجام و خروج ناموجه 
آمریکا از این توافق، حتی تصور آن هم دشوار بود که 
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بـه چنین 
شــــکست شـــــرم آوری بـــــرای ایاالت متحده به رغم 
برخورداری از حمایت نسبی سه کشور اروپایی تبدیل 
شود. بخش بزرگی از این موفقیت، مرهون معماری 
چندجانبه برجام و بازنمایی موفقیت آمیز ایران در 

پایبندی به قوانین و توافقات بین المللی است.«
کیهان-  سعید قاسمی در مصاحبه با کیهان  •

که با موضوع حضور نیروهای جهادی در غیزانیه 
انجام شد، گفت : » حذف جهاد سازندگی یک 
خطای بزرگ بود هرچند به بهانه اعتبار و بودجه  
این اقدام صورت گرفت که همین برنامه را هم 
برای سپاه و ارتش داشتند که رهبری جلوی آن 
ها ایستاد. اما جهاد خدمات بسیار ارزنــده ای 

داشت که حذف آن درست نبود.«

برنا نوشت : امیرحسین نجف پورثانی، وکیل  •
قاضی منصوری، درباره »اظهارنظرذوالنور  رئیس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی مبنی 
بر وجود باند مخوف در قتل قاضی منصوری« گفت: 
خیلی این فرضیه را درست نمی دانم البته نادرست 

هم نمی دانم.
جــهــان نــیــوز نــوشــت : نظرسنجی ایسپا از  •

شهروندان در شهرهای مختلف پرسیده عملکرد 
قوه قضاییه در یک سال اخیر را نسبت به قبل از آن 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 53.1 درصد معتقدند 
عملکرد قوه قضاییه در یک سال اخیر بهتر شده است. 

انتخاب نوشت : سید رمضان موسوی مقدم قائم  •
مقام صدا و سیما اظهار کرد: هم اکنون صداوسیما به 
عنوان رسانه بزرگ و شاید ابررسانه در سطح جهانی 
مطرح است و امروز بزرگ ترین مشکل رسانه ملی، 
وجود فضای مجازی اســت.وی افــزود: باالی 90 
درصد اعتماد به رسانه ملی و باالی ۸0 درصد رضایت 

نسبت به این رسانه وجود دارد.

رهبر انقالب در سه مورد پیاپی از بیانات اخیر 
نمایندگان  با  تصویری  ارتباط  )یعنی  خــود 
تشکل های دانشجویی، سخنرانی به مناسبت 
سالگرد رحلت امــام)ره( و در نهایت ارتباط 
تصویری با همایش سراسری قوه قضاییه( با 
تاکید بر اهمیت مطالبه گری، به نقد برخی 
روش های عدالت خواهی پرداختند. دراین 
باره نشریه »خط حزب ا...« وابسته به سایت 
Khamenei.ir گزارش تحلیلی منتشر کرده 
که بخش هایی از این گزارش در ادامه می آید.

کالن نگری در شناخت آرمان ها و واقعیت ها	 
مجموعه نکات ایشان در حوزه ارتقای مطالبه 
گری مربوط به دیــدار دانشجویی اســت. در 
آن بیانات، رهبر انقالب یک توصیه راهبردی 
داشتند و آن، زاویه نگاه در مطالبه گری است. 
چه آن که برای فهم دقیق راهبردها الزم است 
زاویه نگاه مطالبه کننده »کالن بوده« و ضمن 
»شناخت آرمــان ها«، فهم دقیقی از »وضع و 
واقعیت موجود« داشته باشد...براین اساس 
اصولی که رهبر انقالب در آن روز مطرح می 

کنند به این شرح است:
اول ایــن که »جمهوری اسالمی، یک طرف 
مبارزه وسیع و عظیم در سطح جهانی است«. 
این مالحظه نسبت ما را در جبهه بندی کالن 
سیاسی در دنیا دقیق می کند و موضع ما 
را نسبت بــه مشکالت داخــلــی روشـــن می 
کند. دوم »ظرفیت باالی کشور برای مقابله«. 
این مالحظه، شناخت دقیق از خودمان است. 
ــی باعث می شود با  بی اعتنایی به این دارای
مشاهده انواع مشکالت دچار ضعف و ناامیدی 
شویم و در نهایت »نهادینه شــدن احساس 
قدرت و عزت در کشور«. و این که دشمن در 
تالش برای مخدوش کردن همین دستاورد 
انقالب اسالمی اســت...اصــالح ضعف ها با 
احساس ضعف میسر نیست...سپس، رهبر 
ــه نگاه را به کالن  انقالب بعد از این که زاوی
نگری و عمق بخشی ارتقا دادند در خصوص 

رفتار فــردی نیز چند توصیه کلیدی دارنــد. 
اول »خــودســازی فــردی و اجتماعی« است. 
دقــت کنیم کــه ســال هــا پیش رهبر انقالب 
موضوع عدالت خواهی را با دو شاخص معنادار 
»عقالنیت و معنویت« مطرح کردند و تاکید 
داشتند که بی اعتنایی به این دو شاخص، 
ــار، تحمیلی و اجــبــاری«  ــرب ــک چیز س بــه »ی
97.2.27 منجر خواهد شد. جای دیگر نیز 
توضیح می دهند که »عدالت خواهی بدون 
معنویت و عقالنیت باعث می شــود عدالت 
به ضد خودش تبدیل شود خیلی از کارها را 
گاهی بعضی از این گروه های تند و افراطی 
توی این کشور کرده اند که ضد عدالت شده« 
۸۸.6.16 و در جای دیگر نیز می فرمایند 
عدالت خواهی بدون معنویت »به ریاکاری، 
دروغ، انحراف و ظاهرسازی و تصنع تبدیل می 
شود«. ۸4.۸.6 ...ایشان توضیح می دهند 
که فرد متکی به مبانی، نه مقابل مشکالت 
»منفعل« می شود و نه دچــار »انــحــراف« می 
شود. سپس مثال می زنند که جمعی از جوانان 
متدین اول انقالب به دلیل نداشتن مبانی در 

سال های بعد تبدیل به »انقالبیون پشیمان« 
شدند و حتی مقابل انقالب ایستادند.

فرق بین تحول خواهی و اعتراض	 
رهبر انقالب اما در سالگرد رحلت امام، موضوع 
مطالبه گری را با عنوان گسترده تر و عمیق 
تری به نام »تحول خواهی« مطرح می کنند 
و در همان ابتدا بــرای تبیین تحول خواهی 
می فرمایند که در پرتو روحیه تحول آفرینی 
امام)ره(، »روحیه خمودگی و تسلیم ملت ایران 
به روحیه ای مطالبه گر تبدیل شد«. ایشان 
سپس در تبیین تحول خواهی چند توضیح 
راهبردی را ارائه فرمودند: اول این که »تحول 
خواهی لزوما به معنای اعتراض نیست« بلکه به 

معنی بهتر شدن مستمر است....
نکته دوم این است که رهبر انقالب در این جا 
نیز »پشتوانه فکری« را »از لوازم تحول صحیح« 
می دانند و... سپس اشاره می کنند که »اگر 
وجود  فکری  پشتوانه  چنین  یک  چه  چنان 
نداشته باشد، این تحول انسان، غلط خواهد 
بود و احتماال انسان قدم را نابه جا بر می دارد. 

بعد هم درست پافشاری نمی کند«. توصیه 
دیگر رهبر انقالب نیز ایــن اســت که تحول 
خواهی اوال با »کارهای سطحی« میسر نیست 
و دیگر این که البته »تدریجی« است و نیازمند 

»صبوری«.

مراقب قضاوت های نادرست باشید!	 
سومین بیانات رهبر انقالب مربوط به همایش 
سراسری قوه قضاییه است. مخاطب اصلی 
ایشان اگرچه مسئوالن و کارکنان دستگاه 
قضایی بود اما در خالل آن، مجدد به برخی 
آسیب های مطالبه گری پرداختند که یکی از 
مهم ترین آن ها اشاره به یک مصداق و حمایت 
از رئیس سابق دستگاه قضایی در مقابل تهمت 
های نارواست. رهبر انقالب در این موضوع و 
فراتر از یک مصداق تاکید داشتند که جوانان 
مومن در مسیر مطالبه گری »مراقبت کنند 
نکنند...«  ظلم  نکنند،  جفا  نکنند،  تعدی 
در بخش دیگری از همین دیــدار چنین می 
فرمایند: »خیلی ها قضاوت می کنند در فضای 
مجازی و با بیان های خودشان، با نوشته های 
خودشان، در واقع در موضع یک قاضی قرار 
می گیرند و رأی می دهند و بر اساس این رأی 
عمل می کنند، گاهی دشنام می دهند، گاهی 
تهمت می زنند و کارهایی مانند این ها می 

کنند، همه مراقب باشند«. 99.4.7
بنابراین می تــوان این طور جمع بندی کرد 
که رهبر انقالب در دیدار با دانشجویان زاویه 
نگاه مطالبه گری را به کالن نگری و راهبردی 
اندیشی ارتقا دادند. در سالگرد رحلت امام)ره( 
اصول حاکم بر تحول خواهی را توضیح دادند و 
در نهایت در دیدار با مسئوالن قضایی، با اشاره 
به یک مصداق، یک رویه نادرست در مطالبه 
گری را مورد تذکر قرار دادند. این موضوعات و 
سرفصل ها را می توان به عنون اصول و مبانی 
مطالبه گری بیان کرد و بر نیروهای حزب اللهی 
فرض است که نسبت خود با این مبانی را مورد 

بازخوانی و بازبینی قرار دهند.

حزب اللهی ها مراقب باشند! 
نشریه »خط حزب ا...« در گزارش تحلیلی به بررسی نقدهای رهبر انقالب به عملکرد نیروهای انقالبی درباره عدالت خواهی پرداخته است

گزارش خبری

دست و پا زدن آمریکا در انزوا 
آمریکا که  این روزها و به ویژه بعد از نشست اخیر 
شورای امنیت به انزوا رسیده، در تالش است از 
هر راهی که شده حیثیت از دست رفته خود در 
عالم بین الملل را بازستاند. چندی قبل بود که 
ایران برای اولین بار در یک اقدام کامال آشکار 5 
نفتکش خود را با پرچم جمهوری اسالمی روانه 
سواحل ونزوئال کرد. با آن که آمریکایی ها تهدید 
به مداخله نظامی کرده و حتی ناوچه های جنگی 
خود را به سمت نفتکش ها فرستادند؛ اما پاسخ 
مقامات کشورمان به این تهدید ها آن قدر محکم 

بود که نفتکش ها بدون هیچ گونه مزاحمتی 
دریای کارائیب را طی کرده و در صحت و سالمت 
کامل بنزین خود را به پاالیشگاه » ال پاچیتو« در 
ونزوئال رساندند. همان موقع مقامات کشورمان 
اعالم کردند که به ارسال بنزین به ونزوئال ادامه 
خواهند داد. در همین باره به گزارش ایسنا 4 
نفتکش دیگر ایرانی به نام های  »بال«، »برینگ«، 
»پاندی« و »لونا« عازم آب های کاراکاس هستند و 
قصد دارند که »1.2 میلیون بشکه بنزین ایرانی« 
را به ونزوئالی تحریم شده برسانند. همزمان 

دولت آمریکا که این روزها حنای تهدید هایش 
دیگر برای کشورها رنگی ندارد و طرحش برای 
ــران« در شورای  »تمدید تحریم تسلیحاتی ای
امنیت تقریبا به کاغذ پاره تبدیل شده، به دنبال 
ایــن اســت که از هر طریقی مانع رسیدن این 
نفتکش ها به ونزوئال شود و جایگاه  ابر قدرتی 
زیر سوال رفته اش  را تا حدی احیا کند.  از این 
رو دولت آمریکا برای توقیف نفتکش های حامل 
سوخت ایــران در مسیر ونزوئال دادخواستی 
تسلیم مراجع قضایی این کشور کرده و »جیمز 
بویسبرگ« قاضی فــدرال دستور توقیف این 
نفتکش ها را صادرکرده است. دستوری که به 

نظر هم با رفتار منفعالنه دولت آمریکا در مرحله 
قبل اعزام نفتکش ها و هم با تهدید اخیر ایران، 
کمی تا قسمتی جدی بدون نتیجه خواهد بود. 
در این زمینه سایت نور نیوز نزدیک به شورای 
عالی امنیت ملی در بخشی از گزارش اخیر خود 
با لحن هشدار آمیز آورده است:» در صورتی که 
نشانه هایی از عبور کشورهای معاند به ویژه رژیم 
صهیونیستی و آمریکا از خطوط قرمز جمهوری 
اسالمی که امنیت، منافع و آرامش مردم ایران 
است به هر شکلی بروز و ظهور یابد به طور قطع 
راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدید باید 

مورد تجدید نظر اساسی قرار بگیرد.« 

خبری در راه است؟ 
روز گذشته برخی کاربران فضای مجازی از مشخص 
شدن سرنوشت 4 دیپلمات ربوده شده ایرانی در 
لبنان خبر دادند و مدعی شدند که پس از 3۸ سال 
مشخص شده این 4 نفر به شهادت رسیده اند و 
قرار است پیکر آن ها به ایران بازگردد. مبنای این 
توئیت ها، جمله ای بود که احسان محمدحسنی 
مسئول سازمان هنری رسانه ای »اوج« روز گذشته 
در یادداشت اش به مناسبت 14 تیر  سالروز ربوده 
شدن حاج احمد متوسلیان و سه دیپلمات همراه 
او نوشت: »... پس از 3۸ سال از واقعه تلخ ربوده 
شدن چهار دیپلمات ایرانی، به جای تجسم و تصور 
و تخیل، خبر آورده اند که فاتح راستین خونین شهر، 
حاج احمد متوسلیان و سه همرزم او »سیدمحسن 
موسوی«، »تقی رستگار مقدم« و »کاظم اخوان« 
ــوده شــدن و سپری کــردن ایــام کوتاهی  پس از رب
در اسارت نیروهای مزدور شبه نظامی فاالنژ وابسته 
به رژیم صهیونیستی، در ساحل مدیترانه تیرباران 
شده اند و محل دفن ایشان هم مشخص است...
صحت و سقم این ُمدعا موقعی روشن و عیان می شود 
که سلحشوران نیروی قدس سپاه با همکاری وزارت 
امور خارجه و دریادالن حزب ا... لبنان، نقطه مد نظر 
را با دقت و سرعت، تفحص و کاوش کنند و چنان چه 
بقایای پیکرهای مطهرشان کشف شد، با آزمایش 
DNA، طی بیانیه ای حقیقت را با مــردم، یــاران و 
خانواده های چشم انتظارشان در میان بگذارند.« 
او سپس پیش بینی کرده که احتماال امسال آخرین 
سالی است که در سالگرد مفقوداالثر شدن حاج 
احمد دیگر او در میان ما نیست. با این حال وزارت 
امور خارجه روز گذشته در بیانیه ای به مناسبت 
سالگرد این واقعه  بدون این که اشاره صریحی به 
این اظهار نظرها ی توئیتری و شبکه های اجتماعی 
داشته باشد  تاکید کرد: »شواهد و قراین گویای 
آن است که دیپلمات های ربوده شده در لبنان، به 
نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی تحویل داده 
شــده و متعاقبا به سرزمین های اشغالی منتقل 
شده اند و اکنون در زندان های این رژیم نامشروع به 
سر می برند... جمهوری اسالمی ایران مسئولیت 
سیاسی و حقوقی ربایش و این اقدام تروریستی را 
متوجه رژیم صهیونیستی و حامیان آن می داند.« در 
همین حال  حسین دهباشی مستندساز در صفحه 
توئیتر خود نوشت : »خبر از شهادت احمد متوسلیان 
تازه علنی شده. بسیاری و از جمله نگارنده و حمید 
داوودآبادی، این خبر و محل دقیق شهادت و پیکر او 
در برباره )در 14تیر1361 از سوی سمیرجعجع( را 
می دانستیم. از ما بیشتر، آقای اختری سفیر پیشین 
ایران در سوریه و دیگران...نزدیک به 20سال پیش، 
نگارنده در مجموعه  مستند »عطر سیب، شکوفه  
زیتون« )روایت فتح( محل دقیق دفن شهید احمد 
متوسلیان و یارانش در منطقه  برباره لبنان را نشان 
داد. اّما این تکه از مستند و راش های آن قبل از پخش 
در شبکه1 سیما، سانسور و محرمانه و مصادره شد.« 
با این حال امیر متوسلیان برادر حاج احمد متوسلیان 
شب گذشته در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، ضمن 
»کذب« دانستن اخبار شنیده شده مبنی بر بازگشت 
پیکر حاج احمد و همراهان ایشان گفت: 3۸ سال از 
این ماجرا گذشته و فقط در این روز های 13 و 14 تیر 
اخبار جدید درخصوص حاج احمد شنیده می شود 
و انتشار اخبار کذب در این چند روز یک محل برای 

مطرح شدن افراد شده است.  
البته یادداشت محمدحسنی واکنش های بسیار 
دیگری را هم در بین  کاربران توئیتری در پی داشت؛ 

از جمله:
* میگن  حاج احمد متوسلیان پیدا شده، مگه گم 
شده بود؟! شاید این ما بودیم که گم شده بودیم و حاال 

حاج احمد ما رو پیدا کرده...
* حتما پاقدمت نابودی اسرائیل خواهد بود.

* برخی از کاربران هم با انتشار عکس های مادر حاج 
احمد متوسلیان از انتظار چندین ساله او برای دیدن 

پسرش نوشتند.«
*  کاربری هم ضمن اشــاره به این که هر سال در 
سالروز ربــوده شدن حاج احمد از این نوع خبرها 
زیاد شنیده می شود نوشت : »هر سال ایام نزدیک 
به مفقوداالثری حاج احمد متوسلیان یه خبر میاد 
توی رسانه ها که حاج احمد زنده است یا در فالن 
مکان شهید شده... چرا یک بار مثل آدم این قضیه رو 
پیگیری نمی کنید و هر سال دارید با احساسات مردم 

بازی می کنید؟!«
ــه ای:  »امــیــدوارم  ــان * وحید یامین پور فعال رس
مسئولین زودتــر خبر قطعی را بدهند. اتفاق کم 
اهمیتی نیست که به شبکه های اجتماعی سپرده 

شود.«

نامه ظریف به »بورل« برای پایبند نبودن کشورهای اروپایی به برجام 
سـید عبـاس موسـوی سـخنگوی وزارت 
امـور خارجـه گفـت: محمـد جـواد ظریـف 
در نامـه ای بـه »جوسـپ بـورل« مسـئول 
و  اروپـا  اتحادیـه  خارجـی  سیاسـت 

هماهنـگ کننـده برجـام، یک بـار دیگـر موارد 
عـدم پایبندی کشـورهای اروپایـی را طبق بند 
36 برجام به کمیسـیون مشـترک بـرای حل و 

فصـل ارجـاع داد. 

خاندان محترم قرائی
با کمال تاسف درگذشت 

دکتر غالم عباس قرائی 
را تسلیت عرض می نمائیم.

روح عزیز سفر کرده شاد و قرین رحمت الهی باد.

دکتر نوری فرد و بانو



  روش های جایگزین دست دادن 
و خطرات آن ها 

 خوراکی های سالمی
 که برای کلیه  مضر است

4 باور اشتباه درباره شادی

  درس بزرگ منچسترسیتی 
به همه بازنده ها

14 تیر 1399 شنبه
4 جوالی 2020  12 ذی القعده 1441 
شماره 20415

 1635

 آیا مشت زدن به جای دست دادن که در برنامه 
 »عصر جدید« و بعضی برنامه های دیگر

  تلویزیون استفاده می شود
 روش ایمنی است؟

رستگاری نوجــــــــــــــواانن در 

اتبستان کروانیی
از تقویت مهارت های 
درسی با فعالیت های 
لذت بخش تا 
استفاده حداکثری 
از امکانات دوروبر، 
پیشنهادهایی به 
والدین برای ُپربارکردن 
اوقات فراغت 
فرزندشان در تابستان 
امسال است

 اگر سال های قبل می شد با ثبت نام 
کودکان در کالس های متنوع، اوقات 
فراغت آن ها را پر کرد امسال تعداد 
کالس هایی که برای بچه ها برگزار 
می شود، بسیار محدود است. با توجه به این نکته 
غالب کودکان این تابستان را در خانه خواهند بود. 
در برنامه تابستانی امسال، بهتر است حداقل سه 
بخش متفاوت را برای فرزند دبستانی خود در نظر 
داشته باشید؛ زمانی بــرای آموختن مهارت های 
جدید، زمانی برای مرور برخی مباحث درسی و 
قسمت سوم، وقتی برای بازی و فعالیت های آزاد. 
اما چطور می توانیم برنامه تابستانی برای کودکان 
دبستانی خود ترتیب دهیم که هم به آن ها خوش 
بگذرد و هم بتوانند در این فرصت، مهارت هایی را 
بیاموزند و در کنار آن برای سال تحصیلی جدید هم 
آمادگی نسبی پیدا کنند؟ در پرونده امروز زندگی 

سالم در پی پاسخ به این سواالت هستیم.

پرونده

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره 

کالس ها را به خانه بیاورید!
چند توصیه به والدینی که دوست دارند در 

تابستان امسال، فرزندشان مهارت های جدیدی را 
در خانه یاد بگیرد

کالس های تابستانی به صورت معمول، فرصتی بود که بچه ها 
می توانستند مهارت های جدیدی را یاد بگیرند اما امسال که 
بیشتر آن ها تعطیل هستند، بسیاری از والدین ممکن است با 
افسوس به روزهایی که در حال سپری هستند، نگاه و تصور 
کنند امسال تابستان، فرزندشان فرصتی برای یادگیری 
مهارت های جدید یا تجربه فعالیتی متفاوت را نخواهد داشت. 
اگر شما هم چنین تصوری دارید، اولین پاسخ ما به شما این 

است: خودتان را دست کم نگیرید!

   آستین ها را باال بزنید
ــول ســال هــا مهارت هایی را آموخته ایم؛  ــدام از مــا در ط هــر ک
مهارت هایی که شاید حاال خیلی هم به چشم ما نیایند. از این 
فرصت تابستان استفاده کنید و هفته ای دو سه نوبت را برای آموزش 
این مهارت ها به فرزندتان ترتیب دهید و نکاتی را  هم که در ادامه 

مطرح می شود مدنظر داشته باشید.
  دنبال عناوین دهان پرکنی مانند روباتیک، آموزش زبان 

1
  

خارجی و ... نباشید. آموزش مهارت های روزمره و ساده را 
هم جدی بگیرید و مواردی مانند خیاطی )دوختن درز، 
دوختن دکمه، دوختن کیسه ساده و ... (، باغبانی )کاشت دانه، 
قلمه زدن، شناخت علف هرز و کندن آن، آبیاری و ... ( را هم در 

فهرست بیاورید.
کند تا هماهنگی چشم و دست در فرزند شما تقویت شود. این 2   انجام فعالیت هایی مانند خیاطی و گلدوزی می تواند کمک 
موضوع ارتباط مستقیمی با خوانا نویسی و خوش خطی فرزند شما 
دارد. پس در آموزش این موارد به فرزندان پسر خود هم کوتاهی 

نکنید.
کردن کولر و تعمیر یک وسیله برقی، می تواند اعتماد به نفس 3   آشنایی دختربچه ها با مسائل فنی و مواردی مانند سرویس 
آن ها را تقویت کند و به آن ها فرصت دهد توانمندی های خود در 
حوزه های مختلف را کشف کنند، پس به تصور پسرانه بودن برخی 

فعالیت ها، آن ها را از کسب تجربه محروم نکنید.
ــوزش مهارت های  ــا کتاب های خوبی بــرای آم اجتماعی در بازار وجود دارند. کتاب هایی که می توانید با 4  ایــن روزه
صرف هزینه ای معقول آن ها را تهیه و با کمک آن ها با فرزند خود 
مهارت هایی چون مدیریت احساسات، خودآگاهی، همدلی، حل 

مشکالت، تفکر خالق و ... را تمرین کنید.
  بسیاری از سایت ها این روزها فهرستی از فعالیت هایی را که 

می توانیم با فرزندان دبستانی مان انجام دهیم، به صورت 5
رایگان در اختیار ما قرار می دهند. از اینترنت برای پیدا کردن 
ایده های جدید یا آموختن روش آمــوزش برخی مهارت ها کمک 

بگیرید.

تقویت مهارت های درسی را فراموش نکنید
با کمک بازی و فعالیت های لذت بخش به سراغ تقویت مهارت های درسی فرزندتان بروید

برخی مهارت های درسی دبستان، می توانند به آسانی در خانه تقویت شوند. مهارت هایی چون جمع و تفریق های یک رقمی، دو رقمی 
و سه رقمی، جدول ضرب، روان خوانی و امال. اما در عین حال اگر قرار باشد در قالب هایی خشک از کودکان خواسته شود  این کارها را 
انجام دهند، به صورت معمول آن ها مقاومت باالیی برای انجام کار دارند. چند روشی که در ادامه مطرح خواهد شد، می تواند به شما 

کمک کند  با صرف کمی وقت، فعالیت های مناسبی را در این زمینه برای فرزندتان برنامه ریزی کنید.

   تقویت جمع و تفریق و ضرب
به احتمال زیاد شما هم فعالیت های 
ــد؛  ــده ای رنــگ آمــیــزی عـــددی را دی
نقاشی هایی بی رنگ که داخل هر 
بخش آن عــددی نوشته و سپس از 
کــودک درخواست شده به عنوان 
مثال عدد 2 را سبز و 3 را قرمز کند. 
بــرای  فعالیت ها  سبک  ــن  ای تهیه 
تقویت جمع و تفریق یا ضــرب کار 
چندان دشواری نیست و فقط کمی 

حوصله می خواهد.نقاشی ساده ای بکشید، داخل هر بخش جمع 
و تفریقی بنویسید و در کنار نقاشی، متناسب با نتیجه جمع و 
تفریق ها، اعداد را کدگذاری کنید. به عنوان مثال هر کجا حاصل 
جمع یا تفریق 6 بود، آبی شود، هر کجا 12 بود، صورتی شود و به 
همین ترتیب ادامه دهید. برای جدول ضرب هم می توانید چنین 

روشی را استفاده کنید.

   تقویت روان خوانی 
چند پیشنهاد طالیی هم می تواند فعالیت کتاب خوانی را در 
تابستان جذاب تر کند و البته باعث شود در کنار روان خوانی، 
مهارت های دیگر فرزندتان چون نوشتن و درک مطلب هم تقویت 

شود.
   برای کتاب های داستان فرزندتان، 4 یا 5 سوال طرح کنید و 

از او بخواهید بعد از خواندن، به 
سواالت پاسخ دهد. البته سواالت 
را بسیار دشوار یا نیازمند نوشتن 

زیاد در نظر نگیرید.
   از فرزندتان دعوت کنید کتابی 
را بخواند و بعد خالصه آن را برای 
اعضای خانواده)حضور همزمان 
پدر و مادر اهمیت زیــادی دارد( 
ارائه دهد. می توانید از ارائه او با 
گوشی فیلم بگیرید. فیلم گرفتن 
می تواند به فرزندتان انگیزه دهد تا کار را جدی تر بگیرد. در عین 
حال که به عنوان فعالیتی دیگر، می توانید آن فیلم را تماشا و سپس 

درباره نقاط قوت و ضعف ارائه با فرزندتان صحبت کنید.
  کتاب هایی را مشخص کنید و به فرزندتان بگویید تا از آن ها، چهار 

یا پنج سوال طرح کند و شما به آن ها پاسخ دهید.
    ساخت کتاب داستان یکی دیگر از فعالیت های پیشنهادی است. 
البته انتظار نوشتن هر هفته یک کتاب را از فرزندتان نداشته باشید، 
همین که در طول این زمان، سه یا چهار نوبت هم این فعالیت را 

انجام دهد، خوب است.
  اگر فرزند دبستانی تان خواهر یا برادر کوچک دارد، از او دعوت 
کنید برای خواهر یا برادرش کتاب ها را بلندخوانی کند. در زمان 
بلندخوانی هم در پی تذکر بابت همه  اشتباهات او نباشید. تذکر 

سخنی با پدرهای معموال سرشلوغ امروزیزیاد باعث کاهش انگیزه او برای تکرار این فعالیت خواهد شد.
پدران هم باید زمان 
باکیفیت و مفیدی 
را این تابستان با 
فرزندانشان داشته 
باشند

تمام نکاتی که تا به این جا گفته 
شد، می تواند هم توسط مادر 
و هم پدر انجام شود اما از آن جا 
که به صورت معمول متاسفانه 

پدران خود را در تربیت فرزندان دست کم می گیرند، ناچاریم تاکید دوباره ای بر لزوم مشارکت پدران 
در این روزها داشته باشیم. به عنوان پدر بهتر است چند توصیه ای را که در ادامه مطرح خواهد شد، در 

نظر داشته باشید.
   تسلیم باورهای نادرست نشوید: هیچ مطالعه علمی  تا به امروز نتوانسته نشان دهد که پدران 
توان صرف وقت باکیفیت با فرزند خود را ندارند یا این که نمی توانند با صبوری و حوصله به فرزند خود 

موضوعی را آموزش دهند. پس این تصورات نادرست را کنار بگذارید و به خودتان فرصت دهید.
   خود را دست کم نگیرید: هر پدری مجموعه مهارت هایی را بلد است که می تواند به فرزندش 
آموزش دهد؛ از تمیز کردن خودرو، سرویس کردن برخی وسایل مانند کولر، موتورسیکلت و ... بگیرید 
تا نجاری و مهارت های کار با رایانه. پدران عزیز؛ خود و مهارت های خود را دست کم نگیرید، فرزند شما 

می تواند این تابستان از شما نکات زیادی بیاموزد، پس دست به کار شوید.
  با برنامه، وقت صرف کنید: برخی پدران می گویند هر بار برای آموزش موضوعی به فرزندشان 
تالش می کنند، کار به عصبانیت و دلخوری می کشد. اگر شما هم چنین مشکلی  دارید چند نکته را در 
نظر بگیرید. خستگی و نگرانی های شخصی شما، تاثیر بسیار منفی بر میزان حوصله و صبر شما دارد. 
پس به وقت خستگی از خود انتظار صبوری نداشته باشید. برای زمانی که می خواهید با فرزندتان صرف 
کنید، برنامه ریزی قبلی داشته باشید. وسایل الزم را آماده  و زمان آن را به کمتر از یک ساعت در هر نوبت 

محدود کنید. با رعایت این نکات احتمال دلخوری و عصبانیت شما کاهش محسوسی پیدا می کند.

مشکالت تابستان کرونایی را بپذیرید
اگر می خواهید تابستان کم تنش و البته پرباری در کنار فرزندان تان 

داشته باشید، چند نکته را باید در نظر بگیرید

شدن  محدود  امسال  تابستان 
ــت و  کــالس هــای آمــوزشــی و رف
آمدها، به اندازه کافی به همه  ما 
فشار وارد می کند. این ایده که 
بیاییم خودمان برای این تابستان 
برنامه ریزی کنیم، می تواند تبدیل 
به عامل جدیدی بــرای افزایش 
فشار شود. توجه به نکاتی که در 
ادامــه مطرح می شود، می تواند 
کمک کند تا دیدی واقع گرایانه تر 

درباره این تابستان داشته باشیم.
زمانی محدود اما با کیفیت با فرزندتان، بسیار بهتر از صرف زمان زیاد اما با بی حوصلگی است.1   انتظار اختصاص زمان زیادی را برای آموزش به فرزندتان به شکل روزانه نداشته باشید. صرف 
کنید. این رفتارها تنها شما را عصبی می کند و نارضایتی را در شما افزایش می دهد.2  از سرزنش خود، مقایسه خود با دیگران و افسوس خوردن بابت شرایط پیش آمده، خودداری 
فرزندتان خیلی سخت نگیرید. این تابستان آخرین فرصت فرزند شما برای آموختن مهارت ها 3  کمال گرایی در آموزش، تنها رابطه شما با فرزندتان را تخریب می کند. پس به وقت آموزش به 

نیست، پس اگر چیزی را به خوبی یاد نمی گیرد، به او زیاد سخت نگیرید.
بگیرید. زمان های بازی آزاد،  نه فقط برای فرزندتان ضروری است که به شما هم فرصت می دهد 4  برای هر روز، نهایت دو یا سه فعالیت که نیاز به صرف وقت مستقیم توسط شما را دارد، در نظر 

به اولویت های دیگر زندگی خود برسید.
یکدیگر، برنامه بنویسید و آن را جایی جلوی چشم نصب کنید.5   مکتوب کردن برنامه  هفتگی به آرامش بیشتر فرزند شما و خود شما کمک می کند. با همفکری 

از امکانات دوروبرتان غافل نشوید
در خانه هم می شود برنامه هایی جذاب و جدید 

برای کودکان ترتیب داد، کافی است نگاهی متفاوت 
داشته باشید

همه  ما در دور و بر خودمان امکاناتی داریم که در حالت معمول به آن ها 
بی توجهیم. در حالی که همین امکانات در شرایطی مانند تابستان امسال 
می توانند بسیار به کار بیایند و کار ما را آسان تر کنند. در زمان برنامه ریزی 

برای این تابستان این نکات را هم در نظر داشته باشید.
  هوشمندانه از گوشی هوشمند استفاده کنید| می توانید 
برنامه فیلم سازی را با فرزندتان اجرا کنید. موضوعی را انتخاب کرده، 
فیلم برداری کنید و سپس با کمک اپلیکیشن های ادیت فیلم، روی آن 
موسیقی بگذارید، آن را ادیت و سپس نتیجه نهایی را در جمع خانوادگی 
تماشا کنید. در کنار این فعالیت، این روزها اپلیکیشن های آموزشی 
برای بسیاری از فعالیت ها مانند نقاشی، رشته های ورزشی و ... هم 

وجود دارد.
  دوره های آنالین مناسب را پیدا کنید| این روزها برخی مراکز، 
دوره های آموزشی خود برای کودکان و نوجوانان را به صورت آنالین 
برگزار می کنند. متناسب با عالیق فرزندتان و امکاناتی که در اختیار 
دارید، می توانید او  را در چنین دوره هایی ثبت نام کنید. البته غالب این 
دوره ها برای کودکان سال های پایانی دبستان و بزرگ تر است چراکه 
کودکان کوچک تر کمتر می توانند از دوره های مجازی بهره کافی را ببرند 
و در عین حال صرف زمان زیاد پای رایانه و صفحات نمایشی در سنین 

پایین تر عوارض بیشتری می تواند داشته باشد.
  از قابلیت های نزدیکان خود غافل نشوید| هر چند این روزها رفت 

و آمدهای ما بسیار محدود شده اما باز هم با تعدادی از نزدیکان رفت و 
آمد داریم. اگر در نزدیکان خود کسی را سراغ دارید که فرزندی هم سن 
فرزند شما دارد، به او پیشنهاد برگزاری کالس های تابستانی را به نوبت 
بدهید. یک روز در هفته شما برای فرزندان خود و فرزندان او کالسی 
برگزار کنید و روز دیگر او کالسی برگزار کند. با این کار هم کودکان شما 
تجربه غنی تری خواهند داشت و هم شما زمانی برای رسیدگی به سایر 
اولویت های خود پیدا می کنید. البته در هر رفت و آمدی حواس تان به 

رعایت نکات بهداشتی باشد.
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کرانچی پنیری؛ با سبزیجات معطر
میان وعده

روش های جایگزین دست دادن و خطرات آن ها
آیا  روش مشت زدن به جای دست دادن که در برنامه »عصر جدید« و بعضی مسابقات فوتبال استفاده می شود،  روش ایمنی است؟

 بیماری های کلیوی در جهان نسبتا شیوع باالیی دارد به طوری 
که ۱۰ درصد مردم دنیا از این اختالالت رنج می برند

تغذیه
  

یاسمین مشرف| مترجم
 

کلیه ها یکی از اندام های حیاتی بدن ماست. متأسفانه، این اندام های حیاتی درعین حال 

بسیار آســیب پذیر و اغلب جزو اولین اندام هایی هســتند که از بیماری های مزمنی مانند 

فشار خون باال یا عفونت های جدی باکتریایی یا ویروسی آسیب می بینند. توجه به مواد غذایی مصرفی برای 

کسانی که نگران مشکالت کلیوی هســتند یا آسیب های کلیوی را متحمل شــده اند و از بیماری مزمن کلیه رنج 

می برند اهمیت زیادی دارد. این افراد باید ازبرخی گروه های مواد غذایی، حتی آن هایی که برای بیشتر افراد، سالم 

تلقی می شوند، اجتناب کنند. در این مطلب، به شما خواهیم گفت، خوراکی هایی که برای محافظت از کلیه ها باید در 

مصرف آن ها احتیاط شود، کدام مواد غذایی هســتند و چرا انجام این کار مهم است.)توجه داشــته باشید که  این مطلب 

حاوی نکات کلی است و توصیه اکید پزشکی محسوب نمی شود. (

 آجیل

اگر مستعد ابتال به سنگ کلیه هستید، آجیل میان وعده مناسبی برای شما 
نیست. انواع مختلف آجیل حاوی دسته ای از مواد معدنی به نام اگزاالت  
است که در رایج ترین نوع ســنگ های کلیه یافت می شود. اگر در گذشته 
مشکل سنگ کلیه را تجربه کرده اید، بهتر است از مصرف آجیل خودداری 
کنید. برای افراد سالم نیز مهم است که  مراقب میزان دریافتی اگزاالت از 
آجیل و خوراکی های دیگری مانند اســفناج، چغندر و سیب زمینی سرخ 
شده باشــند. هرچند انواع آجیل می تواند مکمل های بسیار خوبی برای 
رژیم غذایی شما باشند اما مثل همیشه، نکته مهم در مصرف آن ها رعایت 
تعادل است. به جای مصرف زیاد اسفناج هم می توانید از انواع سبزیجات 

استفاده کنید تا خطر افزایش سطح اگزاالت در بدن تان را کاهش دهید.

 محصوالت لبین

محصوالت لبنی از جمله شــیر، پنیر و ماست سرشــار از کلسیم هستند و 
باعث افزایش ســطح کلســیم در ادرار می شــوند. افزایش ســطح کلسیم 
ادرار با افزایش خطر ایجاد ســنگ کلیه نســبت مســتقیم دارد. مشخص 
شــده اســت که کاهش مصرف لبنیات در افرادی که از مشکالت کلیوی 

رنج می برند کار تصفیه خون را که توســط کلیه ها انجام می شود، ساده تر 
می کند و می تواند نیاز به انجام  دیالیز را به تأخیر بیندازد.

 میوه های خشک

میوه های خشــک یــک میــان وعــده غذایی ســالم بــه شــمار می آیند و 
متخصصــان رژیم غذایــی اغلــب مصرف آن هــا را به جــای دیگــر انواع 
شیرینی جات توصیه می کنند. با این حال، بسیاری از انواع میوه خشک 
می تواند در حجم های نســبتا کم، حاوی مقدار زیادی پتاســیم باشــد. 
پتاســیم  وظیفه تنظیم ســطح مایعــات، تعــادل الکترولیت هــا و تنظیم 
ســطح pH خون را به عهده دارد. کلیه ها برای درســت انجام دادن کار 
خود به تعادل مناســب میان پتاسیم و ســدیم نیاز دارند و افزایش بیش 
از حد هرکــدام از ایــن دو ماده معدنی برای آن ها مشــکل ســاز اســت. 
مصرف میوه های خشــک می تواند میزان دریافتی روزانه پتاســیم را تا 
حد قابل توجهــی افزایش دهد. به عنــوان مثال، فقــط دو عدد خرمای 
خشــک حاوی 334 میلی گرم پتاســیم است. آلو، کشــمش و زردآلوی 
خشــک هم از دیگر میوه هایی هستند که سطح پتاســیم آن ها باالست. 
مفیدترین میوه خشک برای کسانی که از مشکالت کلیوی رنج می برند 

زغال اخته خشک شده اســت که یک سوم فنجان از آن  فقط حاوی ۱6 
میلی گرم پتاسیم است.

 غذاهای دریایی و دیگر منابع حیواین پروتئین 

از افرادی که دچار موارد جدی آســیب کلیوی هســتند، اغلب خواسته 
می شــود، مصرف پروتئین های حیوانی را که در منابعی مانند گوشــت 
قرمز، مــرغ و به ویــژه غذاهــای دریایی یافت می شــود، کاهــش دهند. 
دلیلش این اســت که آســیب های مزمن کلیوی توانایی بــدن در از بین 
بردن محصوالت جانبی حاصل از ســوخت و ســاز پروتئین ها را کاهش 
می دهند. همچنین برخی از انواع غذاهای دریایی، مانند صدف حاوی 
فسفر باالیی هستند و می توانند تا 85 درصد از میزان توصیه شده برای 
مصرف روزانه فســفر را فقط در یک وعده غذایی تامین کنند. باال بودن 
سطح فسفر برای بیماران کلیوی خطرناک است بنابراین باید در مصرف 
این نوع مواد غذایی احتیاط شــود. گوشــت، به خصوص گوشــت اندام 
هایی مانند جگر، دارای غلظت باالیی از پورین هاســت. پورین ها تولید 
اســید اوریک را که یک ماده زائد اســت و به طور معمول توســط کلیه ها 
فراوری می شــود، تحریک می کنند. وجود اســید اوریک زیاد می تواند 

برای کلیه ها مشکل ساز و باعث ایجاد سنگ کلیه شود.

خورایک های ساملی که برای 
کلیه  مرض است

تغذیه 

بانوان
تاثیر رنگ بر اشتهای کودک

فاطمه قاسمی |  روزنامه نگار

رنگ بر ذهن و اشتهای کودکان تاثیر می گذارد. 
به همین دلیل آشنایی با برخی از مواد خوراکی و 

دسته بندی آن ها براســاس رنگ و خواصی که دارند در 
تهیــه غذاهای جــذاب بــرای کــودکان ضــروری به نظر 
می رســد. شــاید به همین دلیل اســت کــه بســیاری از 
شرکت های تبلیغاتی از مواد غذایی رنگی به عنوان راهی 
برای فروش تولیدات خود اســتفاده می کنند. این تاثیر 
به حدی است که معموال کودکان ترجیح می دهند به جای 
اســتفاده از خوراکی هــای خانگــی، طرفــدار انــواع 

خوراکی های خوش آب و رنگ سوپر مارکتی باشند.
  سبز  |   یادآور سبزیجات تازه و غذاهای سالم

در فواید خوردن ســبزی ها و میوه ها کسی شکی ندارد. 
سبزیجات ســبز حاوی مجموعه  ای از آنتی  اکسیدا ن ها 
هســتند کــه خوردن شــان بــه داشــتن اســتخوان ها و 
دندان هایــی محکم منجر می شــود.  این رنــگ از جمله 
رنگ های ســرد و کاهش دهنده اشتهاست اما استفاده 
از سبزیجات سبز در کنار دیگر میوه ها و سبزیجات تازه، 
رنگی قرمــز و نارنجی مثــل هویج، فلفــل دلمه ای های 
رنگــی، گوجه فرنگــی، کلم بــرگ و... کاهش اشــتها را 

جبران می کند.
  آبی |  سرکوب کننده اشتها

رنگ آبــی بــرای آرامش ذهــن و جســم مفید اســت اما 
متابولیسم بدن را كند می كند، بنابراین برای كودکتان 
از ایــن رنگ اســتفاده نكنیــد. از ســوی دیگــر رنگ آبی 
آرامش بخش است و با تاثیر روی ضمیر ناخودآگاه کودک، 
او را به آهسته غذا خوردن تشویق می کند. پس می توانید 
در صورت استفاده از بشقابی به این رنگ، با خوراکی های 

رنگی درون آن، اثر بی اشتهایی آن را خنثی کنید.
  قرمز و زرد  |   تحریک کننده اشتها 

معمواًل در رســتوران ها از این رنگ ها استفاده می شود، 
امــا اســتفاده از آن ها بــرای افراد بــا اضافــه وزن توصیه 
نمی شود. برای کودک، لوازم میز و سفره به این رنگ ها، 
بر تصورش از مزه غذا تأثیر می گذارد. زردچوبه به عنوان 
یکی از اصلی ترین ادویه ها، رنگ طالیی و درخشانی به 

غذا می دهد و همین غذا را خوشمزه تر نشان می دهد.
  نارنجی  |    بی قرارکننده کودک

به دلیل درخشندگی و تابندگی فوق العاده ای که رنگ 
نارنجــی دارد، به راحتــی جلب توجه می کنــد. نارنجی 
اشــتهای کاذب ایجاد و فرد را ناخواسته مجبور می کند 
تا یک نوع خوراکی را امتحان کند. به همین دلیل انواع 
پفک ها، اســنک ها و بســته بندی ها به ایــن رنگ باعث 
بی تابی کودکان می شوند. نوشــیدن آب میوه در لیوان 
نارنجی برای کودکان بسیار خوشایندتر از لیوان سفید 
ساده است و آن را خوشمزه تر تصور می کنند یا برای وعده 
صبحانه استفاده از آب هویج یا آب پرتقال تحریک کننده 

کودک برای خوردن یک صبحانه مفصل است.
  سفید  |  کمتر ایجاد  دلزدگی می كند

انتخاب رنگ ســفید برای ظروف به این دلیل اســت كه 
این رنگ انــواع غذاهــا، میوه هــا و ســبزیجات را با رنگ 
واقعی شان نشان می دهد، دلمان را نمی زند و می تواند 
برای مــدت زمان طوالنی مورد اســتفاده قــرار گیرد. ما 
بزرگ ترها غذا های سفید رنگ را به سادگی برمی داریم 
و فراموش می کنیم که پرکالری هستند به همین دلیل 
در خوردن نان ســفید و برنــج زیــاده روی می کنیم. اگر 
می خواهید به كودک تان غذای بیشــتری بدهید، بهتر 
اســت كه ظرفش همرنگ محتویات غذا باشــد تــا در او 
خطای دید ایجاد کنید ولی برای كاهش وزن بهتر است 

از ظروف غذایی متضاد با رنگ غذااستفاده كنید.
fitday، zendegionline :منبع

۱- فــر را بــا حــرارت ۲۰5 درجــه روشــن کنیــد و داخل دو 
ســینی فر کاغذ روغنــی بگذاریــد.۲- ســبزیجات معطر را 
درشت خرد کنید.3- داخل کاسه غذاساز، پنیر رنده شده، 
آرد، نمک، فلفل قرمز خشک خرد شــده و سبزیجات معطر 
را بریزیــد.4- کره ســرد را به صــورت مکعب هایــی با طول 
۲ ســانتی متر خرد کنیــد و داخل غذاســاز بریزیــد و همراه 
دیگر مــواد در غذاســاز مخلوط کنید تــا زمانی که به شــکل 
مخلوطی خــرده دار بــا تکه های کــره دربیایــد.5- خامه را 
اضافه و بــاز هم مخلوط کنیــد.6- مواد به تدریــج به هم می 
آید و یــک خمیر را تشــکیل می دهــد.7- روی ســطح کار را 
آرد پاشــی کنیــد و خمیــر را روی آن بگذاریــد. خمیــر را ورز 
دهید تــا موقعی کــه همه بخش هــای خمیر در هــم آمیخته 
شود. یک مســتطیل با خمیر به قطر ۲.5 ســانتی متر ایجاد 
کنید، ســپس آن را با چاقو به دو نیــم کنید.8- بــا وردنه هر 

قســمت را پهن و لبه هــای آن را صــاف کنید و بــرش بزنید. 
ســپس با اســتفاده از یک کاتر پیتزا یا چاقوی تیز، مستطیل 
 را به صورت نوار هایی با پهنای نیم ســانتی متر برش بزنید.

9- رشته های خمیر را داخل ســینی قرار دهید. حدود نیم 
سانتی متر بین آن ها فاصله بگذارید.۱۰- آن ها را به مدت ۱۰ 
تا ۱۲ دقیقه تا زمانی که کمی طالیی شود و رنگ طالیی تیره 
زیر آن ها ایجاد شود، در فر بگذارید. اواسط پخت، سینی ها 
را بچرخانید.۱۱- پس از خارج کردن ســینی ها از داخل فر 
به آن ها دست نزنید و بگذارید رشته های پنیری خنک شود. 

سپس آن ها را با دقت داخل بشقاب بگذارید و سرو کنید.
 نکته

خمیر را می توان به مدت سه ماه فریز کرد. وقتی که قصد درست 
کردن آن ها را دارید، خمیر ها را از فریزر خارج کنید و بگذارید 

ذوب شوند و سپس بقیه دستورالعمل را انجام دهید.

 پنیرچدار رنده شده - ۲ پیمانه
 آرد - یک و یک دوم  پیمانه

 نمک - یک قاشق چای خوری
قاشــق  یــک   - چیلــی  فلفــل   

چای خوری
 ســبزیجات معطــر: یــک و یــک 
دوم  قاشــق غذاخــوری )رزماری یا 

آویشن(
کره - نصف پیمانه )۱۰۰ گرم(

 خامه - 6 قاشق غذاخوری
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 از همان آغاز شــیوع کرونا یکی از مهم ترین نکاتی که بر آن تاکید شده، شســتن مداوم دست ها با 

آب و صابون و خودداری از تماس دست با سطوح آلوده اســت تا جلوی انتقال ویروس گرفته شود. 

به همین دلیل یکی از آداب اجتماعی در معاشرت های روزانه یعنی »دست دادن« در همه جای دنیا 

تغییرات اساسی پیدا کرده است. مثال در پشــت صحنه برنامه »عصر جدید« شاهد هستیم که به 

جای دست دادن از مشت زدن به یکدیگر استفاده می کنند یا همین روش در مسابقات فوتبال که 

از تلویزیون پخش می شود، مشاهده شده است. امروز قصد داریم به همین سوال پاسخ بدهیم که 

چه روش های ایمن تری به جای دست دادن وجود دارد و البته هر کدام از آن ها خودشان چه میزان 

می توانند خطرناک باشند.

 High-five زدن کف دست ها به هم یا حالت   

به طور کلی ویروس از طریق پوست منتقل نمی شــود اما تماس دست ها به 
یکدیگر اگر یکی از دست ها آلوده باشــد، می تواند موجب انتقال ویروس به 
دست مقابل و در صورت تماس دست آلوده با صورت، باعث ورود ویروس از 
طریق دهان یا بینی به بدن شــود.  روش تماس کف دست ها به هم یا حالت 
»بزن قــدش« در فرهنگ خودمان که بیشــتر در جمع های ورزشــی کاربرد 
دارد، بــه عنوان یکــی از روش هــای جایگزین دســت دادن 
معرفی شده است. طبق تحقیق آقای »ویت ورس« 
 در ایــن روش کــه در فرهنــگ غربی بــه روش
 High-five آن را می شناســند میــزان 

انتقــال ویــروس تــا 5۰ درصــد کمتر از 
حالت دست دادن اســت. اما قابل ذکر 
است که این روش به علت تماس مستقیم 

کف دســت  دو طرف به یکدیگر، همچنان 
روش بسیار ناایمنی است و توصیه نمی شود.

   مشت زدن به هم

یکی از روش هایی که از همان ابتدای شیوع در کشورهای مختلف از جمله ایران متداول 
شد، روش مشت زدن به هم به جای دست دادن بود. این روش به دلیل این که پشت دست 
به جای کف دست ها تماس پیدا می کنند، می تواند روش مطمئن تری باشد. در یک تحقیق 
که توسط آقای »ویت ورس« انجام شد، مشخص شد که انتقال ویروس از طریق زدن مشت 
به هم تا 9۰ درصد احتمال انتقال ویروس و باکتری را نسبت به حالت دست دادن عادی 
کمتر می کند. به این علت که هم مدت تماس و هم سطح تماس کمتر است. البته اگر پیش 
از تماس، پشت دست ها به وسیله کف دست آلوده شده باشد 
احتمال انتقال آلودگی وجود دارد. ضمنا مشت زدن 

به همدیگر مشــکالت خاص خودش را دارد، از 
جمله این که نشانه گیری همه مان برای زدن 
مشــت به یکدیگر خوب نیســت و همچنین 
ممکن اســت بعضی محکم تر از حد طبیعی 

مشــت بزنند که این مســئله مطلوب خیلی ها 
نخواهد بود.

  آرنج زدن به یکدیگر

این هم روشی بود که در بعضی کشورها و حتی در تصاویری از قرارهای 
رسمی سران کشورها مشاهده شــد. در این نوع از رفتار اجتماعی دو 
طرف به جای دســت دادن، آرنج ها را به هم می زننــد. در نگاه اول، به 
نظر می رسد این روش به علت تماس نداشتن مستقیم بدن با یکدیگر 
و احتمال کمتر آلودگی لباس و پوست ناحیه آرنج بسیار احتمال انتقال 
را کم کند اما دو نکته مهم درباره آن وجود دارد. اول این 
که به افراد توصیه شده که عطسه و سرفه خود 
را با قسمت آرنج کنترل کنند، بنابراین 
به این دلیــل، احتمــال آلودگی این 
ناحیه از بدن به قطرات تنفسی باال 
می رود و دوم این که الزمه آرنج زدن 
بــه یکدیگر شکســتن فاصلــه  ایمن 
اجتماعی اســت. بنابراین این روش 

هم اشکاالت خاص خودش را دارد.

  رعایت آداب اجمتاعی  بدون ایجاد 
متاس 

در نهایت به نظر می رسد تا زمانی که در خطر ابتال به 
ویروس کرونا قرار داریم، بهترین روش برای رعایت 
آداب و احترام اجتماعی که هم بدون تماس باشــد 
و هم فاصلــه ایمــن اجتماعی را حفظ کند، دســت 
گذاشتن بر ســینه و ادای احترام به یکدیگر است. 
روش متداولی که از دیرباز در فرهنگ ایرانی خود 
ما وجود داشــته و احترام و تواضع کافی را از سمت 

ما به فرد مقابل منتقل می کند.

 منابع: در این مطلب از ABC News، TIME و 
BBC کمک گرفته شده است.
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 آنالیز نقاشی نرگس خانم 7 ساله

1- نرگس خانم کودکی شــاد، پرانرژی و حساس، با هوش 
محیطی باال و برونگراست و زیرکانه لباس ها و پوشش زیبایی 

برای دختران در نقاشی اش ترسیم کرده است.
2- لباس، بیان کننده نماد اجتماعی و نشان دهنده هویت و 

احساسات عمیق فرد است. ضمن آن که می تواند به تنهایی 
یک شــیوه رفتاری خاص را مشــخص کند. ترسیم لباس، 
توجه زیاد به خود اســت. نرگس عزیز قبــل از هر چیز تایید 

اجتماعی را جست وجو می کند.
3- نوع لبــاس پوشــیدن و تنوع آن بــا عواطف کــودک در 
ارتبــاط اســت. او اعتماد بــه نفــس باالیــی دارد و خودش 
را خیلــی قبــول دارد. البتــه یکســری دل مشــغولی های 
اجتماعی در برداشت من از رنگ لباس ها دیده می شود و او 
دوست دارد بیشتر مورد تایید و تمجید اطرافیان قرار گیرد.
4- جواهــرات به کار رفته در نقاشــی، نشــان دهنده خود 
دوستداری یا به عبارتی، خودشیفتگی نرگس خانم است.

5- اعضای بدن که با دقت ترســیم شــده، بیان کننده نیاز 
به ارتباط   گرفتن در محیط خانه)بیشــتر در آغوش گرفته 
شدن، بوســیده شــدن و ...( و حتی بیرون از خانه و نیاز به 

ارتباط بیشتر با دیگران است.
6- نرگس خانم با کشــیدن فضای ســبز، نشان 
داده که شهر بازی و محیط بیرون از خانه را زیاد 

دوست دارد.
7- او پــدر و مــادرش را هم خیلی دوســت دارد. 
محبت هــای پــدرش را درک می کنــد، مــادر را بــه 
عنوان الگــوی خودش قرار داده و به ســمت مــادر گرایش 

زیادی دارد.
8- به نظر می رسد مادر نرگس خانم برای زیبایی خودش 
ارزش زیــادی قائل اســت. نرگس عزیــز از این کــه مادر به 
خودش تا این حد رسیدگی کند، خیلی خوشحال نیست. 
شــاید حس می کند زیبایــی اش به پــای مادر نمی رســد. 
بنابراین ممکن اســت در ســنین باالتــر باعث شــود برای 
رسیدن به زیبایی تالش زیادی کند. بهتر است سعی شود 
در ذهن کودک این اصل شکل نگیرد که زیبایی اولویت اول 

در برتر بودن یک فرد نسبت به دیگری است.
سخنی با والدین نرگس خانم: نرگس خانم نیاز به آزادی 
عمــل بیشــتری دارد. بنابرایــن دادن کمــی اســتقالل یا 
مسئولیت به نرگس جان خوب است. این طوری احساس 
می کند شــما بــه او اعتمــاد دارید و ایــن موضوع در رشــد 
رفتاری اش خیلی موثر است. همچنین پدر و مادرش باید 
زمان بیشــتری برای صحبت کردن، بیــرون رفتن و حتی 
بازی کــردن با کــودک بگذارنــد. او به حمایــت اجتماعی 
بیشــتری نیاز دارد. هوش و اســتعداد هنری زیادی دارد و 
سعی شــود تخصصی تر به این ویژگی اش برای شکوفایی 

رسیدگی شود.

 آنالیز نقاشی ترنم خانم 5 ساله

1- ترنم عزیــز،  دو نفر را در زندگی اش خیلی دوســت دارد؛ 
یکی پدرش که برایش خیلی ارزشمند است و زیاد دوستش 
دارد و به او وابسته اســت و دوســت دارد تمام وقت اش را در 
هر شرایطی در کنار پدرش باشــد و دیگری مادرش اما نه به 

اندازه پدر.
2- همان طور که می بینید، آدمک ها در این نقاشــی نسبتا 
کوچک هســتند. این اتفاق نشــانگر تواضع و مهربان بودن 

ترنم عزیز است.
3- تا حدود 5 سالگی کودکان کمتر به واقعیت توجه دارند 
و آدم ها را با مدادهای آبی، زرد یا قهوه ای رنگ می کنند که 
نشانگر غلبه جنبه عاطفی بر جنبه تعقلی است و این موضوع 

در نقاشی ترنم عزیز دیده می شود.
4- شکل پاهای افراد در این نقاشی، خبر از ترس یا احساس 
ناامنی توسط عوامل بیرونی یا در محیط خانه )شاید خشم 

یا پرخاشگری، لجبازی( و ... می دهد. 
همچنین مشکالت کودکان را مشخص 
می کند و کوشــش ترنم جان به منظور 

غلبه بر موانع را نشان می دهد .
5- رنــگ زرد در ایــن نقاشــی معادل 
نور، شادی و خوش بینی است و میل به 
مشارکت یا گرایش عمیق به پیشرفت 

و شبیه پدر شدن را متجلی می سازد.
6- رنگ ســبز، بیان کننــده نیازهای 
حســی و لذت جویی مادی محســوب 
می شــود. برای ترنم عزیــزم هر چقدر 

پول در اختیارش بگذارید درک درســتی از پس انداز کردن 
آن و خرج کردنش ندارد اما اگر آن هزینه را صرف بازی کردن، 
پیاده بیرون رفتن چه با خانواده چه به تنهایــی با یک والد یا 

دونفری با پدر و مادر کنید، بیشتر برایش ارزشمند است.
7- رنگ زرد و قرمز و سبز که در گل های این نقاشی نمایان 
است، بیان کننده نیاز به تایید اجتماعی، رفتن در بین جمع، 
مورد تایید و توجه قرار گرفتن و این اســت  که با همه اعضای 
خانواده و به خصوص با پدر در فضای سبز و شهر بازی حضور 

داشته باشد.  
8- او اعتماد به نفس زیادی دارد و اگر دلش بخواهد یک کار 
را حتما انجام می دهد، اما اگر دوســت نداشــته باشد انجام 

نمی دهد .
سخنی با والدین ترنم خانم: متاسفانه نشانه هایی از مادر 
در این نقاشــی بســیار کم رنــگ و ضعیف دیده می شــود. از 
مادر ترنم جان می خواهم اوال از پرخاش کــردن با کودک با 
حرف زشت یا تنبیه بدنی و حتی فریاد 
ســاده جدا خودداری کند. همچنین 
از سرزنش، مقایســه و دعوا بپرهیزد. 
ثانیا از ابــراز محبت به کــودک مانند 
در آغوش کشــیدن، بوســیدن، بازی 
کردن و هدیه دادن دریغ نورزد. نکته 
آخر هم این کــه ارتباطات دوســویه و 
محبت آمیز بین پدر و مادر با فرزند به 
دور از مشــاجرات و دعوا، ســروصدا و 
... باعث بازسازی رابطه بین اعضای 

خانواده می شود.

 تونل افتخار برای قهرمان زودهنگام
شــما چه زمانی به فــرد یا تیمی بابــت موفقیت اش 
احترام می گذارید؟ چه زمانی پیروزی یک مجموعه 
را تحســین می کنید؟ شــاید اگر روی این سواالت 
دقیق شویم، بهتر بتوانیم ارزش تونل افتخار بازیکنان 
منچسترســیتی در ابتدای بــازی را درک کنیم. به 
طورمعمول ما تنها زمانی به پیروزی ها و موفقیت ها 
از ته دل احترام می گذاریم که احســاس کنیم فرد 
مقابل ما برای رسیدن به آن ها تالش کرده است.در 
این باره هم به نظر می رسد بازیکنان منچسترسیتی، 
جدای از جو مسمومی که در برخی تیم ها وجود دارد، 
دیدی مثبت به لیورپول و بازیکنان آن داشــته اند و 
آن ها را مستحق موفقیت هایی که تا به این جا کسب 
کرده انــد، در نظــر گرفته انــد. به همیــن دلیل هم 
اهالی سیتی، زمانی که کسی از آن ها انتظار چنین 
رفتاری را نداشت، تونل افتخار تشکیل دادند و از تیم 
قهرمان استقبال کردند. آن ها با این کار خود بهتر از 
هر رفتاری نشان دادند که از دید آن ها موفقیت هر 
تیمی، وابسته به تالش هایش است و تالش بیشتر و 
موفقیت به دنبال آن، در هر شرایطی تحسین برانگیز 
است. اما اگر منچسترسیتی می خواست با تشکیل 
تونل افتخار به قهرمان لیگ ادای احترام کند، چرا 

چنین شکستی را به لیورپول تحمیل کرد؟

 احترام و رقابت؛ رمز بازی زیبای حرفه ای ها
برخی افراد احترام گذاشتن به تالش های یک تیم 
را با تســلیم شــدن در برابر آن تیم اشتباه می گیرند 
و بر این اســاس تصور می کنند نمی شــود هم تونل 
افتخار تشکیل داد و هم بعد از آن، چنین شکستی 
را به لیورپــول تحمیل کرد. امــا این نگرش خطایی 
اساسی را در خود پنهان کرده است.زمانی که منشأ 
تحسین ترس از تیم مقابل باشد، احتمال شکست 
دادن تیم مقابل هم کاهش می یابد اما اگر تحسین نه 
از سر ترس که از سر مشاهده توانمندی ها و تالش ها 
باشــد، آن وقت نه ترس بلکه رقابت قوت می گیرد. 
درباره منچسترســیتی هم به نظر می رسد، اهالی 
سیتی در ابتدای بازی نه از سر ترس و خودباختگی 
که به واسطه احترام و ارزشمند دانستن تالش های 
لیورپول بــرای آن ها تونــل افتخار تشــکیل دادند، 
موضوعــی کــه در مصاحبــه گواردیالو، ســرمربی 
منچستر سیتی هم قابل ردیابی است. دقیقا به دلیل  
همین احترام هم آن ها در طول بازی دست از تالش 
برنداشتند و در نهایت توانستند لیورپول را 4 بر صفر 

شکست دهند. 

 چگونگی استفاده از رنگ ها و شکلی که به کمک آن ها روی کاغذ کشیده می شود، یکی از مهم ترین مالک ها و معیارهای 
سنجش شخصیت و شناخت روان کودکان است. تحلیل دو نقاشی را در ادامه بخوانید، شاید بعضی آیتم هایش شبیه 
نقاشی های فرزند شما بود. هر چند روانکاوی یک نقاشی کودکانه نیاز به تخصص دارد اما مطالعه این مطالب خالی از لطف 

نیست. امیدواریم در فرصت های بعدی نقاشی فرزند شما را تحلیل کنیم.

 پنج شنبه شب در شروع بازی بین لیورپول و منچسترسیتی، وقتی بازیکنان لیورپول 
می خواستند وارد زمین شوند، منچستر سیتی ها تونل افتخار تشکیل دادند و از قهرمان 
زودهنگام لیگ به بهترین شکل ممکن، استقبال کردند؛ رفتاری که حداقل برای ما که 
با حاشیه های لیگ برتر کشورمان آشنا هستیم خیلی عجیب است.  اما چرا بازیکنان 
منچسترسیتی این کار را کردند، آن هم زمانی که می خواستند بعد از آن در زمین چنان خیره کننده بازی 

کنند که لیورپول را 4 بر صفر شکست دهند و کام آن ها را تلخ کنند؟

شادی می شود1 به دنبال احساس شادی رفتن لزوما منجر به 
بهتریــن راه پیــدا کــردن شــادی جســت و جوی 

فعاالنه  شادی نیست.
 اساسا ماهیت شــادی تناقض آمیز اســت. به این معنی که 
با دنبــال کردن راه هایی برای کســب شــادمانی درنهایت 
ممکن اســت بــه آن نرســید و در بهتریــن حالت اگــر به آن 
برسید، بسیار موقتی و کوتاه مدت است. در عوض، شادی 
وقتی ایجاد می شود که هدفی با درجه ارزشمندی بیشتر 
و عالقــه  خالصانه را دنبال کنید. پس، شــادی همیشــه به 
دنبال یک جست وجوی معنا دار ایجاد می شود که احتماال 
مستلزم زحمت و کار ســخت است. پشتکار و مبارزه کردن 
برای پیروز شــدن در چالش هایی که برای خودتان تعیین 
کرده اید، منجــر به شــادمانی طوالنی مدت می شــود. اما 
اگر هدف اصلی شما شــاد بودن باشد، متاســفانه عمر آن 

همیشــه کوتاه است. حاال مهم نیســت که خانه دار هستید 
یا شــاغل، دانش  آموز یــا کارمند یا حتی رئیــس یک اداره، 
آن چه اهمیت دارد ، داشتن هدف در زندگی و تالش برای 
مدیریت چالش هایی است که در مسیر رسیدن به هدف با 

آن ها روبه رو خواهید شد.
این هم یکــی از باورهای اشــتباه درباره شــادی 2   لذت بردن همان شادمانی است

اســت. احســاس لذت زودگــذر اســت و منجر به 
رضایتمنــدی طوالنی مدت نمی شــود. اگرچه لــذت قطعا 
حس خوب را به همراه دارد اما حس شادمانی که به ارمغان 

می آورد لحظه ای و موقت است. 
وقت گذرانی با دوســتان، خریدکردن یا خوردن یک غذای 
لذیذ   لــذت بخش اســت امــا تعیین کننــده شــادمانی فرد 
نیســت. همان طور که گفته شــد باید هدف های معنا داری 
در زندگی تان ایجاد کنید و با تعقیب مداوم آن هاست که به 

شادمانی می رسید. اگر در تعیین هدف ها و معنادار کردن 
زندگی سرگردان هستید، خوب است سواالتی از این قبیل 

از خودتان بپرسید:
* چه مسائل فرهنگی یا اجتماعی در اطراف تان برای شما 
دغدغه ایجــاد کرده؟ فقــر؟ تبعیض؟ آلودگی هــوا؟ محیط 
زیســت؟ برای هرکــدام از این مــوارد چه کارهــای فردی یا 

گروهی می توان انجام داد؟
* در چــه مواردی مهــارت ویــژه ای دارید و می توانیــد از آن 

هدفمند استفاده کنید یا به دیگران آموزش دهید؟
* به 10ســال بعــد فکــر کنید. اگــر آن موقــع ایــن توانایی 
را داشــتید که بــه امــروز برگردید، چــه تصمیم هایــی برای 
زندگی تــان می گرفتیــد؟ حواس تان باشــد که زمــان قابل 
برگشت نیست و ممکن اســت همین فردا، حسرت امروز را 

بخورید که چرا فالن تصمیم را عملی نکردید و ... .
می شود3 داشــتن ســرمایه و رابطه منجر به شادمانی 
شــاید این موضــوع به نظــر کلیشــه ای بیایــد اما 
داشــتن ثروت و روابط در مقایسه با روابط واقعی و خالصانه 
احســاس شــادمانی ایجاد نمی کنند. وقتی روابط را برای 
اســتفاده از منافع مادی ایجــاد می کنیم، ممکن اســت در 
کوتاه مــدت لذت بخــش باشــد اما حــس عمیق شــادمانی 
هرگــز به دســت نمی آیــد چراکه منافع کســب شــده از این 
روابط بعد از مدتــی برایمان تکراری و کم رنگ می شــوند یا 
آن قدر درگیرش می شویم که شادمانی به حاشیه می رود و 
دیگر برایمان تعریفی ندارد. البته حق با شماســت، داشتن 
مقــداری از توانایی مالی برای درک شــادی الزم اســت اما 

قبول کنید که انتهایی برای این نیاز وجود ندارد.
ندارد4  عالقه انســان بــه شــغلش ربطی به شــادی 
شاید شما یک جراح حاذق باشید یا یک فروشنده 
لباس. هیچ کدام از این مشــاغل مادامی که با شور و عالقه 
شــخصی تان همراه نباشــند، تضمینــی بــرای ایجاد حس 

شادمانی در شما نیست. 
تحقیقات نشان داده است افرادی که به دنبال عالیق خود، 
حرفه شان را انتخاب کردند به رغم مشکالت یا درآمد کمی 
که برایشــان داشته، احســاس شادمانی بیشــتری در دیگر 
مراحل زندگی تجربه می کنند نســبت به کسانی که دنبال 
حرفه ای رفتنــد تــا شــاید در نهایت شــادمانی را به دســت 
بیاورند. شما به عنوان یک فرد شاغل ساعات زیادی در روز 
را مشغول حرفه تان هستید و اگر آن را با زحمتی بدون عالقه 
و شور انجام دهید، در درازمدت منجر به احساس فرسودگی 
و نارضایتی می شــود. این مورد هم یکی از اشتباهات رایج 
جوانان امروزی اســت کــه در انتخاب شــغل روی همه چیز 
حساس هســتند اما کمتر به عالقه مندی شــان به آن حرفه 

خاص فکر می کنند.

     

قبل از هر چیز می خواهم به شــما بگویم که لطفا دیگر در جست و جوی شــادی نباشید! احتماال از این 
درخواست تعجب کردید اما از شما می خواهم دیگر به شیوه ای که تا امروز به دنبال کسب شادی بودید، 
ادامه ندهید. همه ما دوست داریم در زندگی مان احساس شادمانی داشته باشیم اما تعداد کمی از ما به 
آن می رسیم. به طور کلی ماهیت شادی گذراست، به صورتی موقتی تجربه اش خواهیم کرد و در بیشتر 
اوقات، تاثیرات کوتاه مدتی روی زندگی ما خواهد گذاشت. دقیقا زمانی که فکر می کنید دودستی و محکم شادی را به چنگ 
آوردید، مثل یک ماهی از دستان تان ُسر می خورد! همین مسئله باعث می شود افراد ناامید بشوند و بگویند شادی به راحتی 
به دست نمی آید و ... . بعدش هم بی خیال می شوند و می گویند که انسان باید با غم هایش بسازد و اخت بگیرد! اما اشکال 
کار کجاست؟ به دست آوردن شادی اشتباه است یا ما تعقیب کننده های خوبی نیستیم؟ هیچ کدام! شادی به دست می آید، 
اگر دیدگاه تان را تغییر دهید. در ادامه این مطلب، درباره باورهای نادرست در مسیر به دست آوردن شادی صحبت می کنیم. 
باورهایی که بین بسیاری از مردم رایج هستند و اصالح شان، شــادی را به یکی از اصلی ترین چاشنی های زندگی در هر 

شرایطی تبدیل خواهد کرد.

محوری

به ترس از بارداری و زایمان، »توکوفوبیا« 
)Tokophobia( گفتــه می شــود. زنان 
مبتال بــه این مشــکل از بــاردار شــدن و 
زایمان کردن می هراسند به همین دلیل 
تمایلی به بارداری ندارند. این ترس یکی از انواع فوبیاست 

که باعث می شــود برخی از زنــان با وجود میل بــه بچه دار 
شــدن از بارداری پرهیز کنند یا در صورت باردار شــدن   از 
ترس زایمان طبیعی به عمل ســزارین روی بیاورند. با این 
حال، این که ابراز خوشبختی و رضایت از زندگی مشترک 
دارید، مایه خرسندی است اما همین طور که اشاره کردید، 
شــوهرتان برای فرزندآوری از شــما درخواســت موافقت 
دارد. در زندگی مشترک از لوازم خوشبختی تامین نیازها 

و انتظارات یکدیگر است پس خودتان را آماده فرزندآوری 
کنید و پس از بــه دنیا آمدن فرزنــد اول و تجربه تان، درباره 

تعداد فرزند با ایشان توافق کنید.

   فرزندآوری هم جهت با فطرت شماست
این را بدانید که هر زن با مادر شدن که سیستم بدنش برای 
فرزندآوری تنظیم شــده، کامل می شــود و این شنا کردن 
در جهت موافق آب یعنی فطرت شماست و   یعنی پذیرش 
هویت جنســیتی زنانه و تکامل روحی شما که تاثیر مثبت 
خود را بر زندگی مشترک شما هم خواهد گذاشت به شرط 

این که نیروهای خود را علیه این نیاز فطری نشورانید.

   اضطراب تان طبیعی است
اولین راهکار درمانی، این اســت که احساسات خود را به 
دکتر یا ماما بگویید. تجربه میزان مشــخصی از اضطراب 
برای بارداری طبیعی است. اطالعات و آگاهی های پزشکی 

مناســب در این زمینه کســب کنید. از خانــواده درمانی و 
اطرافیانتان مثل مادر، خواهر، خانواده و دوســتان و دیگر 
زنان باردار که تجربیات خوشــایند دارند، کمک بگیرید و 

نگرانی هایتان را با آن ها در میان بگذارید.

   درگیر تجربه های ناخوشایند دیگران نشوید
از گوش دادن به ماجراها و تجربه های ناخوشــایند دیگران 
امتنــاع کنیــد. شــنیدن داســتان های ناراحت کننــده و 
وحشــتناک درباره زایمــان می توانــد به تشــدید ترس تان 
بینجامد. شاید الزم باشد مدتی از دوستان تان فاصله بگیرید 
و با دوستان مجازی باهدف فرزندآوری ارتباط برقرار کنید. 
همچنین مطالعه کتاب های مرتبط با بارداری و زایمان شما را 
به لحاظ شناختی با فرایند بارداری و برخورد شما با مشکالت 
هنگام بارداری آشنا می کند. مثل مسمومیت ها، رژیم غذایی 
هر ماه برای زیبایی و ســالمت جنین و دستورات مربوط به 
ورزش های تســهیل زایمان و مراقبت های بعــد از زایمان. 

با این ها فکرتان را مشــغول کنید و از این اتفاق بی نظیر که 
فقط بــرای زن ها قابل تجربه اســت، نهایت لــذت را ببرید و 
خودتــان را آماده مادری کردن و مراقبــت از کوچولو کنید.

   سیسمونی تهیه کنید
در جســت و جوهای اینترنتی بد نیســت به جست وجوی 
تصاویر نوزادان و لوازم مورد نیازشــان بپردازیــد. این کار 
هیجانات مثبت شما را به سمت فرزند آوری بیشتر می کند. 
همچنین از دعا کردن و توکل بر خداوند بزرگ برای غلبه 
بر اضطراب ها کمک بگیریــد. بعد از بارداری شــرکت در 
کالس های آموزشــی قبل از زایمان برای قــرار گرفتن در 
جریــان روش های کنترل درد، آشــنایی بــا فرایند زایمان 
و مســائل مرتبط با آن می تواند تــا حد زیــادی از ترس ها و 
دلهره های شما بکاهد. اگر ترس از بارداری و زایمان باعث 
مختل شــدن روند طبیعی زندگی تان می شــود، حتما در 

این زمینه از مشاوران یا متخصصان مامایی کمک بگیرید .

عطیهتقویبجنوردی|روانشناس

به خاطر حرف های دوستانم از زایمان می ترسم

خانمی 24 ساله ام و شوهرم 28 ساله. از یک ســال پیش، به من گفته که فرزند می خواهد و 
دوست دارد که هرچه زودتر بچه دار شویم. زندگی خوبی داریم و خوشبخت هستیم. مشکل مالی 
هم نداریم اما من از زایمان و بارداری می ترسم. به خصوص که دوستانم، همه من را ترسانده اند 

و از سختی هایش گفته اند. چه کنم؟

صدیقهمعدنی|کارشناسارشدروانشناسیبالینی

4 ابور اشتباه درابره شادی
لذت بردن همان شادی نیست و به دنبال احساس شادی رفتن لزوما منجر به شادی نمی شود

دکترفریدهناصری|روانشناسبالینی

نرگسعزیزی|کارشناسارشدمشاوره

نقاشی از شام  
بررسی 

روان شناسانه اش 
از ما

دل مشغولی های نرگس و ترنم خوش بین
آن چه در نقاشی های نرگس خانم 7 ساله و ترنم خانم 5 ساله نمی بینید

درس بزرگ منچسترسیتی به همه بازنده ها
 بازیکنان منچسترسیتی در زمان ورود لیورپولی های قهرمان به زمین

 برای شان تونل افتخار زدند و سپس 4 بر صفر آن ها را شکست دادند

بانوان

سوژه روز

 مشاوره
 فردی
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 سالم کودکانه

هندوانه شیرین

بابا هندوانه را توی ســینی گذاشــت و گفت: »حاال ببینین چه 
هندوانه ای خریدم! حتما خیلی ســرخ و شــیرینه!« ما هم دور 
ســینی نشســته بودیم. وقتی بابا هندوانه را قاچ کــرد، دیدیم 
هندوانه بی رنــگ و رو بود. به صــورت بابا نگاه کردیم، ســرخ 
شــده بود. کمی که گذشــت بابا زد زیر خنده، ما هم خندیدیم و 
بعد هم کنار هم هندوانه 
خوردیــم. با ایــن که 
هندوانه قرمز نبود، اما 
شــیرین بود و خوردن 
آن در کنار اعضای 
خانواده حسابی 

چسبید.
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معرفی کتاب

 سام و حیوان خانگی اش

 ســه مورچه که با هم دوســت بودند؛ درحال 
بردن دانه به النه شــان، به یک ســه راهی 

رســیدند. موچولو راه اول را نشان داد و 
گفت: »بهتره از این راه بریم«. لپ گلــی گفت:»نه باید از 

راه وسط بریم«. شاخک طال، شــاخک هایش را تکان داد 
وگفت: »اصال بیاین مسابقه! هر کسی از راهی که فکر 
می کنــه نزدیک تره حرکت کنه، هر کس زودتر رســید 
برنده اســت«. موچولو و لپ گلی هم قبــول کردند. 

شاخک طال تا سه شمرد و هر سه به راه افتادند.
مورچه ها کمی رفته بودند که چشــم شــاخک طال به 
کفشــدوزکی افتاد که باالی سرشــان پرواز می کرد. 
با خــودش گفت: »اگه می تونســتم پــرواز کنم حتما 
اول می شــدم« و بعد هم به فکر خــودش خندید و به 

راهش ادامــه داد. در بیــن راه صدایی شــنید. جلوتر 
رفت، کفشدوزکی را دید؛ کفشــدوزک به پشت افتاده 
بود و دســت و پا می زد. شــاخک طال می خواست به 
کمک کفشــدوزک برود، اما یاد مســابقه افتاد. اگر به 

کفشدوزک کمک می کرد، مسابقه را می باخت. 

شهر قصه 

برنده  واقعی

یک روز ســام در زمین بازی 
پــارک یک حیــوان عجیب 
می بینــد و با او دوســت 
می شــود. اســم دوست 
جدید سام، خشم است. 
ســام اول از پیدا کردن 
این دوست، خوشحال 
اســت. چرا که خشم 
کمک می کند تا ســام 

بتواند هر کاری دلش می خواهد بکند. اما 
پس از مدتی، دردسرها شــروع می شود. سام راه هایی را امتحان 

می کند تا خشــمش را کنترل کند اما این کار آسان نیست. باالخره سام 
می تواند خشم را کنترل کند؟

می توانید داستان سام و خشمش را در کتاب »سام و حیوان خانگی اش« 
بخوانید. این کتاب را کیوان عبیدی آشــتیانی ترجمه کرده و انتشارات 

فاطمی به چاپ رسانده است.

              برشی از کتاب

خشم چشــمکی به ســام زد، بعد ورجه وورجه کرد و پرید تا کفش یکی 
از بچه ها را گاز بگیرد. ســام گفت :»نه!« و دستش را روی دهان خشم 
گذاشت. خشم دســتش را دراز کرد و موهای دم اسبی یکی از بچه ها را 
کشید. سام دست خشم را محکم کشــید و گفت: »نه!« خشم هی وول 

می خورد تا از دست سام خالص شود. سام باید چه کار می کرد؟

سرگرمی

نقطه نقطه تا نقاشی 

شما فرستادید

مردم شهر عجول

ثار شما آ

دنیای نقاشی

دوستان خوبم اعداد را به ترتیب به هم وصل کنید تا تصویر 
کامل شود و بعد آن را رنگ آمیزی کنید.

نویسنده : مهدیه حاجی زاده

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

بشه لطفا نقاشی هاتون رو برای ما تو تلگرام  بفرستین.

 امیر علی ژرمن
۹ ساله- قوچان

روی درخت و خونه
خورشید می پاشه گرما
تو آسمون می چرخند

پروانه های زیبا

                باران اکبری
              ۸ ساله

رو سبزه گردش می کنه
این حلزون نازنازی

زودی به خونش می رسه
خسته که میشه از بازی

کمی فکر کرد. با خودش گفت: »اگر من کمکش نکنم ممکنه ســاعت ها 
همین طــور بمونــه«.  دانه اش را زمین گذاشــت و گفت: »ســالم 
کفشدوزک. االن کمکت می کنم«. کفشدوزک گفت: »سالم. داشتم 

پرواز می کردم که به این بوته ها خوردم و افتادم«.
 شاخک طال با کمک یک تکه چوب به کفشدوزک کمک کرد و او 

را برگرداند.
کفشدوزک از شاخک طال تشکر کرد. شاخک طال دانه اش را 
که برداشت، گفت: »زودتر برم تا دیر نشده وگرنه مسابقه 
رو می بازم«. کفشدوزک بال هایش را باز و بسته کرد و پرسید: 
»مسابقه؟!« شاخک طال ماجرای مسابقه را برای کفشدوزک 
تعریف کرد. کفشدوزک کمی فکر کرد و بعد گفت: »فهمیدم! 
پاهای منو بگیر. من پرواز می کنم و تو رو به لونه می رسونم و به 
دوستات می گم که بهم کمک کردی و برای همین دیر رسیدی« 
شاخک طال با خوشحالی پاهای کفشدوزک را گرفت. آن ها با 
هم به آسمان پرواز کردند. شاخک طال از آن باال همه دشت 
را می دید. خندید و گفت:»همیشه دوست داشتم یه روزی 

پرواز کنم تو منو به آرزوم رسوندی«.

روزی بــود، روزگاری بــود. 
دکتری در شهری کار و زندگی 

می کرد که مردم آن همیشه عجله داشتند.
یک روز یک مریض پیش آقای دکتر رفت. دکتر برای او دارو نوشت. 
مریض دارو را خورد و آن روز اثری نداشت. مریض دیگری پیش دکتر 
رفت و گفت: »تب دارم« دکتر برای مریض دارو نوشت و مریض آن 
روز خوب نشد. مردم شهر دکتر را مسخره کردند و گفتند: »داروهای 

تو ما را خوب نمی کند«. 
دکتر گفت: »داروها درست است شــما باید چند روز صبر کنید تا 

داروها اثر کند«. چند روز گذشت. حال بیماران خوب شد.
دکتر خوشحال شد و مردم شهر فهمیدند که باید صبور باشند و زود 

قضاوت نکنند.

 داستان ارسالی  از دوست  خوب »فرفره«

اهورا مهدوی - ۷ ساله 

   نقاشی ارسالی  از دوست  خوب »فرفره«

کاملیا مهدوی -۱۱ ساله 

شعر 

شهرام رفیعی

نور و چراغ این تیر
پر نورمثل ماه است

وقتی که می شود شب
نورش چراغ راه است

بسته به صورت خود
یک جفت نور افکن
با آن محله  ماست

مانند روز روشن

تیر چراغ برقی
اطراف خانه  ماست

قد بلند این تیر
از دور دور پیداست
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تهران و  مشهد  در  هم زمان  چاپ     شنبه   

ارسال اساس نامه فدراسيون 
کویت به فيفا صحت ندارد

ت�ذ�ب افشاگر� بزرگ عليه فدراسيون فوتبال
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پرسپوليس و بيرو  در آستانه پایانی ناخوش!
احضار دروازه بان مل� پوش سرخ ها به &ميته انضباط� باشگاه 

 رونمایى از هواداران ماکتى پرسپولیس 
آغاز هفته بیست وسوم لیگ برتر

افشاى جلسه مخفیانه
 قلعه نویى با مجیدى!

اشکان دژاگه
به تبریز برگشت

نکونام: تمام بازیکنان 
فوالد ناقل کرونا هستند!

در حال� �ه بحث ارســال پيش نو
س اساس نامه 
فدراســيون فوتبــال ا
ــران بــه فيفــا و ا
ــرادات 
فدراســيون جهان� به آن همچنان ســوژه است، 
هوشــنگ نصيرزاده، �ارشــناس حقوق� و عضو 
هيئت رئيسه ســازمان ليگ فوتبال پرده از اتفاق 
بزرگ و عجيب� برداشــت. نصيرزاده مدع� شــد 
فدراســيون فوتبــال ا
ــران اســاس نامه �و
ت را 
رونوشــت �رده و براA فيفا فرســتاده اســت. ا
ن 
�ارشــناس حقوق� �ــه در برنامــه ورزش و مردم 
حاضر شــده بود، گفت: «اولين اقدام فدراسيون 
فوتبال اصالح اســاس نامه در ســال ٢٠١٨ بود. 
فيفا از فدراســيون ا
ران خواسته بود پيش نو
س 
پيشــنهادA اش را ارســال �ند. جالب اســت �ه 
ا
ران اســاس نامه فدراسيون �و
ت را م� فرستد 
و اساس نامه ا
ن �شور را �پ� پيست �رده است! 

نصيرزاده با نما
ش بخش ها
� از ا
ن اساس نامه 
تا�يــد �رد: «حت� در نگارش عنوان فدراســيون 
هم اشVال داشته اند. در واقع در متن اساس نامه 
 (KFF)ــت هر �جا �لمــه
فدراســيون فوتبال �و
بوده، �لمه(IRIFF) را گذاشته بودند. حت� فونت 
ا
ن �لمات با اساس نامه فرق م� �ند.» وA گفت: 
«در بخش� از ا
ن اساس نامه اسم �و
ت آمده بود 

و مسئوالن فدراسيون ا
ران 
ادشان رفته بود ا
ن 
�لمه را بردارند!» �ارشــناس حقوق� فوتبال �ه 
در برنامــه ورزش و مردم حاضر شــده بود، گفت: 
«آنچه �ه رسانه ها م� گفتند فيفا بيش از ٨٠ ا
راد 
از اســاس نامه فدراسيون فوتبال ا
ران گرفته، در 
واقــع همين اســاس نامه فدراســيون �و
ت بوده 

است!»

افشاگر� بزرگ عليه فدراسيون فوتبال

اساس نامه کویت به فيفا ارسال شد!

طارمی در یک قدمی بنفيکا
 Aر مهد
روزنامــه ر�ــورد پرتغال با انتشــار تصو
طارم� روA جلــد اصل� خود از توافق باشــگاه 
بنفيVا با تيم ر
وآوه براA جذب ا
ن مهاجم ا
ران� 
خبــر داد. موضوعــ� �ــه براA مهــدA طارم�، 
مهاجــم ا
ران� تيم ر
ــوآوه پرتغال قطع� به نظر 
 Aگر برا
م� رســد انتقال بزرگ او به 
ــh تيم د
فصل آ
نده است. سرمرب� ر
وآوه چند روز پيش 
مدع� شــد ٣ تيم بنفيVا، پورتو و اسپورتينگ از 
پرتغال خواهان طارم� هستند. روزنامه ر�ورد 
پرتغــال در شــماره د
ــروز خــود، 
h بــار د
گــر 
مهدA طارم� را روA جلد خود برد و تيتر و خبر 
 h
اصل� خود را به ا
ــن باز
Vن ا
ران� در �نار 
دروازه بان د
گر اختصاص داد. ر�ورد اعالم �رد 
قرارداد بنفيVا با هلتــون، دروازه بان مدنظر ا
ن 
تيم بعد از بازA با تيم بواو
ستا نها
� خواهد شد 
و ا
ن تيم با ر
وآوه براA جذب مهدA طارم� هم 

توافق �رده است.

ارسال اساس نامه فدراسيون کویت به فيفا صحت ندارد
فدراسيون فوتبال درباره اظهارات مطرح شده در برنامه ورزش و مردم درباره ارسال اساس نامه 
فدراســيون فوتبال �و
ت به جاA فوتبال ا
ران به فيفا اطالعيه اA صادر �رد. در بخشــ� از ا
ن 
اطالعيه آمده: «اظهارات آقاA نصيرزاده در برنامه ورزش و مردم در خصوص ارسال اساس نامه 
فدراســيون فوتبال �و
ت به فيفا توسط فدراسيون فوتبال در ادوار گذشته 
ا در دوره فعل� قو
ا 
تVذ
ب م� شود. اصالح اساس نامه فدراسيون فوتبال بر اساس پيش نو
س ارائه شده توسط فيفا 

و با استفاده از نظرات در
افت� از سوA اعضاA محترم مجمع فدراسيون انجام شده است.»

بازگشت دیاباته به تهران
و افزایش محبوبیت شیخ
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 ليگ برتر انگليس
شفيلد�ونا�تد ٣ - تاتنهام ��

منچسترسيت� ٤ - ليورپول صفر
 پل� آف بوندس ليگا

وردربرمن صفر - هيدنهيم صفر
 سر� آ

آتاالنتا ٢ - ناپول� صفر
رم صفر - اود�نزه ٢

 الليگا
رئال مادر�د �� - ختافه صفر

ا�بار صفر - اوساسونا ٢
رئال سوسيداد ٢ - اسپانيول ��

 ليگ برتر انگليس
نورو�چ – برا�تون، ١٦:٠٠

لسترسيت� – ;ر�ستال پاالس، ١٨:٣٠
منچستر�ونا�تد – بورنموث، ١٦:٣٠

ولو رهمپتون – آرسنال، ٢١:٠٠
چلس� – واتفورد، ٢٣:٣٠

 سر� آ
�وونتوس – تور�نو، ١٩:٤٥

ساسولو – لچه، ٢٢:٠٠
التز�و – ميالن، ٠٠:١٥

 الليگا
گرانادا – والنسيا، ٠٠:٣٠

سلتاو�گو – ما�ور;ا، ١٩:٣٠
رئال وا�ادوليد - د�پورتيوو آالوس، ٢٢:٠٠

سانه به بایرن مونيخ پيوست
ســرانجام لروD سانه، و�نگر ٢٤ ساله آلمان� 
با امضاD قراردادD ٥ساله از منچسترسيت� 
به با�رن مونيخ پيوســت و پيراهن شــماره ١٠ 
ا�ــن تيم ;ه ســال ها متعلق به آر�ــن روبن بود 
را بــه تن خواهد ;رد. فيليپــه ;وتينيو تا پا�ان 
فصــل ٢٠-٢٠١٩، شــماره ١٠ با�رن مونيخ 
م� ماند. با ا�ن ;ه نه سيتيزن ها و نه با�رن� ها 
هيچ ;دام به صورت رســم� اشاره اD به مبلغ 
ا�ن قــرارداد نSرده اند اما گفته م� شــود ا�ن 
 Dانتقال حــدود ٦٠ ميليــون �ــورو هز�نه رو

دست باوار�ا�� ها گذاشته است.

اسکوربورد

برنامه

خبر

 Dبازهم �ــ� د�دار د�گر و بازهــم �� برد برا
سفيدپوشان مادر�دD. شــاگردان ز�دان ;ه 
قبل از شيوع و�روس ;رونا روD نوار پيروزD بوده و اشتباهات 
بچگانــه اوا�ــل فصل خود را ;نار گذاشــته بودنــد، در د�دار 
 Xخفي Dا�ــن هفته  خود نيز مطابــق روال اخير با �ــ� برتر
از ســد ختافه گذشــتند تا اختالف خود را با رقيب د�ر�نه در 
صدر جدول  به ٤ امتياز برسانند. رئال� ها تا قبل از تعطيل� 
 Xموقت الليگا پشــت ســر بارســلونا قرار داشــتند اما به لط
 Xرد ضعيSپياپ� در چند هفته  اخير و البته عمل Dها Dبرتر
بلوگرانا توانستند در ٥ هفته مانده به پا�ان رقابت ها با ;سب 
٧٤ امتيــاز  رتبه  اول جدول را پس گرفتــه و حاال مدع� اول 
 Dقهرمان� در ليگ اســپانيا باشند. درســت است ;ه بردها
ميليمترD و ســب� بازD نه چندان ز�با به عالوه  تصميمات 
داورD، انتقادها�� را از شــاگردان ز�دان در پ� داشــته، اما 
فراموش نSنيم ;سب ٦ امتياز بيشتر از بارسلوناD قدرتمند 
 Dشان� ها براSآن  هم در تنها ٤ هفته نشان از شا�ستگ� ;ه

صدرنشين� در الليگا دارد.
 دفاع مستح�م

 Dصدرنشــين� رئال� هــا در ليــگ عالوه بــر رهنمود ها
ز�ــدان، به خط دفاع فوق العاده ا�ن تيم نيز ربط داشــته 
اســت. هرچقدر رئال� هــا در خط حملــه منفعل به نظر 
م� رســند و بنزماD ;هنه ;ار با�ــد جور مهاجمان جوان 
و جد�ــد ا�ن تيــم مانند و�نيســيون، �ووتيچ و �ــا هازارد 
هميشه مصدوم را بSشــد، ;هSشان� ها در خط دفاع با 
رهبرD ;اپيتان راموس و البته ;ورتوواD به اوج بازگشته 
 Dفصل در ٣٣ باز Dندارند. رئال تا بد�ن جا Dدغدغــه ا
١٧ ;لين شــيت ;رده و دروازه شان تنها ٢١ بار باز شده 
تا عنوان برتر�ن خط دفاع� ليگ� را داشــته باشــند ;ه 

اتلتيSومادر�د هميشه تدافع� هم در آن حضور دارد.
 مدافع - مهاجم

بــه نظر م� رســد داشــتن ;اپيتانــ� مانند ســرخيو راموس 
آرزوD هر مرب� اD باشــد. باز�Sن� ;ــه در اوج پختگ� قرار 
دارد و هميشه عصاD دست مادر�دD ها بوده است. راموس 

;ه هميشــه و در بزنگاه به ;م� رئال� ها آمده، در ا�ن فصل 
بيش از هر فصل د�گرD بــوD گل م� دهد! عالوه بر حضور 
در ســد دفاع� قوهاD سفيد ;ه مانند �� د�وار بتن� عمل 
م� ;ند، ;اپيتان تيم مل� اســپانيا در ا�ن فصل ٩ بار دروازه 
حر�فان را گشوده تا از بيش از ٦٠ درصد مهاجمان حاضر در 
 Dبه ثمر رسانده باشد. در هفته ها Dبيشــتر Dالليگا گل ها
اخيــر وD بارهــا ناج� ز�ــدان بــوده و در جر�ــان برترD ا�ن 
هفته مادر�دD ها نيز او از روD نقطه پنالت� دروازه ختافه را 
باز ;رد تا لوس بالنSوس با خيال� آســوده از افزا�ش حاشيه 
امنيت امتيازD خود با بارســا، پس از  ٣ سال بار د�گر بتواند 

به قهرمان� در اسپانيا نزد�� شود.
 رقيب ضعي%

در ;نــار تمامــ� پارامترهاD موفقيــت رئــال در ا�ن فصل 
 Dته  مهم غافل شــد؛ افول بارســلونا. بسيارSنبا�د از �� ن
از ;ارشناســان معتقد  نــد رئــال ز�ــدان در ا�ــن فصــل آن 
چنــان ;ــه با�د قــوD نيســت، بلSه نبــود رقيــب مقتدر در 
ا�ــن فصل باعث شــده ;هSشــان� ها فرصت عرضــه اندام 
پيــدا ;نند. جدا از اتلتيSومادر�د ;ــه از اول فصل با نتا�ج 
عجيــب و غر�ــب خيلــ� زود از ;ــورس قهرمان� جــا ماند، 

بارســلونا نيــز هيچ نشــان� از صالبت �� دهــه اخير خود 
نــدارد و به جرات م� توان گفت ا�ــن تيم، ضعيX تر�ن تيم 
�� دهه اخير آب� و انارD پوشــان اســت. پــس از انتقادات 
فراوانــ� ;ه به ســب� بازD والــورده گرفته شــد، در ميانه 
فصل و پس از شSســت برابر اتلتيSو در سوپرجام، مد�ران 
بلوگرانــا متقاعد به تغييرات روD نيمSت ا�ن تيم شــدند و 
;يSه ســتين را جانشين ارنســتو والورده ;ردند. انتخاب� 
;ــه گذر زمان نشــان داد بارســا�� ها بين بــد و بدتر، بدتر 
را انتخاب ;ردند. ســتين ;ه با فلســفه فوتبال تهاجم� به 
ا�الت ;اتاالن آمد تا به حال بجز ســردرگم� چيزD از خود 
نشــان نداده اســت. بدتر از عدم نتيجه گيــرD، نارضا�ت� 
ســتارگان ا�ن تيــم از وضعيت بارسلوناســت. گر�زمان ;ه 
عمال در زمين بازD محو شــده ، را;يتيــچ و و�دال مدام به 
ســرمرب� بابت ;م بازD ;ردن ا�ــراد م� گيرند و مهم تر از 
همه شا�عات� اســت ;ه بابت جدا�� فوق ستاره آرژانتين� 
تيم به گوش م� رســد. با ا�ن روند به نظر م� رســد ســتين 
هم مرد نجات دهنده بارسا�� ها نيست و آن ها با�د به تمام 
;ردن فصل پشــت ســر مادر�دD ها رضا�ــت بدهند، مگر 

ا�ن ;ه معجزه اD رخ دهد.

جهش ميليمترى براى قهرمانیتیم زیدان روى نوار پیروزى

پــس از شSســت دور از انتظــار و ٣ - �ــ� 
ليــگ  در  شــفيلد �ونا�تد  مقابــل  تاتنهــام 
برتر، خوزه مور�نيــو به انتقاد از ;م� داور 
 Dل اوليــور، داور ا�ن بازSو�د�و�ــ� و ما�ــ
پرداخــت. گل هــرD ;يــن در دقيقــه ٣٢ 
به دليــل خطاD هند لو;اس مــورا مردود 
شــد. ا�ن درحال� بود ;ه به نظر م� رسيد 

لــو;اس مورا در حالت� نامتعــادل و در اثر 
 Dهنــگام افتادن رو ،Xن حر�Sفشــار باز�
زميــن مرتSــب خطاD هند شــده اســت. 
خوزه مور�نيو در ا�ن خصوص گفت: «فSر 
م� ;نــم ;ــه نم� توانم حس خــود را بيان 

;نــم. داور (ما�ــSل اوليور) با�ــد به عنوان 
بهتر�ن باز�Sن زمين انتخاب شــود. البته 
در شرا�ط ;نون� داور وسط، تعيين ;ننده 
نيست. مردD در �� اتاق، همه ;اره است. 
داور وســط در اصــل ;مــ�  VAR اســت. 

٢ نفــرD هــم ;ــه پرچم بــه دســت دارند، 
;م� هــاD ;مــ�  VAR هســتند. روش 
 Dجد�د (بازبين� صحنه ها)، اتفاق� بد برا
بازD هاD ز�با ســت. ما با�ــد از نظر ذهن� 
قوD تر شو�م. اگر باز�Sنان نسبت به نتا�ج 
و جا�ــگاه تيــم در پا�ــان فصــل، ب� تفاوت 

باشند، در آ�نده به مشSل م� خور�م.»

 مصاحبه یک خبرنگار اســپانيایی با دیه گــو لوپز، دروازه بان 
باتجربه اســپانيول بــا ميکروفونی منقش بــه لوگوى الليگا  
اسمارت بانک (سطح دوم فوتبال اســپانيا) آن هم درحالی که  
سقوط اسپانيول به دسته پایين تر قطعی نيست، جنجال هاى 

زیادى در اسپانيا درست کرد.

مطابق قول گواردیوال، بازیکنان منچسترســيتی پيش از ورود 
تيم ليورپــول به درون زمين به مناســبت قهرمانی زود هنگام ، 
براى قرمزها تونل افتخار تشــکيل دادنــد. هرچند انتقام این 

حرکت را با ۴ گل در زمين بازى از لک لک ها گرفتند!

 پــس از کــش و قوس هاى فراوان اشــرف حکيمی، دفــاع کنارى 
رئال مادرید که گفته می شــد پس از حضور قرضی در دورتموند از 
فصل آینده به جمع کهکشانی ها بازمی گردد، به صورت رسمی به 

اینتر پيوست.

  VARدشمن� ب� پا,ان مور,نيو با
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فرجام خواهی دوباره تيم قدوس 
سا�ت rmcsport فرانسه اعالم �رد باشگاه آميا عليه ح�م 
سازمان ليگ فوتبال مبن$ بر سقوط ا�ن تيم به دسته پا�ين 
با ناتمام ماندن ليگ، دوباره به د�وان عال$ �شــور شــ�ا�ت 
�رده اســت. آميــا �ه ســامان قــدوس باز��ن ا�رانــ$ را در 
اختيار دارد با وجود رد شــ�ا�ت اولش در ا�ن زمينه و اعالم 
هيئت عموم$ بــه برگزار; ليگ برتر فرانســه با ٢٠ تيم در 

فصل آ�نده و قطع$ شدن سقوطش دست بردار نيست.
کنایه قلعه نویی به پرسپوليسی ها

امير قلعه نو�$، ســرمرب$ ســپاهان د�ــروز رو; خط برنامه 
ورزش و مردم آمد و درباره مســائل مختلف$ صحبت �رد. او 
در بخش$ از صحبت ها�ش در خصوص ابتال; چند باز��ن 
فــوالد به �رونــا و ادامه برگزار; باز; هــا; ليگ با �نا�ه به 
پرسپوليس$ ها گفت: «من ٣ هفته پيش هم همه ا�ن ن�ات 
را گفتم. بعض$ دوســتان دنبال ســالمت جامعه نيســتند و 
دنبال چيزها; د�گرند! اعتقادم ا�ن است �ه از همه مهمتر 

سالمت جامعه است و در وهله دوم مش�الت اقتصاد;.» 
دانشگر به پارس جنوبی می رسد

باشــگاه اســتقالل اعالم �ــرد �ه محمــد دانشــگر، مدافع 
دچــار  درون تيمــ$  فوتبــال  اواخــر  در  اســتقالل  جنوبــ$ 
ضرب د�دگــ$ شــد و به هميــن دليل نتوانســت بــه تمر�ن 
ادامه بدهد. با ا�ن شــرا�ط وضعيــت ا�ن باز��ن برا; د�دار 
بــا پارس جنوبــ$ در  هالــه ا; از ابهام قرار گرفــت اما به نظر 

م$ رسد مصدوميت ا�ن باز��ن جد; نيست. 

بازگشت دیاباته به تهران و افزایش محبوبيت 
شيخ

شــيخ د�اباته، مهاجم اهل مال$ تيم اســتقالل �ه برا; 
تولد فرزند ســومش به فرانســه رفته بود بــا �متر از ٢٤ 
ســاعت تاخيــر خــود را بــه تهــران رســاند تا ســر قولش 
بماند. حضور شــيخ د�اباته در تهران بعــد از خل\ وعده 
او در بازگشــت به ا�ران در موعــد صبحگاه$، با حضور 
را  اســتقالل$ ها  امــام  فــرودگاه   CIP در  ناگهانــ$ اش 
خوشــحال �ــرد. باتوجــه بــه شــرا�ط �نون$ اســتقالل 
در  شــيخ  �ليــد;  نقــش  همچنيــن  و  مصدوميت هــا  و 
نتيجه گيــر; اســتقالل در طول ا�ن فصــل، حضور ا�ن 
باز��ــن از مهمتر�ــن اولو�ت ها; فرهــاد مجيد; برا; 
موفقيــت در ادامــه باز; هــا; ليــگ اســت. تاخير چند 
ســاعته د�اباته در بازگشــت به تهران در فضا; مجاز; 
حســاب$ خبرســاز شــد و �اربران فضا; مجاز; نسبت 
به ا�ن موضــوع وا�نش ها; متفاوت$ داشــتند. عده ا; 
د�اباته را ســرزنش �رده و همچنين از باشــگاه به خاطر 
دادن مرخص$ به او انتقاد �ردند اما برخ$ هم با اشــاره 
به بازگشــت شــيخ با وجود عدم در�افت دســتمزدش با 
قاطعيت از بازگشــت د�اباته خبر م$ دادند. با بازگشت 
شيخ �e بار د�گر ثابت شد او باز��ن$ حرفه ا; و متعهد 
اســت و همين مســئله قطعــا محبوبيت او نــزد آب$ ها را 
دوچندان خواهد �رد به خصوص حاال �ه با مصدوميت 
تبر�ز; و مطهر; خط حمله اســتقالل با �مبود باز��ن 
مواجه اســت. البتــه د�اباته هنــوز از نظر بدنــ$ چندان 
آماده نيست اما با شرا�ط فعل$ با�د خود را آماده حضور 

�امل در تر�يب استقالل �ند.

فدراسيون دستمزد استيلی را نداده است
حميد اســتيل$ تا چند ماه پيش سرمرب$ تيم اميد ا�ران 
 eبود و برا; رســيدن اميدها; فوتبال ا�ــران به المپي
تالش �رد؛ تالشــ$ �ه البته با موفقيت روبه رو نشــد. با 
ا�ن حال با گذشــت چند ماه از پا�ان �ار اســتيل$ و تيم 
اميد، فدراســيون فوتبال هنوز ر�ال$ از قرارداد استيل$ 
را پرداخــت ن�ــرده و ا�ــن موضــوع در نوع خــود عجيب 

است.

طبــق اعالم روابــط عموم$ باشــگاه ترا�تــور، �ر�ــم جمال$ درخصــوص آخر�ن 
وضعيت بازگشــت اش�ان دژاگه به تمر�نات گفت: «باتوجه به حل مسائل و فراهم 
شــدن شرا�ط بازگشــت، اشــ�ان دژاگه د�روز به تبر�ز آمد.» مد�ر روابط عموم$ و 
رسانه ترا�تور در وا�نش به اعالم محروميت مسعود شجاع$ در هفته بيست وسوم 
ليــگ برتــر، عنوان �رد: «شــجاع$ پيش تر به خاطــر در�افت �ارت قرمــز در باز; 
مقابل گل گهر �e جلســه و همچنين ٣ جلسه به دليل را; �ميته انضباط$ و در 
 e� مجموع ٤ جلســه محروم شده بود �ه بعد از اعتراض باشگاه، �ميته استيناف
جلســه از ح�م �ميته انضباط$ را �اهش داد و �ل محروميت شــجاع$ ٣ جلسه 
شد. ا�ن محروميت در باز; هفته گذشته مقابل نساج$ به پا�ان رسيد. ا�ن باز��ن 

مش�ل$ برا; باز; در هفته بيست وسوم مقابل صنعت نفت ندارد.»

مرتضــ$ پورعل$ گنجــ$، مدافــع ا�رانــ$ تيــم العربــ$ قطــر پيشــنهاد; از 
ســوپرليگ چيــن در�افت �ــرده و ا�ن پيشــنهاد را با باشــگاه العرب$ درميان 
گذاشــته است. پورعل$ گنج$ با�د سر�ع تر به ا�ن پيشنهاد پاسخ بدهد چون 
ليگ چين از ٢٥ جوال;(٤ مرداد) آغاز م$ شــود و اگر مدافع تيم مل$ ا�ران 
قصد سفر به چين را داشته باشد، با�د �e قرنطينه ١٤ روزه را در ا�ن �شور 
بگذراند. ا�ن در حال$ است �ه ٥ باز; به پا�ان رقابت ها; ليگ قطر مانده و 
تيم العرب$ به پورعل$ گنج$ نياز دارد �ه همين موضوع �م$ جدا�$ او را در 
ا�ن مقطع از فصل دشــوار �رده است. العرب$ به رقابت ها; نيمه نها�$ جام 
حذف$ قطر رسيده و به همين دليل ا�ن باشگاه قصد دارد تمام باز��نانش را 

حفظ �ند تا بتواند به فينال رقابت ها برسد.

پيشنهاد جد�د پورعل� گنج� از سوپرليگ چيندژاگه به تبر�ز برگشت

نکونام: تمام بازیکنان فوالد ناقل 
کرونا هستند!

�رونــا  از  او  تيــم  م$ گو�ــد  ن�ونــام  جــواد 
بيشتر�ن ضرر را �رده. او م$ گو�د ليگ با�د 
تعطيل شــود و ا�ــن صحبــت منفعت طلبانه 
نيســت و بــرا; ســالمت$ باز��نــان فوتبال 
اســت. در حال$ �ه ٦ باز��ن فوالد به �رونا 
مبتال شــده اند اما اعضا; تيــم فوالد مجبور 
بــه حضــور در قائمشــهر شــده اند تــا د�دار 
مقابــل نســاج$ را برگــزار �ننــد. ن�ونــام، 
ســرمرب$ فــوالد اعتقــاد دارد باز��نان ا�ن 
تيم ناقــل و�روس �رونا هســتند و باز; ا�ن 
تيــم با�ــد بــه تعو�ــق بيفتــد و ليــگ فوتبال 
ا�ــران تعطيل شــود. او در وا�نش به ا�ن �ه 
بسيار; از طرفداران فوتبال تصور م$ �نند 
شــما به خاطر ا�ن �ــه تيمتان در رتبه ســوم 
تعطيلــ$  خواســتار  دارد،  جــا;  جــدول 
شده ا�د، خاطرنشان �رد: «از اول هم بنا بر 
ســالمت$ تيم ها بود و ميزان مصدوميت ها و 
آمار �رونا مشخص است. االن ليگ تعطيل 
شــود �ــا آن موقع تعطيل م$ شــد بــرا; من 
هيچ فرق$ نداشــت. ســالمت$ بــرا; من از 
همه چيز مهمتر اســت و من به منافع خودم 
ف�ر ن�ردم.» ن�ونام درباره وضعيت تيمش و 
ا�ن �ه به چه ش�ل$ ا�ن آلودگ$ همه گير; 
پيــش آمده، توضيح داد: «مــا قبل از باز; با 
ماشين ساز; تست داد�م و متاسفانه ٢ روز 
بعد از باز; با ماشين ســاز; جــواب آمد �ه 
ا�ن تســت ها مثبت شده و باز��ن ها تا امروز 
در قرنطينــه �امــل بوده انــد و تســت �رونا 
داده ا�م و االن منتظر�م جواب تست بچه ها 
بيا�ــد و اميدوار�ــم منف$ باشــد و مشــ�ل$ 
بــرا; ما بــه وجــود نيا�د.» جــواد ن�ونــام با 
اشــاره به ا�ن �ــه مــوارد �رونا�$ هــا; تيم 
فوالد چه �ســان$ هســتند، م$ گو�د: «االن 
٦ باز��ــن مــا را ندار�ــم و در �ادر پزشــ�$ 
و ماســاژورها هــم چند نفــر ناقــل دار�م �ه 
متاسفانه شــرا�طمان را خراب �رده است. 
اميدوار�م ا�ن تســت ها را همه تيم ها انجام 
دهنــد. ف�ر م$ �نم تيم ما تنها تيم$ اســت 
�ه تا به حال ٥ بار تســت �رونا داده و بماند 
�ــه چند�ــن باز��ن را بــه صــورت انفراد; 
برا; تست برده ا�م.» ن�ونام در پاسخ به ا�ن 
ســوال �ه آ�ا تيم ها پروت�ل ها; بهداشــت$ 
را رعا�ــت م$ �ننــد، گفت: «هيــچ پروت�ل$ 
رعا�ت نم$ شــود چون قانون$ نيســت. اگر 
قانون بود همه رعا�ت م$ �ردند و مشــ�ل$ 

پيش نم$ آمد.»

امروز هفتــه بيست وســوم رقابت هــا; ليگ 
برتــر با برگزار; ٣ باز; آغاز م$ شــود �ه در 
مهمتر�ــن بــاز; پرســپوليس در خانــه پذ�ــرا; شــاهين 
خواهد بود. در ا�ن د�دار هر ٢ تيم به دنبال �ســب امتياز 
هســتند؛ پرســپوليس بــرا; نزد�e شــدن بــه قهرمان$ و 
شــاهين برا; فرار از منطقه قرمز. شــاهين دومين حر�\ 
قعرجدول$ پرســپوليس در دوران �رونا�$ است. ا�ن تيم 
سرمرب$ اصل$ خود را از دست داده و ميشو د�گر به ا�ران 
نيامد تا مهرداد �ر�ميان جانشــين او شود. شاهين هفته 
گذشــته در خانه در �e مســابقه پــرگل ٢-٢ مقابل نفت 
مسجدســليمان متوق\ شــد. اگر شــاهين از پرســپوليس 
امتياز بگيرد هم به بقا در ليگ برتر اميدوار م$ شــود و هم 
تنــور رقابت هــا; ليگ برتــر را در صــدر جدول گــرم نگه 

م$ دارد البته بعيد است شاهين زورش به قهرمان ٣ دوره 
ليگ برتر برســد و بتواند در ورزشگاه آزاد; اوج بگيرد اما 
فوتبال غيرقابل پيش بين$ است. هرچند شاهين در باز; 
رفت و زمان$ �ه �الدرون هدا�ت پرســپوليس را بر عهده 
داشــت ٥-صفر ش�ســت خورد. محمد انصــار; و وحيد 
امير; غا�بان پرسپوليس در ا�ن باز; هستند و با توجه به 
غيبت امير; شــا�د شاهد حضور مهد; عبد; در تر�يب 
اصل$ باشــيم. باز; امروز نخستين باز; سرخ پوشان بعد 
از شيوع و�روس �رونا در ورزشگاه آزاد; است. شاگردان 
مقابــل  آزاد;  خالــ$  ورزشــگاه  در  گل محمــد;  �حيــ$ 
غيــاب  در  البتــه  و  رفــت  خواهنــد  ميــدان  بــه  شــاهين 
هوادارانشان ما�ت طرفداران و چند طرح د�گر هوادار; 
برا; پشــتيبان$ از آن ها در ورزشــگاه قرار خواهد گرفت. 

عــالوه بر ا�ن ما�ت، پرچم ها; بــزرگ، پروژه موزا�ي�$ و 
تشو�ق صوت$ هم در ورزشگاه د�ده خواهد شد.

 برنامه هفته بيست وسوم
امروز 

 ترا�تور-صنعت نفت؛ ٢٠:١٥
 ذوب آهن-پي�ان؛ ٢٠:٤٥

 پرسپوليس-شاهين؛ ٢١
فردا

 پارس جنوب$-استقالل؛ ٢٠:٣٠
 گل گهر-شهرخودرو؛ ٢٠:٣٠

 نفت  مسجدسليمان-ماشين ساز;؛ ٢١
 نساج$-فوالد؛ ٢١
 سا�پا-سپاهان؛ ٢١

آغاز هفته بيست وسوم ليگ برتر

رونما�� از هواداران ما/ت� پرسپوليس

پرسپوليس و بيرو  در آستانه پایانی ناخوش!
احضار دروازه بان مل� پوش سرخ ها به /ميته انضباط� باشگاه 

دروازه بــان  بيرانونــد،  عليرضــا 
پرســپوليس چند روز پيش درباره 
در  سرخ پوشــان   �مشــتر و  اعتراضــ$  پســت 
پرتيــراژ  روزنامه هــا;  از  ��ــ$  بــا  ا�نســتاگرام 
مصاحبــه ا; �رد �ه البته اظهــارات عجيب$ هم 
داشــت و به موارد; اشاره �رد �ه خيل$ ها از آن 
خبر نداشــتند و به نوع$ خط قرمزها; باشــگاه 
بود. همين مصاحبه باعث شــد او روز گذشــته به 
�ميته انضباط$ باشگاهش احضار شود آن هم با 
ادبياتــ$ تنــد در روزها�ــ$ �ــه جدا�ــ$ بيــرو از 
اردوگاه سرخ نزد�e است. بيرانوند درباره پست 
ا�نستاگرام$ باز��نان پرسپوليس گفته بود: «در 
باشــگاه، طــرف در قســمت مالــ$ �ار م$ �ند و 
 eوظيفه اش ا�ن اســت �ه فقــط قرارداد ها را چ
�نــد و پول بر�زد امــا در �مال تعجب م$ آ�د گير 
م$ دهد �ه چه �س$ متمم را در قرارداد گذاشته 
است. هر �س$ ا�ن متمم را گذاشته بيخود �رده 
و من با�د بگو�م چه �س$ چقدر پول بگيرد و من 
ا�ن متمم را به شــما نم$  دهم. جالب ا�نجاست 
�ه به معاون حقوق$ ما �عن$ ا�مان ورد; نامه زده 
�ه تمام متمم باز��نان را خط بزن! معاون مال$ 
باشــگاه بــه بعضــ$ از باز��نــان گفته �ــه متمم 
قــرارداد حــق شــما نيســت و بــه شــما چيــز; 
نم$  دهيم.» ا�ن موضوع درباره قرارداد بيرانوند 
و متمم ها�ش هم صدق م$ �ند: «در قرارداد من 
آپشن$ آمده �ه اگر سهميه ليگ قهرمانان آسيا را 

گرفتيم، ١٠درصــد و اگر قهرمان ليگ و حذف$ 
شــد�م برا; هر �دام ١٠ درصد پــاداش بگيرم. 
حاال آمده اند و به مــن م$ گو�ند پس از قهرمان$ 
پاداش آسيا به تو نم$  رسد.» بيرانوند مدع$ شده 
در باشــگاه پرســپوليس همه از همد�گر بدشان 
از  مد�ــره  هيئــت  اعضــا;  و  م$ آ�ــد 
مد�رعامل(احتماال منظور بيرانوند، رســول پناه 
از  د�گــر;  بخــش  در  دارنــد.  تنفــر  اســت) 
صحبت ها�ش به ن�ته عجيب$ اشــاره �رده: «به 
مــن و باز��نان د�گــر م$ گو�ند به شــرط$ بقيه 
آپشن ها�تان را م$ گير�د �ه در ليگ دوم شو�د. 
حتــ$ بــه باز��نــان م$ گو�نــد �ــه در اســتور; 
ا�نســتاگرام هــم حق ندار�ــد تبليغ �نيــد.» ا�ن 
افشاگر; عجيب و ب$ ســابقه از سو; بيرانوند با 
وا�نش و بيانيه تند باشــگاه همــراه بود و �ميته 
انضباطــ$ باشــگاه پرســپوليس در اطالعيــه ا; 
اعــالم �ــرد: «اخيــرا مصاحبــه ا; از دروازه بــان 
مل$ پــوش پرســپوليس منتشــر شــده �ــه در آن 
اظهــارات  باشــگاه،  ار�ان  بــه  توهيــن  ضمــن 
نادرست$ درباره مسئوالن پرسپوليس انجام داده 
ا�ن �ــه  بــر  عــالوه  اظهارنظرهــا  ا�ــن  اســت. 
غيرحرفه ا; بوده، به هيچ وجه متناســب با شان 
باشگاه پرسپوليس و هوادارانش و همينطور خود 
باز��ــن نبــوده اســت. به هميــن دليــل باز��ن 
نامبرده با�د در جلســه �ميته انضباط$ باشگاه 
�ه با حضور تمــام اعضا برگزار م$ شــود، حاضر 

شده و درباره اظهارات خود توضيح دهد.»
  

�ميتــه  بــه  بيرانونــد  احضــار  ماجــرا;  در  امــا 
انضباطــ$ باشــگاه پرســپوليس ٢ ن�تــه وجــود 
دارد؛ ١.بيرانوند م$ گو�د در قراردادش ٣ آپشن 
گنجانده شــده. �سب سهميه آســيا ١٠درصد، 
قهرمان$ ليگ و حذف$ هر �دام ١٠درصد. حاال 
باشــگاه اعالم �رده در صورت قهرمان$ در ليگ 
فقــط پــاداش آن قهرمانــ$ پرداخــت م$ گردد و 
پاداش آســيا�$ موضوعيت نــدارد. رو�ــه ار�ان 
قضا�$ فدراسيون بر همين مبناست. در صورت 
همپوشــان$ ٢ �ا چند آپشــن، فقــط باالتر�ن آن 
پرداخت م$ گــردد. ا�ــن موضــوع در قراردادها 
عموما قيد هم م$ شود. طبيع$ است شما وقت$ 
قهرمــان ليگ شــو�د، �ســب ســهميه آســيا�$ 
حاصل شده اســت. ٢.احضار بيرانوند به �ميته 
انضباط$ باشگاه امر; غيرحقوق$ و غيرقانون$ 
اســت. او حــاال باز��ــن پرســپوليس محســوب 
نم$ شــود �ه �ميته انضباط$ باشــگاه در مورد 
او تصميــم بگيــرد. بنابرا�ــن احتمــال دارد ا�ــن 
تصميم ها برا; باشگاه تبعات منف$ داشته باشد؛ 
ضمن آن�ــه بيرانوند بــرا; پرســپوليس زحمت 
�شيده و در شرا�ط$ �ه آخر�ن روزها; حضور او 
در اردوگاه ســرخ است بدرقه خوب، با خاطره ا; 
خوش �متر�ن قدردان$ از ا�ن باز��ن مل$ پوش 
خواهد بــود. البته روز گذشــته خواجه وند، مد�ر 

حقوقــ$ باشــگاه پرســپوليس مدع$ شــد طبق 
دستورالعمل فيفا باز��نان$ �ه قرارداد; با تيم 
جد�د دارند، م$ توانند تا زمان تمام شــدن ليگ 
در تيم فعل$ شــان باز; �نند. او در حال$ چنين 
موضوعــ$ را مطــرح �ــرده �ــه باشــگاه بلژ��$ 
برا; باز; بيرانوند در ا�ران شرط گذشته است. 
باشــگاه آنتورپ در نامــه رســم$ و در وا�نش به 
درخواســت باشگاه پرســپوليس پيشــنهاد داده 

�ه باشــگاه ا�ران$ در ٢ ماه آ�نــده حقوق ماهانه 
بيرانوند �ه قرار اســت آنتورپ$ ها پرداخت �نند 
را بپردازند و از او اســتفاده �ننــد. طبق قرارداد 
بيرانوند در سال اول ماهيانه ٥٠هزار �ورو( بيش 
از �ــe ميليارد تومان) از آنتــورپ حقوق در�افت 
خواهــد �ــرد. حــال با�ــد د�ــد ت�ليــ\ بيرانوند 
و پرســپوليس چــه م$ شــود و آ�ــا جدا�ــ$ بيرو و 

سرخ ها تراژ�e خواهد شد �ا دوستانه؟

افشاى جلسه مخفيانه
 قلعه نویی با مجيدى!

امير قلعه نو�$، ســرمرب$ فعل$ سپاهان �ه 
ا�ن روزها دوباره بحث حضورش در استقالل 
مصاحبــه  در  شــده،  مطــرح  رســانه ها  در 
تلفن$ بــا برنامه ورزش و مــردم در خصوص 
پيشنهاد استقالل به او و سرمربيگر; فرهاد 
مجيد; صحبت هــا; جالب$ مطــرح �رد. 
قلعه نو�$ در ا�ن خصوص گفت: «��ســر; 
شيطنت ها�$ است �ه هميشه انجام شده. 
مــن در حال حاضر در خدمت تيم ســپاهان 
هستم و اتفاق د�گر; نم$ افتد. از همين جا 
به فرهاد مجيد; هم سالم م$ �نم. او ��$ 
از ســرما�ه ها; فوتبال ا�ران اســت. چند; 
پيش من خودم جلسه ا; با مجيد; داشتم 
و ســع$ �ــردم بخشــ$ از تجارب خــودم را 
در اختيــار او بگــذارم. از فرهــاد م$ خواهم 
آرامــش خــودش را حفــظ �ند چــون به هر 
حال مربيگر; با فوتبال باز; �ردن متفاوت 
اســت. از هواداران استقالل هم م$ خواهم 
اجــازه دهند مجيــد; �ار خــودش را انجام 
دهــد.» ن�تــه قابــل توجــه دربــاره مصاحبه 
قلعه نو�$، حما�ت او از فرهاد مجيد; است. 
قلعه نو�$ �e بار هم در زمان حضور �ارلوس 
�ــ$ روش رو; نيم�ــت تيــم مل$ ا�ــران به 
حما�ــت از او پرداختــه و گفتــه بــود مــن در 
روزها; سخت پشت �$ روش درآمدم. حاال 
ا�ن �ار; اســت �ــه قلعه نو�ــ$ در روزها; 
ســخت مربيگر; مجيد; برا; او نيز انجام 
داده! ن�ته د�گر ا�ن �ه او جلسه مخفيانه اش 

با فرهاد را هم لو داد.

پاتوسی فردا برمی گردد؟
آ�اندا پاتوس$ به دليل عدم بازگشت به ا�ران 
در ٢ بــاز; قبلــ$ تيمش مقابل اســتقالل و 
ماشين ساز; غا�ب بوده و طبيعتا د�دار ا�ن 
تيم مقابل نساج$ را هم از دست خواهد داد. 
فوالد; هــا در آخر�ن اقدام برا; برگرداندن 
هافبe تاثيرگذارشــان برا; فردا بليت تهيه 
�رده انــد و اميدوارنــد او ا�ــن بــار موفــق بــه 

بازگشت به ا�ران شود. 
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