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 غرب و آمریکا و اروپا بد هستند. پس برخی  •
آقازاده ها در اروپا و آمریکا چه می کنند؟

 گچ، سیمان، آجر و آهن ساخت داخل کشور  •
است و از آب وخاک این وطن ساخته می شود 
پس چرا این قدر گران است که کسی جرئت 
خرید ندارد؟ این ها که به دالر وصل نیستند 
پس چرا گران  شده اند؟ مِن معلول ومتأهل 
بدون شغل ومسکن باید آرزوی ساخت مسکن 

را به گور ببرم!
ــاق مــی خــوام  • ــا چــهــار تابچه یــک اتـ  مــن ب

تازندگی کنم اما پول رهن ندارم. اجاره هر 
چقدر باشه مجبورم و میدم ولی پول رهن 
ندارم. آقای وزیر مسکن! آقای مسئول کمیته 
امداد و مسئولین دیگر! زندگی ام داره نابود 
می شه. به کجا شکایت کنم؟ به کی پناه ببرم؟ 

خدایا خودت کمک کن.
 دیروز یه پیام خوندم، شاخ درآوردم. یکی  •

از رئیس جمهور بابت کارهای بسیار بزرگ و 
قابل تقدیرش تشکر کرده بود. دوست عزیز! 
می شه بفرمایید چه کار بزرگی رئیس جمهور 
به غیراز کوچک کردن سفره های مردم انجام 

دادند؟
 این جانب به کسی که راهــی بــرای تنبیه  •

ــده( صاحبخانه های  ــازدارن کردن)عامل ب
حریص طماع فاقد درک مستاجرین داشته 
ــت که  ــم! دولـ ــی ده ــزه نفیس م ــای بــاشــد ج
نتوانست این صنف پول پرست را محدود کند.

 یک پلیس در آمریکا زانویش را روی گلوی  •
یک سیاه پوست گذاشت صدا و سیما تا چهلم 
مرحوم این اتفاق سرخط اخبارش بود. حتی 
اگر می توانست در مسجد بالل صدا و سیما 
ــت دولــت و  برایش مراسم می گرفت. آن وق
تامین اجتماعی با جفت پا روی گلوی قشر 
بازنشسته رفته اند و کارگر و بازنشستگان 
را دارنــد خفه می کنند. هیچ کسی صداش 

در نمیاد. 
شما تا روزی یک لگد به احمدی نژاد نزنین  •

ــان شــروع نمی شه و روزنامه تون رنگ  روزت
نداره ظاهرا!

 چرا دولت حقوق بازنشستگان رابراساس  •

نمی کند؟  پرداخت  افسارگسیخته  گرانی 
یارانه هم انگار درزمان قاجار تعیین وپرداخت 

می شود!
 گر حکم شود که مست گیرند/ در شهرهر  •

آن چه هست، گیرند! فکر می کردم با انتخاب 
مجلس انقالبی اصولگرا درمرحله اول شاهد 
شق القمر باشیم! ولی بعد از یک ماه می بینم 
که مجلس مان هنوز از پیچ آقای تاجگردون 
عبور نکرده اســت. پس باید منتظر صعود 
قیمت گوشت و تخم مرغ تا مرز ۵۰ هزارتومان 

باشیم !
 ساخت وساز در روستاها ازداخل شهرسخت  •

ترشده. بنیاد مسکن برای خودش حکومتی 
دارد. آخر مردم ازکجابیاورند۲۰۰مترزمین 
را بخرند وبسازند؟ چرا برای کمتر از این میزان 

اجازه ساخت نمی دهید؟
 مسئولین استان یعنی نمی دانند گران فروشی  •

ــای ضعیف کــش اســـت؟ جمعه در  ــرون یــک ک
ــرغ بــدون آنتی بیوتیک  ســه راه فلسطین، م
۲3۵۰۰تومان و معمولی 18۵۰۰تومان بود. 
یعنی چشم وزارت صمتی ها، تعزیراتی ها، 1۲4 

و  مبارزه باگران فروشی ها روشن!
 یکی از روش های جایگزین دست دادن در  •

این روزها، دست دادن با دستکش و روبوسی 
از روی ماسکه! دیــدم که میگم. خطر داره 

یا نه؟
ــرای ساخت یه آلونک  • ــاری که ب  در روزگـ

ــن روستاها باید از  ــری ــرغ آن هــم در دورت م
مراجع مربوط مجوز ساخت گرفت، چطور 
در روستای کالکوب در مجتمعی به وسعت 
بــه ساخت ویال  اقـــدام  4۰ هکتار  تقریبی 
کرده اند؟ قابل توجه مراجع محترم قضایی 

که به دنبال سوت زنی هستند.
خیلی وقت است که اصــالح طلبان را در  •

لیست مخالفان نظام قرار داده و حاال هم اول 
کویتی پور بعد آهنگران و بعد کریمی و بعد 
ارضی از مخالفان نظام هستند و از دید شما 
فقط هنر پیشه ها و فوتبالیست ها و خواننده ها 
معلوم نیست از کــدام شبکه خارجی الگو 

می گیرند! انگار آن ها فرشته هستند.

 این جانب یکی ازمخاطبان هر روز خراسان  •
هستم و جانباز شیمیایی 31 درصــد. چند 
سال است مرا پاسکاری می کنند بین ارتش و 

بنیاد. به خدا خسته شدم. دیگر توانی ندارم.
 چرا جلوی فرار مالیاتی را نمی گیرند که  •

تأمین اجتماعی همسان سازی را اجرا کند؟
 قوه قضاییه قاتل عسل دختر 1۰ ساله را  •

باید زودتر به اشد مجازات برساند تا کمی از 
خشم و نفرت مردم از این نامادری سنگدل و 

بی رحم کاسته شود.
 بیشتر پزشکان به بیماران می گویند پول  •

نقد بدین تا از این طریق مالیات ندهند،لطفا 
دولت برخورد کنه. 

ــود الزم مـــی دانـــد از  • ــ ــر خ ــه بـ ــی کـ ــس  ک
از  تــا  چند  لطفا  کنه  تقدیر  رئیس جمهور 
دســتــاوردهــای ایشون رو بشماره تا الاقل 

بشنویم.
 اگر می خواهید تورم مسکن کمتر بشه باید  •

تمام بنگاه های مسکن را  پلمب کنید و کسانی 
که تخصص عمران دارند و قیمت را می دانند 

نظارت کنند.
 چرا کسی به فکر ما جانبازانی که ماشین  •

مان به نام خودمان نیست و به همین علت 
نمی توانیم پالک ویــژه جانبازان و سهمیه 
بنزین بگیریم، نیست؟ به خدا وضع مالی ما 
چنان نیست که بنزین آزاد استفاده کنیم! به 
خاطر شرایط جسمی مان ناچاریم حتی تا سر 
خیابان با ماشین برویم. به خدا گناه داریم. به 

داد ما برسید.
تدوین  • و  تهیه  و  ســال  همه  ایــن  از  بعد   

برنامه های پنج ساله و آمدن و رفتن دولت های 
مختلف، رسیدیم به این دوران مشعشع و 
پر افتخار که با امید واهی و تدبیر غلط،نفت 
کرده،پتروشیمی  استخراج  را  زوال  به  رو 
ــراورده بنزین کند؛بعد پهنه دریاها  تولید ف
ــالی نفتی آن را  ــزوئ را درنــوردیــم تــا بــه ون
بفروشیم؟! افتخار هم بکنیم که تحریم ها را 
دور زده ایم! خیر، ما خودمان را دور زده ایم که 
بنزین داخلی را گران کرده ایم و چشم امید به 

آن سوی آب ها دوخته ایم!

هفته پر خبر مجلس 
 امروز ظریف برای اولین بار به صحن علنی مجلس یازدهم می رود 

و چهارشنبه پرونده داغ تاجگردون در صحن تعیین تکلیف می شود 

امروز اولین جلسه نمایندگان مجلس در صحن 
علنی پس از یک هفته فرصت برای سرکشی به 
حوزه های انتخابیه است. با توجه به جلسات و 
تصمیماتی که در این هفته در مجلس گرفته 
خواهد شد، انتظار می رود شاهد روزهای داغ 
این هفته در بهارستان باشیم. کرونا گرفتن 
پنج تن از نمایندگان، حضور ظریف، نمکی 
بــرای اعتبارنامه  و خیابانی، تصمیم نهایی 
تاجگردون و بررسی علل دو حادثه در پارچین 
و نطنز از مهم ترین اتفاقات این هفته مجلس 

است که در این گزارش خبری می خوانیم:

ظریف از دیپلماسی اقتصادی می گوید	 
وزیر امور خارجه ابتدا درباره مسائل سیاست 
خارجی و دیپلماسی اقتصادی در سال جهش 
تولید گــزارش خواهد داد و سپس از آخرین 
تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره 
پــرونــده هسته ای ایـــران بــه نمایندگان در 
مجلس توضیح خواهد داد. ضمن این که طبق 
شنیده های خراسان، امروز ظریف احتماال 
به موضوع قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین هم 
ورود خواهد کرد؛ موضوعی که این روزها در 
بسیاری از محافل مورد بحث قرار گرفته است. 
در همین باره علی آقامحمدی، عضو مجمع 
همکاری   سند  از  نظام،  مصلحت  تشخیص 
ــرده و از چین به  ــاع ک ۲۵ ساله بــا چین دف
عنوان مشتری  راهبردی ایران نام برده است. 
ــازاده عضو  همچنین طبق گفته یعقوب رض
کمیسیون امنیت ملی، ظریف و صالحی با 
حضور در این کمیسیون در خصوص چگونگی 
حوادث نطنز و پارچین توضیح خواهند داد. 
مــدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت و 
ــر بهداشت هم بــرای ارائــه  سعید نمکی وزی
گزارشی به نمایندگان در خصوص عملکرد 
خود در سال جهش تولید و مقابله با ویروس 

کرونا در مجلس حضور پیدا خواهند کرد.

چهارشنبه داغ	 
طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس، احتمااًل روز 
چهارشنبه هفته جاری در خصوص اعتبارنامه 
خواهد  تصمیم گیری  تاجگردون  غالمرضا 
شد. موضوعی که حدود یک ماه است، به یکی 
از مسائل پرحاشیه مجلس تبدیل شده و برخی 
تصمیم گیری درخصوص این اعتبارنامه را 
عیارسنجی مجلس برای تحول می دانند. این 
درحالی است که خواسته خیلی از مردم این 
است که زودتر مجلس تکلیف این موضوع را 
روشن کند تا به مسائل اولویت دار پرداخته 
شود. روز چهارشنبه این هفته یکی از داغ ترین 

روزهای مجلس یازدهم خواهد بود.

5 نماینده مجلس به کرونا مبتال شدند	 
ــار مبتالیان به این  با شیوع مجدد کــرونــا، آم
ویروس روزانه در حال افزایش است، ویروسی 
که بین نماینده مجلس، وزیر، مسئول و مردم 
عادی تفاوتی قائل نیست و ظاهرا دامن همه را 
می گیرد. قبل از آغاز مجلس یازدهم، فاطمه 
رهبر و محمدعلی رمضانی منتخبان تهران و 
آستانه اشرفیه به دلیل کرونا فوت کردند و دیروز 
ابتالی پنج نماینده این دوره به این ویروس 
قطعی شد. طبق بررسی های به عمل آمده، حال 
عمومی این نمایندگان مساعد است و بعد از اتمام 
دوران درمان و نقاهت مجدد در جلسات پارلمان 
حضور پیدا می کنند. محمدطال مظلومی نماینده 
سیدمحمد  حــجــت االســالم  مردم بهبهان، 
حسینعلی  کهگیلویه،  ــردم  م نماینده  موحد 
حاجی دلیگانی نماینده مــردم شاهین شهر، 
علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجدسلیمان 
و محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان پنج 

نماینده ای هستند که به کرونا مبتال شده اند.

در یازدهمین جلسه دادگاه هفت تپه مطرح شد 

ماجرای متهمی که با شغل آزاد همه کاره بود! 
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 
۲1 متهم کالن ارزی  در پرونده هفت تپه صبح 
دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار 
شد که طی آن متهم بصیرانی خود را بی گناه 
دانست اما نماینده دادستان مدارکی مبنی 
بر مشارکت وی در تحصیل ارز دولتی توسط 
متهمان اصلی ارائه کرد. متهم منتظری نیز 
که به گفته خــودش شغل آزاد دارد و نقشی 
در جرم ها نداشته، از طرف قاضی و نماینده 
دادســتــان به مشارکت در طیف وسیعی از 
کارها و معامالت از جمله اعمال نفوذ در بانک 
بــرای گرفتن ارز متهم شد. اسدبیگی و دو 
متهم اصلی دیگر این پرونده متهم به دریافت 
در مجموع حدود 1.۵ میلیارد دالر ارز دولتی 
برای واردات خط تولید و... هستند که آن را 
دریافت کرده و در بازار فروخته اند. آن ها در 
این مسیر به جعل اسناد و... نیز متهم هستند. 
ــا در  دیگر متهمان نیز بــه همکاری بــا آن ه
پست های مختلف از جمله بانک های عامل، 
بانک مرکزی، صرافی ها و... متهم هستند. 
ــروز، متهم  بــه گـــزارش مــیــزان در جلسه دیـ
اسدبیگی )متهم ردیــف اول و مالک اصلی 
هفت تپه( گفت: بخشی از حقوق کارگران 
پــرداخــت شد و بقیه نیز به زودی پرداخت 
می شود. گفتنی است در جلسه قبل، نماینده 
دادستان گفته بود که اسدبیگی از زمان شروع 
دادگاه برای فشار بر دادگاه، حقوق کارگران 

را پرداخت نمی کند.

ضمانت مجرم بدحساب با ملک شخصی	 
نماینده دادستان خطاب به متهم بصیرانی 
در  ملک  جمله  از  ملک  چندین  شما  گفت: 
زعفرانیه را به عنوان ضمانت قرار داده ایــد، 

چرا ملک های خود را برای ضمانت اسد بیگی 
گذاشتید؟ سوال این است که شما چه نفعی 
از این موارد می بردید؟ شما یا سفیه هستید یا 

مجرم، قطعا مجرم هستید.
نماینده دادستان افــزود: شما چطور امالک 
خود را به عنوان ضامن کسی که بدحسابی اش 
برای بانک ها محرز شده بود، به عنوان ضامن 
قرار می دادید؟ در جلسه پیش خودتان گفتید 
به اسدبیگی قرض داده ام. شما چرا رفتید 
ضامن 3۰ تا 4۰ میلیارد تومانی اسدبیگی 

شدید؟ وقتی که به او قرض هم می دادید؟
نماینده دادستان خطاب به متهم بصیرانی 
گفت: اقاریر شما در پرونده وجــود دارد که 
می گویید در سال ۹۷ رستمی را شناختم. 
پس چطور در سال ۹۶ ضمانت شرکت وی را 
کردید؟ شما تحریم ها را دور می زنید یا ملت را؟

ماجرای متهمی که با شغل آزاد همه کاره بود!	 
متهم منتظری در ادامه این جلسه دادگاه به 
جایگاه آمد و گفت: من شغل دولتی ندارم که 
رشوه بگیرم. نماینده دادستان خطاب به این 
متهم گفت: ما نگفتیم شما رشوه گرفته اید، 
شما به اسد بیگی گفتید اگر ارز می خواهید من 
این کار را در بانک رفاه برای شما انجام می دهم 
و به واسطه نفوذ ۲۶ میلیون یورو بدون مصوبه 

پرداخت شده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: ابتدا حرف از 
شکر بود، االن عدد است بعدًا به میلیارد تبدیل 
می شود؟ این هایی که شما می گویید قابل 
قبول نیست، شما با شکر وارد شدید بعد به 
موضوع خرید و فروش ماشین پرداختید، بعد 
وارد مقوله حقوق کارگران شدید، بعد حرف از 

بانک رفاه می زنید. همه کاره بودید؟ 

استاندار تهران خبر داد:
 برخورد ارشادی با افرادی که ماسک ندارند

استاندار تهران ضمن درخواست از شهروندان 
ــزام استفاده از  بــرای اجرایی شــدن مصوبه ال
ماسک در مجامع عمومی گفت: کسانی که از این 
کار ممانعت کنند، ابتدا با برخوردهای ارشادی، 
راهنمایی می شوند و در مرحله دوم از ورود آن ها 
به دستگاه های اداری و حمل و نقل عمومی اعم 

از مترو، اتوبوس و تاکسی جلوگیری می شود.

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی  
با اشاره به افزایش میزان مبتالیان در استان 
ــرد: هفته گذشته میزان  ــهــران اظــهــار کـ ت
مراجعان، بستری شدگان و بیماران بخش 
ویژه در استان تهران افزایش داشته و متاسفانه 
رعایت نشدن فاصله گذاری در استان تشدید 

شده است.

دوگانه خطرناک بورس 
سال ۹۹ برای بورس سالی رویایی بود و ورود به 
محدوده یک میلیون واحد و چند روز قبل 1.۵ 
میلیون واحد در شرایطی رقم خورد که شاخص 
کل از ابتدای سال بیش از 1.1 میلیون واحد 
افزایش داشته و بــازده بیش از 3۰۰ درصدی 
طی سه ماه را رقم زده است. بازدهی که در هیچ 
دوره ای از تاریخ بورس ایران سابقه نداشته است 
و همزمان در هیچ یک از بازارها حتی بازار ارز و 
طال که این روزها با جهش قیمت مواجه است، 
چنین بازدهی دیــده نمی شود. ایــن سه برابر 
شدن سرمایه ها در بورس در شرایطی رقم خورده 
است که پیش از این نگارنده در یادداشتی در 
همین صفحه با تیتر »عــادت خطرناک سرمایه 
گذار ایرانی« در تاریخ ۲ اردیبهشت امسال و در 
شرایطی که شاخص کل وارد کانال ۷۰۰ هزار 
واحد شده بود، درباره تبعات رشد سریع بورس 
و احتمال توقف این رشد و حتی کند شدن آن 

هشدار داده بود.
سیل ورود نقدینگی به بورس به حدی پرشتاب 
است که نمی توان تحلیل دقیقی از آینده بورس 
ارائه داد اما در هر صورت تردیدی وجود ندارد 
که این روند صعودی شتابان در نقطه ای متوقف، 
کند و شاید هم معکوس خواهد شد. در شرایطی 
که بازده مورد انتظار سرمایه گذاران از سرمایه 
گذاری در بورس به گونه ای باشد که انتظار سود 
روزانه 3تا4 درصد یا ماهانه 1۰۰ درصد را ایجاد 
کند، توقف ایــن بازدهی یا کاهش شدید آن، 
ممکن است رفتار سرمایه گذار را در قبال ادامه 

حضور در بورس تحت تاثیر قرار دهد.
هشداری که پیش از این نیز مطرح شده بود، 
ــد صعودی بورس  همین بــود که مدیریت رون
به شکلی که بازدهی جــذاب مثال روزانــه یک 
تا ۲ درصد داشته باشد، می توانست عالوه بر 
جذابیت فــراوان، باز هم بخش عمده سرمایه 
وارد شده به بورس را روانه این بازار کند و جلوی 
ترمز ناگهانی شاخص کل را بگیرد. قطعا بخش 
عمده سهامداران جدید بورس اگر می دیدند که 
همچنان سرمایه گذاری در آن با سوددهی روزانه 
یک تا ۲ درصد به روند خود ادامه می دهد، باز 
هم گزینه بورس را برای سرمایه گذاری انتخاب 
می کردند. در ایــن صــورت نگرانی از رسیدن 
شاخص به سقفی که پس از آن ادامه صعود ممکن 
نباشد، دیرتر رخ می داد و فرصتی فراهم می شد 
تا با ایجاد آرامش در بازارهای ارز و طال، بتوان با 
یک بازدهی حتی کمتر از روزانه یک درصد نیز 

سرمایه گذار را در بورس نگه داشت.
اکنون مسئله فراتر از رشد هیجانی بورس و آینده 
این بازار است و آن شکل گیری انتظارات تورمی 
ناشی از بــازده بــورس اســت. همه می دانند که 
تورم تا حد زیادی به انتظارات تورمی ربط دارد. 
میزان بازدهی مورد انتظار از بازارهای سرمایه 
گذاری، در تعیین میزان انتظارات تورمی موثر 
است. فراتر از این مسئله، چند برابر شدن ارزش 
شرکت های بورسی، فراتر از حتی ارزش به روز 
شده دارایی ها و امالک آن ها، این خطر را ایجاد 
می کند که اقتصاد کشور برای پاسخ گویی به 
تــداوم بازدهی بورس ناگزیر از ورود به سیکل 
معیوب افزایش نرخ ارز، در نتیجه افزایش ارزش 
امالک و دارایــی ها، در نتیجه تورم و در نتیجه 
افزایش نرخ ارز شود. این سیکل معیوب در دل 
خود، تورم را تشدید می کند و اقتصاد کشور را به 

ورطه نگران کننده ای می کشاند.
آن چه باید مدنظر قرار گیرد در کوتاه مدت، تعدیل 
تدریجی رشد بــورس حتی با اتکا به اقدامات 
دستوری و محدودیت نوسان سهام اســت. در 
میان مدت نیز عرضه سهام در بازار باید افزایش 
یابد. عالوه بر سهام دولتی که می تواند خارج 
از فرایند صندوق های قابل معامله روانه بورس 
شود، سهام مجموعه های شبه دولتی نیز باید 
سریع تر و جدی تر از وعده های قبلی روانه بورس 
شود. در این میان افزایش درصد شناوری سهام 
ــازار را افزایش  شرکت ها نیز عرضه سهام به ب
می دهد و می تواند آبی بر آتش هیجان تقاضای 

وارد شده به بورس باشد.
ــد صعودی بــازار  ــورت حتما باید رون در هر ص
بورس در حدی منطقی مهار شود وگرنه دوگانه 
خطرناک سقوط بازار و زیان سنگین سهامداران 
خرد یا شکل گیری چرخه تورمی حاصل از این 
جهش قیمت ها در بورس، اقتصاد کشور را درگیر 
می کند. چالش هایی که هیچ مذاکره سیاسی 
خارجی و توافق احتمالی بین المللی نمی تواند، 
آن ها را رفع کند. چالش هایی که داخلی است و 

حتما باید با تدابیر داخلی رفع شود.

جوان ایرانی در بین 10 فرد تاثیرگذار جهان در سال 2020
وحید رجبلو، نابغه معلول ایرانی در گفت وگو با خراسان از جزئیات انتخاب شدنش می گوید

مصطفی میرجانیان- وحید رجبلو، به عنوان 
یکی از 1۰ جــوان ممتاز جهان  برگزیده شد. 
سازمان غیرانتفاعی اتاق بین المللی جوانان، 
اسامی 1۰ جوان ممتاز جهان  در سال ۲۰۲۰ 
را اعالم کرد و امسال نام وحید رجبلو، مدیرعامل 
استارت آپ توانیتو نیز در میان این اسامی دیده 
می شود. این سازمان هر سال 1۰ مدیر جوان 
برتر را که کمتر از 4۰ سال دارند، از میان 14۰ 
کشور دنیا انتخاب می کند. این جوانان در واقع 
نمادی از ماموریت سازمان اتــاق بین المللی 
جوانان هستند و در زمینه های رشد فردی، کسب 
و کار، کارآفرینی و مشارکت های بین المللی 
دستاوردهای قابل توجهی داشته اند.  وحید 
 رجبلو، کارآفرین معلول کشورمان، در کودکی 
دچار آتروفی عضالنی نخاعی می شود، بیماری  
که روز به روز جسم او را تحلیل می برد اما معلولیت 
و تمام مشکالتی که این نابغه ایرانی  با آن ها 
روبــه رو بــود، برایش  انگیزه ای می شود که به 
دنبال راهکاری برای توانمندسازی افراد معلول 
باشد تا زندگی راحــت تــری داشته باشند. او 
ــدف، اســتــارت آپ  بــا در نظر داشــتــن همین ه
»توانیتو« را راه انـــدازی کرد که روی سه حوزه 
کلیدی تمرکز دارد؛ سالمت و خدمات درمانی، 
ــی و ســرویــس هــای ضــروری  ــوزش خــدمــات آم
روزانه. هم اکنون 14 هزار نفر در ایران از پلتفرم 
توانیتو استفاده می کنند. وحید رجبلو حضور 
فعالی نیز در جامعه دارد و رقابت هایی برای 
بــرگــزار می کند، در رویداد هایی  ویلچررانی 
طرح های  و  می کند  سخنرانی  تدکس  نظیر 
جمع سپاری مختلف را برای فراهم کردن فناوری 

و توانمندسازی معلوالن کلید می زند.

آرای مردمی یکی از معیارهای این افتخار 	 
است

این که این انتخاب بر اساس چه معیارهایی 
بوده است، بهانه ای شد تا با این جوان  ایرانی 

گفت وگوی کوتاهی داشته باشیم. وحید رجبلو 
به خراسان درباره جایگاه سازمان غیرانتفاعی 
ــان مــی گــویــد: اتــاق  ــوان ــاق بین المللی ج اتـ
بین المللی جوانان جهان یک نهاد مردمی است 
که از حدود 1۰ سال پیش  فعالیت می کند و 
حدود 1۲۵ کشور جهان هم عضو آن هستند. 
کشورمان برای  اولین بار است که برگزیده ای 
ــاره نحوه شرکت در  در این نهاد دارد. او درب
این رقابت گفت: بهار ۹۹ در جایی دیدم که 
ــداد شرکت کنم. رزومه  می توانم در این روی
فرستادم و در چند آزمــون شرکت کــردم.  به 
جز من جوانان دیگری هم معرفی شدند. از 
بین ایرانی ها و کسانی که از سطح جهان وارد 
رقابت شدند من اول وارد مرحله ۲۰ جوان 

برتر و بعد وارد 1۰ نفر نهایی شدم. وی 
افزود: برای انتخاب افراد تاثیرگذار 
در جهان معیارهای مختلفی وجود 
داشته و یکی از این معیارها آرای 
مردمی بوده است. به این شکل که آیا 

مردم آن کشور فرد مدنظر را به عنوان 

ــد؟ خوشبختانه  فــردی تاثیرگذار قبول دارن
هم وطنان در این رای گیری به من رای باالیی 
دادند. رجبلو تصریح کرد: نمی دانم شرایط و 
محدودیت هایم در انتخاب شدنم تاثیر داشته 
است یا نه. اما من مثل یک آدم عادی ساعت ها 
کار می کنم و از سالمتی ام گذشته ام، چون 
خیلی از امکاناتی که برای سالمتی نیاز دارم 
اصال وجود ندارد. مثال من روزانه به فیزیوتراپی 
نیاز دارم اما هفته ای یک بار این کار را انجام 
می دهم. این ها نشان می دهد که حتی در 
نظر گرفتن محدودیت هایم برای انتخاب فرد 
تاثیرگذار در جهان آن چنان دور از  عدالت 
نیست.  وی در پایان افزود: هر چند که داخل 
ایران مسئولی را ندیدم که بعد از این رویداد 
از من تقدیری کند یا حتی احوالم را بپرسد 
اما قرار است طی جشنی که به زودی در 
کنگره جهانی اتاق بین المللی جوانان 
برگزار می شود، جوایزی را به ما اهدا 

کنند.

در گفت وگوی تلفنی حجت االسالم و المسلمین مروی با تولیت های آستان های مقدس عراق مطرح شد:

هم افزایی آستان های مقدس ایران و عراق برای مقابله با ویروس کرونا
بـه مناسـبت ایـام والدت حضـرت رضـا)ع(، 
تولیـت آسـتان قـدس رضـوی بـا تولیت هـای 
آسـتان های مقـدس عـراق گفـت وگـو کـرد. 
بـه گـزارش آسـتان نیـوز، در ایـن تماس هـای 
تلفنـی، حجـت االسـالم و المسـلمین »مـروی« 
ضمن تبریـک میـالد امـام رضـا)ع(، مختصری 
از اقدامـات آسـتان قـدس رضـوی در خصـوص 

پیشـگیری از شـیوع کرونـا را بیان کـرد. تولیت 
آسـتان مقـدس امـام علـی)ع(، تولیـت شـرعی 
آستان مقدس امام حسـین)ع(، تولیت شرعی 
آسـتان مقدس حضرت اباالفضل العباس)ع(، 
تولیـت آسـتان مقـدس امامیـن کاظمیـن)ع( و 
تولیـت آسـتان مقـدس امامیـن عسـکریین)ع( 
نیـز بـا تبریـک میـالد بـا سـعادت امـام علـی بـن 

موسـی الرضـا)ع( بـه تولیـت آسـتان قـدس، 
مختصـری از شـرایط حاکـم بـر کشـور عـراق و 
به ویـژه آسـتان های مقـدس در زمینـه مقابله با 
کرونا را تشـریح کردند. در این گفـت وگوها، بر 
لزوم گسترش همکاری و تعامالت آستان های 
مقـدس ایـران و عـراق بـرای مقابلـه بـا ویـروس 

کرونـا تأکیـد شـد.
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شریفی- پس از آن که ورزشــگــاه تالسا، محل 
میزبانی کمپین انتخاباتی ترامپ، با شیطنت 
گــروه های جــوان مخالف رئیس جمهور آمریکا 
خالی ماند، ترامپ زخم خورده خودش را برای 
نبرد بعد آماده کرد. او روز جمعه مکانی جنجالی 
را برای سخنرانی انتخاب کرد تا برای انتقام بتواند 
خنجرش را در قلب مخالفانش فرو کند. همزمان 
با اعتراضات طوالنی مدت علیه نژاد پرستی، کوه 
راشمور در قلب بلک هیلز )تپه های سیاه( و از 
سرزمین های مقدس بومیان قوم سو مکانی شد 
که ترامپ در آن کارزار انتخاباتی اش را برپا کرد. 
محلی که یکی از نمادهای ملی ایاالت متحده به 

شمار می رود و روی صخره های گرانیت آن نیم تنه 
چهار رئیس جمهور آمریکا کنده کاری شده است؛ 
آبراهام لینکلن، جورج واشنگتن، توماس جفرسون 
و تئودور روزولت. اما جنجال از آن جا آغاز می شود 
که دو نفر از این روسای جمهوری، یعنی جورج 
ــرده دار  واشنگتن و توماس جفرسون سال ها ب
بودند و به همین علت هم انتخاب این مکان برای 
سخنرانی روز استقالل از سوی ترامپ، آن هم در 
میانه اعتراضات به نژادپرستی و پایین کشاندن 
مجسمه های دوران برده داری، حساسیت فراوانی 
ایجاد کــرده اســت. به همین دلیل، معترضان 
آمریکایی جاده محل سخنرانی ترامپ منتهی به 

کوه های راشمور را مسدود کردند. بیشتر مخالفان 
را بومیان آمریکایی تشکیل می دهند. یک گروه، 
سه خودروی ون را در عرض خیابان قرار دادند و 
چرخ های دو خودرو را جدا کردند تا حرکت دادن 
آن را با مشکل مواجه کنند. بسیاری از معترضان به 
باالی ون ها رفتند و شعار می دادند سرزمین مان را 
پس بدهید! پلیس هشدار داد که معترضان، منطقه 
را ترک کنند اما اقدام فوری علیه آن ها انجام نداد. 
اما منظور آن ها از سرزمین شان چه بود؟ بومیان 
آمریکا و به ویژه قوم »سو« سال هاست که خواستار 
بازگرداندن این سرزمین هستند و می گویند بنابر 
توافقی که در قرن ۱۸ میان دولت مرکزی و رهبران 
قبیله سو امضا شده بود، این سرزمین ها متعلق به 
آن هاست و باید به آن ها بازگردانده شود. سازمان 
ملل متحد هم در چند بیانیه خود از دولت آمریکا 
خواسته که تپه های سیاه را به سرخ پوستان سو 
بازگرداند. اما کاخ سفید با رد این درخواست بارها 
از آمادگی برای پرداخت غرامت به بومیان آمریکا و 

اعضای قوم سو سخن گفته است.

سخنرانی در میان دوستان	 
دونالد ترامپ که در انتخابات سال ۲۰۱۶ موفق 
به پیروزی در ایالت داکوتای جنوبی شده بود، 
در سخنانی به مناسبت روز استقالل این کشور 
از آن چه کــارزار بی رحمانه بــرای از بین بردن 
نمادها و مجسمه های تاریخی آمریکا و بدنام 
کردن قهرمانان آن خواند به شدت انتقاد کرد. او 
در سخنانش به معترضانی که مجسمه  برده داران 
را تخریب کردند ، حمله و آن ها را متهم کرد که 
»کارزاری بی رحمانه برای پاک کردن تاریخ« ایاالت 
متحده به راه انداخته اند. »اوباش جناح چپ و آن 
هایی که درصدد نابود کردن فرهنگ ما هستند در 

اعمال و رفتار تمامیت خواهانه ای مشارکت دارند 
که کامال با زندگی و منش آمریکایی بیگانه است و ما 
نباید آن را بپذیریم.« ترامپ همچنین به هوادارانش 
که به رغم شیوع گسترده ویروس کرونا نه ماسکی بر 
چهره داشتند و نه فاصله اجتماعی را رعایت کرده 
بودند گفت: در برابر کسانی که گفته شده »بنا 
دارند ایاالت متحده را از هم بدرند« موضع بگیرید.

تالش ترامپ و محبوبیت بایدن	 
از سرگیری دوباره کارزار انتخاباتی ترامپ در حالی 
است که افزایش بی سابقه موارد ابتال به کرونا در 
برخی ایالت های آمریکا در روزهای اخیر، نگرانی 
ــاره عدم بهبود سریع وضعیت اقتصادی را  درب
افزایش داده است. تنها در روز گذشته آمریکا 57 
هزار و ۲۰۰ مورد ابتالی جدید را به ثبت رسانده 
است. به این ترتیب شمار مبتالیان به ۲ میلیون و 
۸5۰ هزار نفر  و شمار قربانیان کرونایی در آمریکا 
نیز به ۱3۲ هزار نفر رسید. تا پیش از این که ویروس 
کووید-۱۹ از راه برسد و ترس را در دل شهروندان 
آمریکایی بکارد، احتمالی که برای پیروزی ترامپ 
وجود داشت قوی تر بود. با این حال رئیس جمهور 
اکنون در چاله ای عمیق قرار دارد. شانس پیروزی 
جو بایدن، نامزد حزب دموکرات، اکنون در اغلب 
نظرسنجی ها ۹ درصد از ترامپ بیشتر شده است. 
بایدن در ایالت هایی که پیش بینی بیشترین رقابت 
برای به دست آوردن الکترال ها در آن ها می شود 
نظیر فلوریدا، میشیگان و ویسکانسین عملکرد 
خوبی از خود به نمایش گذاشته است. حاال تنها 
یک تبصره برای ترامپ وجود دارد.  اگر آثار ویروس 
کرونا بر اقتصاد از بین برود و اقتصاد آمریکا به مسیر 
بهبود بازگردد، شانس ترامپ نیز برای انتخاب 

مجدد افزایش می یابد.

مروارید یمن در صید امارات 

ابوظبی که با یک کودتا کنترل »سقطری« در جنوب 
یمن را به دست گرفته، حاال ساخت پایگاهی نظامی 
در منطقه ای راهبردی در این مجمع الجزایر را 
آغاز کرده است. کنترل سقطری در اختیار دولت 
مستعفی و فراری یمن به ریاست منصور هادی بود 
و  امارات به عنوان یکی از حاضران در ائتالف عربی، 
به ظاهر، از این دولت حمایت می کرد. با تمام این 
اوصاف، به کنترل در آوردن سقطری به دست شورای 
ــارات(  از یک سو،  انتقالی)نیروهای وابسته به ام
حاکی از نمایان شدن هر چه بیشتر اختالفات میان 
ریاض و ابوظبی است و از سوی دیگر، انگیزه های 
توسعه طلبانه و چشمداشت اقتصادی امارات را به 
این جزیره استراتژیک نشان می دهد.اکنون پس از 
کنترل امارات بر جزیره سقطری یمن که بسیاری آن 
را »بهشت روی زمین« توصیف می کنند، مقام های 
اماراتی قصد دارند از هر طریق ممکن حضور خود 
و اشغال این جزیره را در اقیانوس هند توجیه کنند. 
جزیره ُسقطری از چهار منطقه کوچک تر تشکیل 
شده و در ۱5۰ کیلومتری از مرزهای جنوب یمن قرار 
دارد که جمعیتی حدود ۴۰ تا 5۰ هزار نفر را شامل 
می شود. فارغ از این که سلطه بر چنین جمعیتی 
می تواند یک ظرفیت سیاسی – اجتماعی برای 
امارات متحده عربی داشته باشد، پوشش گیاهی 
و محیط زیسِت این جزیره در دنیا بی نظیر است. 
معادن این جزیره یکی دیگر از دالیل اهمیت آن به 
شمار می آید اما جاذبه های گردشگری این جزیره 
به حدی ناب و دست نخورده است که می تواند آن را 
به یک قطب گردشگری در دنیا تبدیل کند. موقعیت 
جغرافیایی این جزیره نیز به حدی مهم است که دست 
امارات را برای تسلط بر کشورهای شاخ آفریقا، تنگه 
باب المندب و خلیج عدن باز می گذارد.خالصه آن که 
وزنه معادالت میدانِی جنوب یمن در پرتو مشکالت 
و انشقاق و  مالی نیروهای وابسته به عربستان 
اعتراضات روزافزون میان آن ها به طور محسوسی 
به نفع امارات در حال تغییر است. این موضوع هر 
چند امکان پرده پوشی و بازی غیر مستقیم امارات را 
تقویت می کند اما سعودی ها را  به مداخله مستقیم 
نظامی و تقابل با مطالبات مردم و گروه های جنوبی  
سوق می دهد که تبعات منفی گریزناپذیری بیش از 

گذشته برای ائتالف متجاوز عربی خواهد داشت.

تحلیل روز

گرسنه بودن

تیتر یک روزنامه فرانسوی LA CROIX"ال کروا" 
) صلیب(:»گرسنه بودن«در فرانسه 5,5 میلیون 

نفر کمک غذایی دریافت می کنند.

توهم پیروزی سعودی در یمن با تبلیغات رسانه ای

کاظم الصیادی نماینده پارلمان عراق: پس از آن 
که تروریست های سعودی و تله های انفجاری 
آن ها به واسطه فتواهای آیــت ا... سید علی 
سیستانی، که حاکمیت و عزت عراق را محقق 
کرد، نتوانستند باعث اختالف در بافت جامعه 
عراق شوند، اکنون روزنامه الشرق االوسط به 
ایشان توهین می کند. الزم است که سفارت 

عربستان سعودی در عراق فوری بسته شود!!

 پیش از قتل خاشقچی گفتند
 تنور را روشن کنم!

الجزیره- »زکی دمیر« یکی از کارکنان کنسولگری 
سعودی در استانبول در نخستین جلسه دادگاه 
غیابی متهمان قتل خاشقچی که در ترکیه برگزار 
شد گفت: یک ساعت پس از ورود خاشقچی به این 
ساختمان »پنج یا شش نفری که در آن جا بودند از من 
خواستند تنور را روشن کنم. فضای وحشت بر محیط 
حاکم بود.« این کارمند کنسولگری گفت که آن روز 
در حیاط کنسولگری عالوه بر تنور، سیخ های کباب و 
یک منقل را نیز مشاهده کرده است. به گفته او سنگ 
مرمر کناره های تنور طوری تغییر رنگ داده بودند که 
گویی با مواد شیمیایی تمیز شده بودند.دمیر گفت: 
هنگامی که خودرویی با شیشه های دودی قصد ورود 
به حیاط کنسولگری را داشت از وی خواستند در 
پارکینگ را باز کند. سپس به او گفتند فوری حیاط 
کنسولگری را ترک کند. به گفته مقامات ترکیه، 
یکی از فرضیه های پلیس درباره این قتل این است که 
عامالن این جنایت پس از خفه کردن خاشقچی بدن 

او را تکه تکه کرده و سپس سوزانده اند.

قرنطینه پسر ترامپ و معشوقه اش 

آزمایش کرونای کیمبرلی گیلفویل، از مجریان 
پیشین شبکه خبری فاکس نیوز و معشوقه دونالد 
ترامپ جونیور، فرزند ارشد رئیس جمهور آمریکا 
مثبت اعالم شد. این خبر در حالی منتشر شد که 
گیلفویل برای شرکت در جشن چهارم ژوئیه در 
کوه راشمور، به همراه ترامپ جونیور در ایالت 
داکوتای جنوبی به سر می برد. او که از چهره های 
فعال و خبرساز کمپین انتخاباتی رئیس جمهور 
آمریکا نیز محسوب می شود، اعالم کرده که به 
تازگی هیچ نوع تماس مستقیمی با دونالد ترامپ 
نداشته است. در بیانیه ای که در همین زمینه 
منتشر شد آمده است: »دونالد ترامپ جونیور« نیز 
آزمایش کرونا داده که نتیجه آن منفی بوده است. 
با این حال  او نیز به عنوان اقدامی پیشگیرانه خود 

را قرنطینه و همه برنامه هایش را لغو کرده است.

حضور پرحاشیه ترامپ در »داکوتای جنوبی« و تظاهرات سرخ پوستان 

اعتراض دردامنه کوه راشمور 

کارتون روز 

توئیت روز  

خبر متفاوت 

چهره روز 

پیشخوان بین الملل 

فتح و حماس علیه طرح اسرائیل برای الحاق کرانه باختری متحد شدند 

آشتی واقعی یا تاکتیک مرحله ای 
به رغم برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
جبریل رجوب، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح و 
صالح عــاروری، عضو ارشد دفتر سیاسی حماس 
بــرای آغــاز مرحله جدیدی از مناسبات با هدف 
ــرای طــرح الحاق کرانه باختری به  مقابله با اج
فلسطین اشغالی، برخی از فلسطینی ها به توافق 
فتح و حماس برای عبور از اختالفات با تردید می 
نگرند. رجوب یکی از رهبران ارشد جنبش فتح 
رئیس  عباس  )محمود  جانشینی  مدعیان  از  و 
تشکیالت خودگردان( است. وی طی روزهای 
گذشته به شدت تالش کرد سران جنبش حماس 
را برای برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مشترک با 
موضوع مقابله با طرح الحاق کرانه باختری از سوی 
رژیم صهیونیستی و طرح سازش ترامپ معروف 
به معامله قرن متقاعد کند.به نوشته العالم،سران 
حماس به ویژه صالح العاروری، رئیس دفتر سیاسی 
این جنبش عکس العمل مثبتی در قبال پیشنهاد 
برگزاری  کنفرانس خبری مشترک  نشان دادند و 
از آن استقبال کردند. این در حالی است که برخی 
معتقدند این کنفرانس چیزی را عوض نمی کند 
زیرا اختالف طرفین تنها بر سر به دست گرفتن 
ریاست تشکیالت خودگردان نیست بلکه بر سر 
مشی سیاسی این دو جنبش است؛ جنبش حماس 
تنها راه برخورد با رژیم اشغالگر را مقاومت مسلحانه 
می داند در حالی که جنبش فتح در عین این که 
حق مقاومت را محفوظ می داند معتقد است که 
با مذاکره زیر نظر سازمان ملل می تواند به نتیجه 
برسد.رجوب – که پس از توطئه رژیم اشغالگر برای 
الحاق 3۰ درصد از اراضی کرانه باختری، بیش از 
گذشته در صحنه حضور یافته است – می داند که 

هر گونه مقابله با رژیم صهیونیستی در آینده مستلزم 
وحــدت فلسطینی هاست و نخستین الزمــه این 
وحدت، پایان دادن به کشمکش های جاری بین این 
دو جنبش بزرگ است که هر دو از پشتوانه و جایگاه 
مردمی قابل توجهی برخوردارند و بدون توافق، هر 
گونه حرکت آن ها محکوم به شکست سیاسی است.
بر همین اساس وی که مرد شماره دو تشکیالت 
فتح پس از محمود عباس است، سعی می کند ولو 
به بهانه برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مشترک و 
کسب مقبولیت بیشتر در میان فلسطینی ها، راه 
های گفت وگو با حماس را دوباره باز کند. وی با این 
که به حجم اختالفات بین طرفین و دشواری عبور 
از این مرحله، واقف است اما اقدامات صورت گرفته 
را نخستین گام در مسیر طوالنی رسیدن به وحدت 
می دانــد. از سوی دیگر حماس نیز پیوسته می 
کوشد از هر فرصتی برای پایان دادن به اختالفات 
موجود با جنبش فتح استفاده کند. از این ها گذشته 
طرح برگزاری چنین کنفرانسی نوعی اعتراف 
ضمنی جنبش فتح به این موضوع است که رویکرد 
حماس در برخورد و مقابله با رژیم صهیونیستی طی 
سال های گذشته، رویکردی صحیح و دقیق بوده 
است. بر این اساس جنبش فتح به خصوص جریان 
طرفدار رجوب، باید ثابت کند که تصمیم اش برای 
اتحاد با حماس و حرکت به سمت مقابله و برخورد 
با رژیم اشغالگر، یک تصمیم استراتژیک است نه 
تاکتیکی.اگر این تصمیم، استراتژیک باشد فتح 
باید گام های بعدی خود را هم مشخص کند؛ این 
جنبش باید اختالف و کشمکش با حماس را کنار 
گذاشته و به فکر ایجاد سازوکار هایی برای تقویت و 

تثبیت وحدت باشد. 

کینه سعودی از مرجعیت شیعی
سران سیاسی عراق توهین الشرق االوسط به آیت ا... سیستانی را محکوم کردند 

اقدام  روزنامه سعودی الشرق االوسط در انتشار 
کاریکاتوری اهانت آمیز  از آیت ا... سیستانی با 
واکنش تند مقامات عراقی مواجه شد. موجی 
از اعــتــراضــات خشمگین مــردمــی در فضای 
ــاز شده  ــراق نیز  علیه آل سعود آغ مجازی ع
است.البته نخستین بار نیست که رسانه های 
سعودی با گستاخی، به نمادهای دینی و ملی 
ــراق توهین می کنند؛ چندی پیش شبکه  ع
»ام بی سی« سعودی، شهید ابومهدی المهندس 
را »تروریست« خواند. جایگاه مرجعیت شیعه نزد 
مردم عراق همواره مورد عقده گشایی سعودی ها 
بوده و البته این قبیل اقدامات به ضرر خودشان 
تمام شده است. هادی العامری، رئیس ائتالف 
الفتح عراق در سخنانی در واکنش به توهین 
روزنامه سعودی الشرق األوسط به آیت ا... سید 
علی سیستانی ضمن محکوم کردن این اقدام 
اعالم کرد: بار دیگر نظام جاهل آل سعود پس 
از توهین بی شرمانه به مرجعیت عالی قدر از 
طریق روزنامه الشرق األوسط تمام خطوط قرمز  
و ارزش های واالی ملت عراق را زیر پا گذاشت.
جمعی از علمای دینی عراق هم با صدور بیانیه ای 
به شدت به انتشار تصویر توهین آمیز به آیت ا... 

سیستانی واکنش نشان دادند و خواستار اتخاذ  
ــراق در ایــن خصوص  ــت ع مواضع صریح دول
شدند.در این بیانیه آمده است: همگان باید 
بدانند که برنامه آل سعود و وهابیت برای ایجاد 
فتنه در عراق و تعرض به مرجعیت ادامه دارد و 
این سیاست خصمانه متوقف نشده است.نوری 
المالکی نیز اهانت وقیحانه رسانه سعودی علیه 
مرجعیت عالی شیعیان را تالشی آشکار برای 
شعله ورکردن فتنه دانست.»عادل عبدالمهدی« 
هم سکوت خود را شکست و تصریح کرد: رسانه 
هــای سعودی دســت از فتنه انگیزی و نفرت 
تلویزیون  و  رادیــو  بردارند.اتحادیه  پراکنی 
های عراق نیز در بیانیه ای از دولت مصطفی 
الکاظمی و پارلمان به ریاست محمد الحلبوسی 
خواست موضع رسمی در قبال اهانت روزنامه 
الشرق االوسط سعودی به ساحت مرجع عالی 
ــراق اتخاذ کنند.  احمد االســدی  شیعیان ع
نماینده پارلمان عراق هم خاطرنشان کرد: ما از 
توده های مردمی و فعاالن سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و هنری می خواهیم که ایــن اقــدام 
توهین آمیز به آیت ا... سیستانی مرجع عالی 

شیعیان را محکوم کنند.

  دکتر حامد رحیم پور
international@khorasannews.com
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هدر رفت 3درصد از آب سد لتیان در مرز ترکیه!
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هدر رفت 3درصد از آب سد لتیان در مرز ترکیه!

خبر تلخ امحای 7 هــزار تن هندوانه هــای صادراتی 
کشاورزان در ترکیه خیلی زود در فضای مجازی بازتاب 
پیدا کرد. این اتفاق به دلیل افزایش 4 برابری تعرفه و 
بسته شدن مرزها رخ داده است. شاید در نگاه اول فقط 
به 7 هزار تن هندوانه ای که امحا شده فکر کنیم اما ورای 
امحای این هندوانه ها میزان آبی است که برای تولید 
آن ها مصرف شده. به گفته کارشناسان برای این میزان 
هندوانه حدود 2 میلیارد لیتر یا دو میلیون متر مکعب آب 
استفاده شده است که این میزان برابر 3 درصد از ذخیره 
آب های پشت سد لتیان است. کاربری نوشت: »من موندم 
چرا الگوی کشت رو عوض نمی کنن که این جوری آب کشور 
رو که این روزها به دلیل شیوع کرونا افزایش مصرف 20 

درصدی هم داریم، هدر ندیم.«
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باالی 50 ساله های ازدواجی

خبری در فضای مجازی منتشر شده که 5 هزار مرد باالی 
50 سال در سال گذشته وام ازدواج گرفته اند که این خبر 
باعث تعجب کاربران مجازی شده است. یک جمعیت شناس 
با بیان این که جمعیت در معرض ازدواج در حال کاهش 
است و به همین دلیل تعداد ازدواج ها نیز کاهش می یابد، 
گفت: این درحالی است که تعداد وام های دریافتی برخالف 
تعداد ازدواج ها مرتب افزایش یافته. شهال کاظمی پور 
در خصوص تعیین شرط سنی برای دریافت کنندگان وام 
ازدواج برای کاهش سوء استفاده های احتمالی از آن در 
سنین زیر ۱5 و باالی 50  نیز گفته: »وقتی باالی 50 سال 
وام گرفته اند حتی اگر شرط سنی وجود داشته باشد افراد 
سودجو راه های گریز را پیدا می کنند بنابراین این قضیه 
نیاز به فیلترینگ دقیقی دارد.« کاربری نوشت: »البته سن 
ازدواج اگه همین جوری باال بره به زودی به دامادهای 50 

ساله می رسیم«.
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موتورسواری دوال دوال نمی شه!

»کمپین نه به وانت رو از این رو به اون رو کرد!« عکس ها 
و ویدئوهای مختلفی در فضای مجازی با هشتگ طنز #نه-

به-وانت منتشر می شوند که شهروندانی را نشان می دهد 
که برای جابه جایی بار به جای وانت از وسایل نقلیه سواری و 
موتورسیکلت استفاده می کنند. ویدئویی از شهر بافق یزد 
در فضای مجازی منتشر شده که یک موتورسوار به اتفاق 
یک سرنشین شتری را وسط خودشان قرار داده اند و با 
موتور او را حمل می کنند. این ویدئو موجب توجه و شوخی 
کاربران زیادی شده است. کاربری نوشت: »این جا باید 
بگیم موتورسواری دوال دوال نمی شه. واقعا که مورد عجیبی 
بود«. کاربر دیگری هم نوشت: »سه نفری سوار شدن با 
سه انسان هم خطرناکه حاال این که یه نفر شتر رو سوار کنه 
دیگه به خطر انداختن جون خودشون و بقیه شهروندانه«.
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انتقال کرونا از خدماتی ها و دربانان

»خب این بنده های خدا هم باید تجهیز بشن!« گزارشی 
توسط یکی از رسانه های آمریکایی منتشر شده که نشان 
می دهد نیروهای خدمات، تمیزکننده ها، نیروهای اداری و 
دربانان در مراکز درمانی و بیمارستان ها به طور گسترده ای 
مسئول توزیع ویروس بین مراجعان بوده اند. یعنی این 
افراد به خاطر در معرض آلوده بودن ویروس را بین افراد 
مختلف پخش کرده اند. این موضوع در فضای مجازی بازتاب 
داشته و نظرات مختلفی را به همراه داشته است. کاربری با 
انتشار این خبر نوشت: »حاال این بنده های خدا هم چاره ای 
ندارن. خب چه کار کنن خودشون هم در ارتباط با مردم 
هستن و بیش از همه در معرض بیماری«. کاربر دیگری هم 
نوشت: »باید در صورت امکان به این افراد گان و تجهیزات 
ایمنی بدن که هم خودشون آلوده نشن و هم باعث آلوده 

شدن بقیه نشن«.
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 ازدواج3 دقیقه ای!

تصویری از یک عروسی در کویت در شبکه های مجازی 
منتشر شد که در شرح آن ادعا شده بود که یک عروس و 
داماد بعد از ثبت رسمی ازدواج و موقع خروج از دفترخانه، 
به دلیل زمین خوردن عروس با هم دعوا می کنند و کار به 
جدایی می کشد. یکی از کانال های تلگرامی درباره این 
حادثه نوشته: »داماد بعد از زمین خوردن عروس بهش 
می خنده و میگه : دست و پا چلفتی! عروس هم گریه می کنه 
و همون جا طالق می خواد. عروس و داماد همون جایی 
که جشن عروسی برگزار کرده بودن، از هم جدا میشن! 
یعنی به طور رسمی این زوج حدود سه دقیقه زن و شوهر 
بودند.« کاربری نوشت: »کار به واقعی یا غیر واقعی بودن 
این داستان ندارم ولی واقعا جوون های امروزی دنبال 

بهانه ای برای جدایی هستن تا زندگی کردن.«
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تقسیم شام عروسی با محرومان

در روزگاری که کرونا مجالس عروسی را تعطیل کرده برخی 
پنهانی به برگزاری مراسم اقدام می کنند و باعث شیوع 
بیشتر کرونا و عزادار شدن مهمانان شان در هفته های 
آینده می شوند اما برخی هم هستند که بی خیال مجلس 
عروسی می شوند و به سراغ شروع زندگی مشترک می 
روند. در این میان برخی از این تازه دامادها و عروس 
ها با کارهای خالقانه شان در روزگار کرونایی این شروع 
زندگی را جاودانه می کنند. یکی از آن ها سربازی به همراه 
همسرش بود که بعد از دوبار تغییر تاریخ مراسم تصمیم 
گرفتند برای کمک به کادر درمان مراسم عروسی را کنسل 
کنند و هزینه مراسم را به خیریه ای در خراسان جنوبی 
دادند و شام عروسی شان را با نیازمندان تقسیم کردند. 
کاربری نوشت: »این کارشون باعث شد سال های سال 

شیرینی شب اول زندگی شون موندگار بشه.« 

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.

پیام بده قلیان روشن تحول بگیر!

تولد معلم ریاضی

خیلی 
خوشگل و 

شیک داشت 
ماشینو آتیش 

می زد این 
عروسک! بوی 
سوختگی به 

مشامم رسید، 
دیدم نمد 

داشبورد داره 
ازش دود بلند 

میشه!

یه جوون 25 
ساله توی 

مشهد عقب 
پراید وانتش رو 
کرده بوده کافه 
سیار و توی این 
ایام کرونایی با 
پیامک قلیون 

می داده 
دست مردم که 

گرفتنش.

 خودت 2 تومن پول یه ماسک بدی خیلی 
بهتره، تا کل خانوادت رو مجبور کنی کلی 
پول لباس مشکی بدن! اقتصادی فکر کن 

و ماسک بزن!

مراقب ذره بین ها باشید

منصوری- امروزه با گسترش تکنولوژی همه پدیده ها و وقایع طبیعی، بهتر از قبل پوشش داده می شود و زیر ذره بین نگاه جوینده 
و کنجکاو انسان ها قرار می گیرد. یکی از این پدیده های عجیب، مرگ دسته جمعی حیوانات است که در دهه های اخیر ثبت شده و 
همگان را در برابر این سوال قرار داده که چرا گاهی حیوانات دسته جمعی می میرند و چه رازی در پس آن نهفته است، تا کنون پاسخ 
قطعی، واضح وقانع کننده ای در این باره به دست نیامده است. به تازگی هم  یک داستان غم انگیز در کشور بوتسوانا واقع در قاره 
آفریقا در حال روی دادن است که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است. به تازگی نزدیک به 300 فیل جان خود را از دست داده 
اند که هنوز مرگشان در هاله ای از ابهام قرار دارد. امروز سعی کرده ایم ضمن بررسی این فاجعه، نمونه هایی از مرگ دسته جمعی و 

اسرار آمیز حیوانات را بنویسیم که در این مطلب می خوانید.

            مرگ صدها فیل

مرگ کامال بی سابقه صد ها فیل در بوتسوانا که به تازگی  اتفاق 
افتاده همچنان در پرده ای از ابهام قرار دارد. البته صحبت 
از کشتار این فیل ها توسط شکارچیان در همان ابتدا منتفی 
اعالم شد چون بر اساس شواهد و تصاویری که از الشه این 
فیل ها وجود دارد مشخص است که عاج این فیل ها بریده 
نشده. همچنین مطرح شد که ممکن است برخی از  مناطقی 
را که این فیل ها تغذیه می کردند به سیانور آلوده کرده باشند 
که این فرضیه هم به دلیل این که در محیط تغذیه فیل ها 
حیوانات زیاد دیگری وجود دارند ولی تنها الشه فیل ها در این 
منطقه پیدا شده ،منتفی است. دکتر مک کن از موسسه خیریه 
نجات پارک ملی با توجه به نحوه مردن فیل ها که با صورت به 
زمین می خورند    یا فیل هایی که روی یک دایره دور می زنند   
این احتمال را داده است که ممکن است  فیل ها دچار حمله 
عصبی شده باشند.با این حال نمونه هایی از الشه های یادشده 
برای انجام برخی آزمایش ها به آزمایشگاه های کشورهای 
زیمبابوه، آفریقای جنوبی و کانادا برده شده است. نتایجی که 
از این آزمایش ها به دست می آید با ارزیابی هایی که توسط دام 
پزشکان محلی در مکان اتفاق به دست آمده، مقایسه خواهد 
شد. به گزارش شبکه CBS  در میان فیل های مرده از هر جنس 
و سنی   وجود دارد. این در حالی است که تعدادی از فیل های 
زنده، بی حال، تحلیل رفته و از نظر شکل ظاهری غیرمعمول 
به نظر می رسند. تخمین زده می شود در کشور بوتسوانا ۱۳۰ 

هزار فیل وجود داشته باشد.

            باران پرندگان مرده در آمریکا

مردم شهر بیبی در ایالت آرکانزاس ایاالت متحده آمریکا 
سال 2۰۱۱ را با مرگ جمعی پرندگان آغاز کردند. صبح 
روز اول ژانویه، دست کم 5 هزار پرنده بی جان خیابان های 
شهر بیبی در ایالت آرکانزاس را پوشاندند. سرپرست جمع 
آوری این پرندگان از خیابان ها می گوید: »از ساعت 7 صبح 
جمع آوری اجساد پرندگان از خیابان 
ها آغــاز شده است واز محوطه های 
دیگر هم جمع آوری شــده انــد. این 
کار برای شمارش صورت می گیرد.« 
تعدادی از این اجساد که در منطقه 
ای به شعاع یک کیلومتر یافت شده، 
به آزمایشگاه منتقل شده است ولی 
دلیل مرگ ناگهانی و جمعی پرندگان 
آتش  برخی  نیست.  مشخص  هنوز 
بازی شب سال نو را علت این رویداد 

می دانند.

            انفجار وزغ ها

در سال 2۰۰5 یک اتفاق عجیب در آلمان افتاد. تعداد زیادی 
از وزغ ها از درون منفجر شده بودند و امعاء و احشای آن ها تا 
فاصله چند متری پرتاب شده بود. دانشمندان و متخصصان 
علوم جانوری در این باره گفته اند که حداقل هزار وزغ ناگهان 
بدن خود را به قدری منبسط کردند که منفجر شدند و قلب آن 
ها تا ارتفاع یک متر به بیرون پرتاب شد. با بروز این پدیده دریاچه 
کوچک »آدونا« در هامبورگ آلمان » تاالب مرگ« خوانده شد. 
یکی از محققان جامعه حفاظت از محیط زیست در منطقه شمال 
ـ  هامبورگ در این باره گفته: »این صحنه همانند یک فیلم علمیـ 
تخیلی است. وزغ ها ناگهان بدن خود را به اندازه ۳/5 برابر یک 
وزغ معمولی باد کردند و سپس منفجر شدند.« هیچ کس دلیل 

این اتفاق عجیب را نمی داند؛ راستی وزغ ها را چه شده بود؟

            مرگ گوسفندها

در سال 2۰۰5 گزارش شد که حدود ۱5۰۰ گوسفند در ترکیه 
برای این که بمیرند از صخره ای پایین پریدند. چوپانان حیرت زده 
ترکیه که برای صبحانه خوردن گله را در حال چرا رها کرده بودند، 
مرگ گوسفندها را به چشم خود دیدند که روی هم افتاده بودند.   
برخی معتقدند این اتفاق به دلیل اشتباه اولین گوسفند رخ داده 
و بقیه گوسفندان کورکورانه از او تبعیت کرده اند اما بسیاری از 
کارشناسان این فرضیه را مردود دانسته و هنوز دلیل این اتفاق 

را پیدا نکرده اند.

            خودکشی گروهی  نهنگ ها

در بین سال های 2۰۰8 تا 2۰۰9 بیش از 5۰۰ نهنگ در چهار 
مرحله خود را به سواحل استرالیا رساندند و به خودکشی اقدام 
کردند. در سال 2۰۰8، 6۰ نهنگ خلبان در جزیره تاسمانی 
خودکشی کردند. یک هفته بعد، ۱5۰ نهنگ خلبان دیگر نیز 
به همان روش مردند. در مارس 2۰۰9 نیز ۱94 نهنگ دیگر 
در ساحل مردند. در این مورد بیش از ۱۰۰ داوطلب برای نجات 
نهنگ ها تالش کردند و موفق شدند 54 نمونه را نجات دهند. 
علت این حرکت و خودکشی گروهی نهنگ ها هنوز مشخص 
نیست و دانشمندان محیط زیست پاسخی برای آن و راه حلی 
برای جلوگیری از این اتفاق پیدا نکرده اند. متاسفانه خودکشی 

نهنگ ها هر ساله در حال تکرار شدن است.

وقتی برای 
معلم ریاضیت 
تولد می گیری 

 و معلم 
می خواد بهت 
یاد بده چطور 
باید کیک رو 
بین همه به 

شکل مساوی 
تقسیم کنی!

می خواسته 
بدون این که 
پول پرداخت 

کنه سوار 
هواپیما بشه 
بعد رفته توی 
موتور هواپیما 

قایم شده، 
داداش اون  

روشن  شه که 
تیکه بزرگت 

گوِشته!

معادله 
منطقی

فراری به قیمت جان

به تازگی 275 فیل در آفریقا به شکل مرموزی مرده اند، آیا پیش از این هم حیوانات مرگ های مرموزی داشته اند؟

مرگ های ارسارآمیز



 گروه اجتماعی- پیشتر ها که چیپس و پفک 
می خریدیم، وقتی مــوج گرانی ها می آمد 
قیمت و اندازه چیپس و پفک تغییری نمی کرد 
اما وقتی پاکت را باز می کردیم، می دیدیم مثال 
5-6 دانه چیپس و پفک توی پاکت گذاشته 
اند و بقیه هواست. ماجرای گرانی بسته های 
اینترنت همراه هم در دوروز گذشته شبیه 
ــدول شبیه  آن ماجرا شــده و قیمت ها در ج
قبل است اما حجم بسته ها نصف شده است. 
مثال بسته ۱5 گیگابایتی که پیش از این ۳۷ 
هزار تومان بود، اکنون از فهرست بسته یکی 
از اپراتورها حذف و بسته ۷.5 گیگابایتی با 
قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است. 
ماجرا شبیه همان چیپس و پفک است که البته 
به آن عــادت داریــم با این تفاوت که چیپس و 
پفک را می توان در گرانی ها نخرید و نخورد اما 
اینترنت را هم می توان نخرید و مصرف نکرد؟! 
آن هم در شرایط کرونا که فعالیت های مجازی 
مــردم بیشتر از گذشته شده است.ماجرای 
گرانی بسته های اینترنت از دوروز قبل که 
حرفش این طرف و آن طرف پیش آمد، خیلی 
زود به واقعیت پیوست و از دیروز رسما قیمت 
های جدید روی پیشخوان اپراتورهای همراه 
اول و ایرانسل قــرار گرفت. در همین زمینه 

معاون وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
ــردن قیمت توسط برخی اپراتورهای  بــاال ب
تلفن همراه در شرایط کرونا را غیرمنطقی و 
غیرمعقول دانست و خواستار بازگشت قیمت ها 
به حالت قبل شد.در شرایطی که همه کاالها 
به گرانی میل پیدا کرده اند، حداقل انتظار از 
بخش های دولتی این است که خود بر گرانی 
دامن نزنند. این در حالی است که افزایش دو 
برابری قیمت بسته های اینترنت همراه اول و 
ایرانسل، مشترکان این دو اپراتور را شوکه کرد.

با این حال دیروز حسین فالح جوشقانی معاون 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در توئیتی 
نوشت: باالبردن قیمت در برخی اپراتورهای 
تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع 
مجازی  فضای  به  بیشتری  وابستگی  کرونا 
پیدا کرده اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است 
و سازمان تنظیم با آن مخالفت کــرده است. 
برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح 
با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت ها باید به قبل 
بازگردد.طبق گفته آقای فالح جوشقانی، اگر 
این افزایش قیمت برخالف موافقت سازمان 
تنظیم است، بنابراین حداقل انتظار این است 
که با بازگشت به قیمت های قبل، تمامی مبالغ 

دریافتی از مردم نیز به حسابشان بازگردد.

سازمان تنظیم: مبالغ اضافه بر می گردد       
البته عصر دیــروز مجید حقی معاون سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو 
با مهر تصریح کرد قیمت ها ظرف همین امروز 
)دیروز شنبه( باید به حالت قبل برگردد. وی  وعده 
داد : کاربرانی که طی این مدت بسته اینترنت 
فعال کرده اند نیز بسته های اینترنت آن ها با 

مبالغ قبلی برایشان اصالح و مبالغ به حسابشان 
برگشت داده می شود.

پیشتر نیز آذری جهرمی وزیر ارتباطات تاکید 
کرده بود :گران کردن اینترنت با هدف حمایت از 
محتوای داخلی اینترنت درست نیست . به جای 
این که برای حمایت از محتوا دست در جیب مردم 

کنید سهم تولید کننده را در جیبش بگذارید .
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 تخلف  اپراتورها جامعه 
با گران فروشی ۱۰۰ درصدی 

 آذری جهرمی : گران کردن اینترنت با هدف حمایت از محتوای
 داخلی درست نیست

گفت و گو 
   

عضو کمیسیون آموزش:بازگشت مبالغ اضافه  را پیگیری می کنیم 

محمداکبری- مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
 مجلس به خراسان گفت: تصمیماتی  کالن چون افزایش تعرفه اینترنت بدون اطالع کاربران 
اقدامی خالف عرف وقانون است.وی افزود: همان گونه که پیش از هر معامله ای دوطرف باید از آن 
مطلع باشند که چه چیز به چه قیمت به فروش می رود، در این جا هم باید خریدار که همان جامعه 
مشتریان هستند،از  افزایش قیمت ها از سوی فروشنده که اپراتور های همراه اول و ایرانسل هستند، 
مطلع می شدند.نماینده خرم آباد و درود با اعالم این که وزیر ارتباطات در جلسه این هفته کمیسیون 
آموزش   حضور می یابد، گفت: از آقای آذری جهرمی در این نشست برای این اتفاق سوال خواهیم 
کرد؛ اگر استدالل درستی برای این افزایش قیمت ناگهانی و غافل گیرانه نباشد و افزایش تعرفه ها 
غیر کارشناسانه صورت گرفته باشد،  اپراتورها موظف اند تعرفه را به حالت قبل درآورند و تمامی 

مبلغی را که از مردم بابت افزایش قیمت ها دریافت کرده اند، به حسابشان بازگردانند.

 دوره آموزش سربازی
فعال یک ماهه شد

انتظامی گفت: در  نیروی  ــوزش  آم و  تربیت  معاون 
راســتــای حفظ سالمتی ســربــازان با رعایت تمامی 
پروتکل های بهداشتی، مجدد دوره آموزشی سربازی 
یک ماهه شد. ســردار حبیب ا... جان نثاری معاون 
تربیت و آموزش نیروی انتظامی در این خصوص که تا 
چه زمانی دوره آموزشی یک ماهه خواهد بود، به فارس 
گفت: اجرای یک ماهه دوره آموزشی در پادگان ها و 
مراکز آموزشی نیروی انتظامی تا اطالع ثانوی اجرا 

خواهد شد و منوط به شرایط ویروس کروناست.

خط و نشان های روحانی برای 
بدون ماسک ها

گروه اجتماعی- با جدی شدن هشدارها در 
دیروز  جمهور  رئیس  کرونا،  شیوع  خصوص 
بـــرای کسانی کــه از مــاســک اســتــفــاده نمی 
کنند،خط و نشان کشید و گفت: اگر کارمندی 
در اداره ای شلوغ بدون ماسک می آید، باید 
غیبت بزنند و او را برگردانند، الاقل در ادارات 
دولتی و جاهایی که متعلق به دولت یا شبه 
دولت است مثل بانک ها و شهرداری ها، این 
ها باید الزام شوند و قدم به قدم جلو بیاییم تا 

خدمات الزامی شود.
ایــن که  بیان  با  ایرنا، روحانی   بنابرگزارش 
متأسفانه شاهدیم برخی ابتال به بیماری کرونا 
می کنند،  مخفی  را  آن  و  شمرده  ناپسند  را 
تصریح کرد: اگر کسی بداند که به کرونا مبتال 
شده است، وظیفه شرعی و انسانی دارد که 
به دیگران اطالع دهد. وی گفت: نباید اجازه 
داده شــود در مترو مــردم بــدون ماسک وارد 
شوند و ارائه خدمت مترو و اتوبوس منوط به 
این است که افــراد ماسک بزنند و ضابطین 
و  قضاییه  قــوه  خــود  همچنین  و  قضاییه  قــوه 
تا بتوانیم  دادستان های محترم کمک کنند 
که  هــم  جاهایی  کنیم؛  عــبــور  مقطع  ــن  ای از 
هستند؛  مسئول  ها  آن  اصناف  و  اتحادیه ها 
آن ها اجازه ندهند فردی بدون ماسک در این 

مراکز حضور داشته باشد.

استقبال نکردن والدین از 
بازگشایی مهدهای کودک

رئیس کمیته پیشگیری از بیماری های واگیردار 
سازمان بهزیستی کشور گفت: مهدهای کودک 
تحت نظر هستند اما همان طور که ما پیش بینی 
می کردیم استقبال از مهدهای کودک کم بوده 
است و ظرفیتی که ما اجــازه داده بودیم حتی 

تکمیل نشده است. 
نفریه درباره موارد مشکوک به کرونا در مهدها 
گفت: در این باره حتی مورد مشکوک هم در 
مهدهای کودک گزارش نشده است البته هر 
روز کــودکــان غربال می شوند و اگــر کودکی 
دارای عالمت باشد، از پذیرش او خــودداری 

می شود.  

  آمار روز

 تصویر  روز

  توئیت روز

1۸ میلیون ایرانی تاکنون کرونا 
گرفته اند

دکتر مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا 
ــوژی و  آمــار احتمالی  ــرول دربـــاره  تست های س
کرونا در کشور گفت: این تست تنها برای مقاصد 
اپیدمیولوژیک کرونا استفاده می شود و در تشخیص 
بیماری موثر نخواهد بــود.وی با اشــاره به اهداف 
اپیدمیولوژیک تست های سرولوژی گفت: برای 
آگاهی از درصد ابتالی افراد یک منطقه به کرونا، از 
این تست استفاده می شود که پس از انجام  متوجه 
شدیم تاکنون ۱۸ میلیون ایرانی یعنی حدود ۲۰ 

درصد جمعیت کشور به این بیماری مبتال شده اند.

  روحانی باالخره ماسک زد

روحانی دیــروز در گفت وگوی خصوصی با وزیر 
بهداشت باالخره از ماسک استفاده کرد.

ــادری / نماینده  ــ پــیــام تــوئــیــتــری احــمــد ن
 تــهــران و عضو کمیسیون آمـــوزش مجلس

 ظرفیت روزانه تولید ماسک
 به 7 میلیون رسید

 ۷ رئیس سازمان غذا و دارو گفت: روزانه حدود 6 تا
میلیون ماسک در کشور تولید می شود.

ــه گـــزارش فـــارس، مــحــمــدرضــا شــانــه ســاز دیـــروز   ب
۷ میلیون ماسک  ــدود 6 تــا گفت: اکنون روزانـــه ح
تولیدکنندگان  انجمن  و  می شود  تولید  کشور  در 
و  تهیه  صنفی  متولی  که  ماسک  صادرکنندگان  و 
توزیع ماسک هستند اعالم کردند توانایی افزایش 
شیفت های خود را دارند و در این خصوص نیازمند 

حمایت های مالی هستند.

یورونیوز: کرونای جدید مسری تر از 
ویروس چینی است

یورونیوز دیروز در خبری نوشت: بر اساس مطالعه جدیدی 
که مجله »ســل« روز پنج شنبه منتشر کــرده ، نوع غالب 
کنونی ویــروس جدید کرونا که در جهان شیوع یافته، 
مسری تر از ویروس اولیه ای است که در چین کشف شده 
است. این تحقیقات که در اندازه آزمایشگاهی انجام شده 
است، نشان می دهد کرونای جهش یافته محتمل است که 
بیشتر از نوع اولیه اش بتواند از فردی به فرد دیگر سرایت 
کند. با این حال این نتایج هنوز با تحقیقات دیگری اثبات 

نشده است.
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حامد بهداد به عنوان صداپیشه 
فیلم  شـــده  ــه  ــل دوب نسخه  در 
»دکتر دولیتل« به کارگردانی 
داشته  حضور  گیگان  استیو 
است. حامد بهداد در این فیلم 

صداپیشه یک گوریل و یک موش بوده است.

بازگشت  در  حسینی  شهاب 
ــس از ســال هــا، در  ــه اجـــرا پ ب
دیده  وی اودی  سرویس های 
خواهد شد. برخالف شایعات، 
این برنامه با عنوان »همرفیق« 

از شبکه های تلویزیون روی آنتن نخواهد رفت.

ــازی در  ــ ــد مـــحـــمـــدزاده ب ــوی ن
ــش خــانــگــی  ــای ــم مــجــمــوعــه ن
»قورباغه« را به پایان رساند. او 
با انتشار پستی تجربه پنجمین 
را  سیدی  هومن  بــا  همکاری 
»بی نظیر« دانسته و برای همکاری بعدی ابراز 

امیدواری کرده است.

لیندا کیانی در تازه ترین فعالیت 
سینمایی خــود، قــرار اســت در 
فیلم »صحنه زنی« به کارگردانی 
علیرضا صــمــدی بـــازی کند. 
مهتاب کرامتی، مجید صالحی و 
بهرام افشاری، از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

چهره ها و خبر ها

ابوالفضل پورعرب در سریال 
»پـــای بــســت« ســاخــتــه احمد 
کاوری بازی کرده و در این اثر 
با فاطمه گودرزی، نسیم ادبی و 
فریبا متخصص همبازی شده. 
او در سال های اخیر حضور کم رنگی در عرصه 

بازیگری داشته است.

ــهــاره کــیــان افــشــار از امــروز  ب
ساخته  »پسرکشی«  فیلم  بــا 
ــی، در  ــم ــری ــادی ک ــده ــم ــح م
ــور  ــض ــای آنـــالیـــن ح ــم ــن ــی س
در  معمایی  فیلم  ــن  ای دارد. 

سی وهشتمین جشنواره فجر اکران شد و قصه 
آن در دهه های 40 و 70 می گذرد.

  مائده کاشیان   - در سال های اخیر، رونق بازار نمایش خانگی، 
پــای بســیاری از بازیگــران و فیلم ســازان را به شــبکه نمایش 
خانگی باز کرده و هر از گاهی خبر حضــور یکی از چهره ها در 
این مدیوم منتشر می شــود. رامبد جوان و پیمان قاسم خانی 
تازه ترین چهره هایی هستند که وارد نمایش خانگی شده اند و 

مهران مدیری نیز دوباره به این مدیوم بازگشته است.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

تلویزیون

رامبد جوان	 
رامبد جوان جزو چهره های همه فن حریف سینما و تلویزیون 
ــود، بازیگری، اجــرا،  اســت و در طــول ســال هــای فعالیت خ
برنامه سازی و کارگردانی را تجربه کرده است. او در سال های 
گذشته، بیشتر مشغول تولید برنامه »خندوانه« بوده و فیلم 
»نگار« و »قانون مورفی« را هم جلوی دوربین برده است. جوان 
پس از ساخته نشدن سری جدید »خندوانه«، فرصت را غنیمت 
شمرده و قصد دارد اولین سریال خود را ویژه نمایش خانگی 
بسازد. رامبد جوان پیشتر تجربه ساخت سریال تلویزیونی را 
داشته، اما از آخرین سریالی که او ساخته یعنی »توطئه فامیلی«، 
9 سال می گذرد. او اکنون پس از سال ها تصمیم گرفته سریال 
جدیدی بسازد و اولین سریال خود در مدیوم نمایش خانگی را 
جلوی دوربین ببرد. نکته جالب و متفاوت این سریال، استفاده 
از پنج خواننده مشهور به عنوان بازیگران آن است. اگر رامبد 
جوان قصد داشته باشد از حضور خوانندگانی که در زمینه 
بازیگری تجربه دارند استفاده کند، احتماال رضا یزدانی، فرزاد 
فرزین و امید حاجیلی، اولین گزینه هایی هستند که به ذهن 
می آیند، اما اگر قرار باشد خوانندگانی در این سریال بازی کنند 
که تجربه ای در بازیگری ندارند، ترکیب بازیگران این مجموعه 
بسیار متفاوت خواهد بــود. رامبد جــوان این روزهــا مشغول 
مسابقه استندآپ کمدی آنالینی ا ست که در فضای مجازی به 

راه انداخته است.

پیمان قاسم خانی	 
پیمان قاسم خانی به عنوان فیلم نامه نویس شناخته می شود و تا 
به حال تجربه نگارش فیلم نامه چند فیلم و سریال  در تلویزیون 
و نمایش خانگی را داشته اســت. او ســال 94، وارد عرصه 
کارگردانی شد و اولین فیلم خود یعنی »خوب، بد، جلف« را 
جلوی دوربین بــرد. قاسم خانی اکنون تصمیم دارد پس از 
ساخت اولین فیلم سینمایی اش، اولین سریال خود را بسازد و 
حضور متفاوتی در نمایش خانگی داشته باشد. هرچند که وی 
تا به حال به عنوان طراح و سرپرست فیلم نامه، با آثاری مانند 
»گنج مظفر« و »هیوال« که هر دو از ساخته های مهران مدیری 
هستند، در این مدیوم حضور داشته اســت، اما این سریال 
اولین تجربه اش در مقام کارگردان یک اثر در نمایش خانگی 
است، به همین دلیل برای او تجربه متفاوتی به حساب می آید. 
هنوز جزئیاتی از داستان سریال منتشر نشده، اما گفته شده 
نام آن »مریخی ها« است و تصویربرداری اش نیز به زودی آغاز 
خواهد شد. با توجه به تجربه پیمان قاسم خانی در آثار کمدی، 
احتماال ژانر این سریال کمدی خواهد بود. وی این روزها فیلم 
»خوب، بد، جلف 2« را روی پرده سینما در حال اکران دارد که 
در سال 99، تقریبا 600 میلیون تومان فروخته است. قاسم 
خانی که معدود تجربیاتی در زمینه بازیگری دارد، به تازگی 
در فیلم »چپ، راست« ساخته حامد محمدی هم ایفای نقش 

کرده است.

مهران مدیری	 
مهران مدیری هم مانند رامبد جوان، از زمانی که کار حرفه ای 
خود را شروع کرده، در زمینه های مختلفی مانند کارگردانی، 
اجــرا، بازیگری و خوانندگی فعالیت داشته اســت. مهران 
مدیری در طول این سال ها معموال کمتر در آثار کارگردان های 
ــژه در نمایش خانگی بیشتر در  ــرده و بــه وی ــازی ک دیگر ب
سریال های خود به عنوان بازیگر دیده شده است، بنابراین 
 اگر بخواهیم نقش هایی را که مهران مدیری ایفا کرده است ،
 مرور کنیم، نقش هایی که در آثار خودش بازی کرده، اولین 
شخصیت هایی هستند که به خاطرمان می آیند. اگر نگاهی 
به سابقه مهران مدیری در مدیوم نمایش خانگی بیندازید، 
جز ساخته های خــودش، فصل سوم سریال »قلب یخی« به 
کارگردانی سامان مقدم تنها مجموعه ای بوده که مدیری 
در آن بازی کرده است. اکنون قرار است مهران مدیری، در 
تازه ترین تجربه خود به عنوان بازیگر، در سریال »خاتون« به 
کارگردانی تینا پاکروان، ایفای نقش کند و در این سریال با 
نگار جواهریان همبازی شود. مهران مدیری پس از گذشت 
هشت سال از سریال »قلب یخی«، برای دومین بار با »خاتون« 
بازی در سریال کارگردان دیگری غیر از خودش را تجربه 
خواهد کرد، به همین دلیل این تجربه در کارنامه شخصیتی 
مانند او با سابقه ای که گفتیم، تجربه متفاوتی نسبت به دیگر 

فعالیت هایش به حساب می آید.

 تجربه های تازه طنازها 
در نمایش خانگی

سریال های جدید با کارگردانی رامبد جوان و پیمان قاسم خانی و بازیگری مهران مدیری در راه است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور :

 تلویزیون های اینترنتی باید 
تحت پوشش صداوسیما باشند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور راه انــدازی 
اساسی  قــانــون  خــالف  را  اینترنتی  تلویزیون 
دانست و تأکید کرد که هر نوع تلویزیون باید 

تحت پوشش صداوسیما باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  حجت االسالم 
ت  نشس در  ــان  ــی ــش دروی حــســن  والمسلمین 
هم اندیشی با معاون سیمای سازمان صداوسیما، 
مدیران شبکه های سیما و شماری از مدیران این 
معاونت، گفت: »برخی به دنبال نقض حاکمیت 
اصل ۱7۵ قانون اساسی هستند که بنده به 
بخش مربوطه تأکید کــردم به عنوان بازرسی 
ویژه پیگیری شود؛ طبق قانون اساسی هر نوع 

تلویزیون باید تحت پوشش صداوسیما باشد.«

مرتضی حیدری مطرح کرد:

صداوسیما موافق گفت وگو با 
کارآفرین های جهانی نبود

بــرای   طرحی  از  صداوسیما  باسابقه  مجری 
گفت وگو با پایه گذاران فیس بوک و مایکروسافت 

خبر داد.
مرتضی حیدری با اشاره به طرح »صد کارآفرین 
دنیا« به جام جم گفت: »طرحی را برای گفت وگو 
با شخصیت های بزرگ جهانی مطرح کردم. یکی 
از آن ها مصاحبه با صد کارآفرین مطرح دنیاست. 
چون با ۱2۵نفر از بزرگ ترین کارآفرین های 
ایران مصاحبه داشتم، می خواستم با خارجی ها 
مثل پایه گذاران علی بابا، مایکروسافت، فیس 
بوک، ای بی و... هم گفت وگو کنم. اما متاسفانه 
سازمان از ایــن طــرح حمایت نکرد.« حیدری 
افزود: »هرچند سازمان با تولید این طرح موافق 
نبود، ولــی من می خواهم ایــن کــار را با هزینه 

شخصی خودم انجام دهم و امیدوارم که بشود.«
حیدری درباره سرانجام این طرح گفت: »خودم 
به دنبال تولیدم و باید حضوری برای مصاحبه 
بــروم و با این قیمت ارز و بسته بــودن مرزها به 
خاطر شرایط کرونا، کار سختی است، اما به انجام 

دادنش امیدوارم.«
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تازه های نشر 

پیک اندیشه 

خاطراتی از زندگی شخصی و اجتماعی 
آیت ا... سیدجواد خامنه ای

عالمی که اسوه زهد و قناعت بود

حضرت آیت ا...سیدجواد حسینی خامنه ای، واقعًا 
عالمی وارسته بود و عمری را با قناعت و زهد سپری 
کرد. زندگی ایشان، در دو ُبعد علمی و خانوادگی، 
نکات برجسته ای دارد که بنده برخی از آن ها را، به 
حسب ارتباط و عالقه ای که به ایشان داشتم، بازگو 
می کنم. ایشان در مباحث علمی سلوک خاصی 
داشتند. بنده این افتخار را داشتم که بخشی از 
مکاسب را به صورت خصوصی، نزد ایشان فرا بگیرم. 
ــاق بیرونی بــود که برای  در منزل ایــشــان، یک ات
جلسات و تدریس از آن استفاده می کردند. من هر 
روز صبح، به منزل ایشان می رفتم و به فراگیری 
درس می پرداختم. با این که اختالفات نظری و 
دسته بندی های خاص علمی در بین علمای مشهد، 
ــت، ولــی آیـــت ا... سیدجواد  از گذشته وجــود داش
ــن اخــتــالفــات نشد و  خــامــنــه ای هیچ گاه وارد ای
با همه علما، از همه طیف ها، ارتباطات دوستانه 
داشت. ایشان به صورت دائم، در مسجد صدیقی ها 
نمازجماعت اقامه می کرد و موردتوجه عام و خاص 
بود و به این صورت، با مردم ارتباط داشت و مدتی هم 
در مسجد جامع گوهرشاد اقامه نماز جماعت فرمود. 
زندگی ایشان بسیار ساده بود. خصوصًا در دوره 
رضاخانی که زندگی بر علما و اهل علم بسیار سخت 
می گذشت، ایشان ریاضت می کشیدند. آن چه در 
زندگی سید جوادآقا مهم بود، دیانت و مناعت بود. 
همین مناعت باعث شد که رژیم پهلوی ایشان را به 
انزوا بکشاند. در خاطراتی از ایشان مشاهده کردم 
که گاهی شام در منزل نداشته و ایشان و همسرشان 
برای فرزندان نان و کشمش تهیه و به این صورت 
سپری می کردند.چیزی که در زندگی ایشان اصل 
بود، جلب رضایت الهی بود. علی رغم سختی زندگی، 
عالقه خیلی زیــادی داشتند که فرزندانشان وارد 
وادی روحانیت بشوند و اصرار داشتند در همان اوان 
طلبگی، ملبس شوند. همسر ایشان نیز در این مسیر، 
با آن مرحوم همراه بودند. بخش زیــادی از فضای 
تربیت دینی خانه آقا سید جواد، توسط همسر ایشان 
شکل می گرفت. از مادرم می شنیدم که مادر رهبر 
معّظم انقالب، خانم ها را تشجیع می کرد به استقامت 
و پایداری بر حمایت از دین و نفرت از طاغوت. به 
طوری که در کنار ذکر و دعا، لعن و نفرین طاغوت 
و خاندان پهلوی هم دائر بوده است. ایشان هفت 
سال به خاطر موضوع کشف حجاب در خانه ماندند 
و حجاب شان را حفظ کردند. فضای تربیتی خانواده 
ایشان به گونه ای بود که فرزندان کامال اجتماعی 
و انقالبی تربیت شدند. همسر آیــت ا... سید جواد 
خامنه ای، از زنان زمان خودشان متمایز بودند؛ سواد 
روز داشتند، شجاعت داشتند و دلیر بودند. تقوای 
پدر و شجاعت مادر، فضای خانواده را به شکل ویژه ای 
درآورده بود که در رأس آن ها، یکی دیانت و تقوا بود 
که می درخشید و دیگری استکبارستیزی و نفرت 
از طاغوت و خاندان پهلوی که شاید کمتر در دیگر 
خانواده ها، همه آن ها را با هم می توانستیم پیدا کنیم. 

تازه ترین اثر پژوهشگر آلمانی مشخص کرد

 مروجان »اسالم هراسی«

 شبکه ای عمل می کنند

ــاب  ــتـ ــده کـ ــ ــن ــ ــس ــ ــوی ــ ن
»اســــــالم هــــــراســــــی 
تحلیل  شـــبـــکـــه ای«، 
تـــالش  از  مــنــاســبــی 
گروه های مخالف اسالم 
تاسیس  از  اروپـــــا،  در 
سازمان گرفته تا برگزاری 
و  مختلف  نشست های 
استفاده از رسانه ها برای 
ــه می دهد.  به گزارش  ــالم، ارائ ترویج ترس از اس
ایبنا، این کتاب نوشته الیور وکرلیز است که در 
۴۳۲ صفحه، رنگ انتشار به خود دیده است. الیور 
وکرلیز، محقق حوزه ادیان است که در این کتاب، 
جنبش های ضد اسالمی ترنس آتالنتیک را بررسی 
کرده است. به اعتقاد او، گروه های مخالف اسالم 
در اروپا تالش می کنند از طریق تاسیس سازمان، 
برگزاری نشست های مختلف و استفاده از رسانه ها، 
شبکه ای بزرگ علیه اسالم و مسلمانان به راه  اندازند 
و ترس از اسالم را در کل اروپا رواج دهند. گروه ها 
و جنبش های راست گرا در اروپا، تالش می کنند با 
استفاده از تئوری اسالمی شدن اروپــا، طرفداران 
خود را علیه مسلمانان بسیج کنند و به همین دلیل 
می کوشند به صورت شبکه ای، اسالم هراسی را 
رواج دهند. کتاب »اسالم هراسی شبکه ای« به تازگی 
انتشار یافته و هنوز به فارسی ترجمه نشده است. جا 
دارد که مترجمان متعهد برای ترجمه آن گام بردارند. 

ادامه مسابقه ملی کتاب خوانی 
»کرامت« تا پایان ماه صفر

مدیرعامل انتشارات به نشر، از برگزاری هشتمین 
پویش مطالعاتی این انتشارات با محوریت کتاب 
ــام رضـــا)ع( و کــرامــت انــســانــی« خبر داد و  »امـ
گفت: همزمان با میالد امــام رضــا)ع( مسابقه 
ملی کتاب خوانی »کرامت« نیز آغاز شد و تا دهه 
پایانی ماه صفر ادامه خواهد داشت. به گزارش 
ایبنا، حسین سعیدی گفت:   تالش خواهیم کرد 
ــا)ع( و کرامت انسانی«   ــام رض توزیع کتاب »ام
ــورت گــســتــرده و در سطح کــشــور انجام  بــه صـ
شود تا عالقه مندان به منبع مسابقه دسترسی 
سایت  طریق  از  اینترنتی  خرید  باشند.  داشته 
»www.behnashr.com « نیز امکان پذیر است.

یادداشت 

جواد نوائیان رودســری- 16 آذرمــاه سال 
1۲7۴ خورشیدی، در شهر نجف و در خانه 
ــت ا... سیدحسین خامنه ای به دنیا آمد؛  آی
پدرش از ســادات سرشناس تبریز و علمایی 
بود که هیچ گاه ظلم را برنمی تابیدند. اجداد 
او، قــرن هــا قبل، ابــتــدا بــه اراک و سپس به 
آذربایجان کوچیده و در مسیر ارشــاد خلق، 
رنج ها برده بودند. مرحوم آیت ا... سیدجواد 
خامنه ای که امروز، سی و چهارمین سالگرد 
رحلت اوســت، در خــانــواده ای متولد شد که 
در آن، دیانت با سیاست آمیخته بود؛ شوهر 
زمره  در  خیابانی،  محمد  شیخ  او،  خواهر 
مشروطه  عصر  مــبــارزان  شناخته  شده ترین 
قــرار داشــت و وکیل مــردم تبریز در مجلس 
ــورای ملی بــود و میرزا اسماعیل نوبری،  ش
بسیار  و  نامی  متدین،  مشروطه خواهان  از 
محبوب آذربایجان هم، از وابستگان به خاندان 
پــدری آن مرحوم محسوب می شد. آیــت ا... 
سیدجواد خامنه ای، دوران کودکی و نوجوانی 
را در کوران مبارزات مشروطه خواهی اهالی 
شجاع آذربایجان گذراند و در همین زمان، 
مقدمات علوم دینی را نزد پدر و دیگر استادان 

حوزه های علمیه تبریز فرا گرفت.

هجرت به مشهد و نجف اشرف	 
ــال 1۲96 خــورشــیــدی، در ۲۲  وی در س
سالگی، راه مشهد را پیش گرفت تا در حوزه 
علمیه این شهر به کسب علم بپردازد. ماحصل 
این هجرت، علم آموزی در محضر بزرگانی 
میرزامحمد  حسین قمی،  حاج آقا  همچون 
آقــازاده خراسانی، میرزا مهدی اصفهانی و 
حاج فاضل خراسانی بود. آن مرحوم در همین 
دوره به تکمیل مباحث فلسفی پرداخت و از 
درس آقابزرگ حکیم شهیدی و شیخ اسدا... 
یزدی در این زمینه بهره برد و مدتی بعد به 
تبریز بازگشت. در سال 1۳05 خورشیدی 
ــرای قبضه  و در بحبوحه تــالش رضــاخــان ب
ــت ا... سیدجواد خامنه ای پس از  قــدرت، آی
حدود 9 سال علم آموزی در مشهد مقدس و 
تبریز، به نجف اشرف هجرت کرد و نزد عالمان 

نامدار این دیار، مانند آیت ا... سیدابوالحسن 
اصفهانی، میرزای نائینی و آقاضیاء عراقی به 
فراگیری و تکمیل علوم دینی پرداخت و از هر 
سه آن ها، اجازه اجتهاد گرفت و سپس، دوباره 

راهی مشهد مقدس شد.

هم بحث شدن با عالمه طباطبایی	 
مرحوم آیــت ا... سیدجواد خامنه ای، پس از 
بازگشت به مشهد، درس و بحث را آغاز کرد 
و امامت جماعت مسجد صدیقی ها، واقع در 
بازار مشهد را برعهده گرفت و گاه در مسجد 
می پرداخت.  نماز  اقامه  به  نیز،  گوهرشاد 
به تدریج، فضالی حــوزه علمیه مشهد، پی 
ــش وی بردند و حلقه شــاگــردان وی  به دان
ــر آن مــرحــوم به  گسترش یــافــت. عالقه واف
ــنــی و  ــه مــتــون دی ــه ب مــطــالــعــه و تسلطی ک
فلسفی داشــت، منزل کوچک او را به یکی 
از کانون های بحث و مطالعات دینی مشهد 
تبدیل کرد. آیــت ا... سیدمحمد خامنه ای، 
پسر بزرگ آن مرحوم، در این باره می گوید: 
»والد ما از آن عالمانی         بود که هیچ کس با او 
دشمنی نداشت، لذا با او دوستی و احترام 
احترام  و  محبوبیت  و  می کردند  محبت  و 
ــام داشـــت. ایــشــان بــا بسیاری از معارف  ع
علمای ایران و عراق از جمله آیت ا... میالنی، 
عالمه طباطبایی، حاج شیخ  هاشم قزوینی، 
معروف  علمای  بیشتر  و  خمینی)ره(  امــام 
آذربایجان، روابط نزدیک و دوستانه      ای داشت 
و بسیاری از این علما به خانه                    ما رفت و آمد 

ــت ا... میالنی خودش می گفت  داشتند. آی
که ما و پدرتان هم مکتب بودیم و با هم درس 
می خواندیم و بازی می کردیم. آن دو، خیلی 
به هم نزدیک بودند و ایشان در اوایل اقامت 
در مشهد، تقریبًا هفته      ای یک بار به منزل ما 
می آمدند. عالمه طباطبایی، آیت ا... میالنی 
و پــدرم در شهر نجف هــم، سه یار دبستانی 
بودند و این ارتباط و دوستی، همچنان میان 
ایشان تا سال ها و تا اواخــر عمرشان پابرجا 
بود.« وی می افزاید: »عالمه طباطبایی بعضی 
از سال ها با خانواده                        خود به مشهد مشرف 
می شدند و یکی دو ماه می ماندند و بیشتر 
اوقات، صبح ها برای دیدن ابوی به منزل ما 
می آمدند و ساعتی با هم می نشستند و باهم 
از هر دری صحبت می کردند؛ گاه بحث های 
علمی داشتند، گاهی کتاب هایی مثل تحریر 
اقلیدس در علم هندسه را جلوی خودشان 
می گذاشتند و دو فقیه می نشستند و درباره                        
می کردند.  بحث  باهم  هندسی  قضایای 
ــؤال می کرد و  احتمال می دهم پــدر من س
مرحوم عالمه، که قوی                  تر و استادتر بود، جواب 

می داد.«

تشکیل جلسات علمی »مباحثه فقهی«	 
آیت ا... سیدجواد خامنه ای اهل خودنمایی و 
ابراز فضل نبود و تهجد و قناعت وی در زندگی، 
میان مــردم شهرت داشــت. او کمتر به منبر 
می رفت و ترجیح می داد بیشتر به پرسش های 
علمی پاسخ دهد و با تشکیل مجامع علمی، به 

کار رونق دانش در مشهد اشتغال داشته باشد. 
به همین دلیل، علمای دانشمند آن دوران 
ــای بعد، مانند  و مراجع تقلید بــزرگ دوره ه
آیت ا... العظمی خویی، با آن مرحوم مراوده 
داشتند و در دهه 1۳۲0، ارتباطات منسجم 
علمی میان آن ها برقرار بود. در همین دوره، 
آیت ا... سیدجواد خامنه ای دست به تشکیل 
جلسه ای موسوم به »مباحثه فقهی« زد که به 
صورت روزانه در منزل ایشان تشکیل می شد 
ملکی  حبیب ا...  میرزا  همچون  بزرگانی  و 
حاج شیخ  تبریزی،  باقر  میرزا  آقــا  تبریزی، 
غالمحسین عبدخدایی، آسید علی رضوی 
و همچنین، گاه آیات حاج میرزا جواد آقای 
تهرانی و حاج شیخ حسنعلی مروارید در آن 
حضور پیدا می کردند و به مباحثه در ابواب 

مختلف فقه می پرداختند.
آن مرحوم در اواخر عمر نیز، از زندگی طلبگی 
و توام با قناعت خود دست نکشید و در حالی که 
فرزند بزرگوارش، حضرت آیت ا... سیدعلی 
خامنه ای، رئیس جمهور وقت ایران بود، تالش 
ــرای تغییر و بهبود شرایط  ارادتــمــنــدان را ب
زندگی خود، نپذیرفت و با همان زهد و قناعت 
به دیــدار معبود شتافت. آیــت ا... سیدجواد 
خامنه ای روز 15 تیرماه سال 1۳65، در 91 
سالگی دارفانی را وداع گفت و پس از تشییع 
با شکوه پیکرش توسط قشرهای مختلف مردم 
مشهد و اقامه نماز بر آن توسط مرحوم آیت ا... 
ابوالحسن شیرازی، امام جمعه وقت مشهد، در 

حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

بازخوانی جایگاه علمی و مشی اخالقی پدر بزرگوار رهبر معظم انقالب، در سی و چهارمین سالروز درگذشت

آیت ا... سیدجواد خامنه ای؛ شاگرد زبده میرزای نائینی، هم بحث عالمه طباطبایی 

اواخر دهه 1320 - از راست آیت ا... العظمی خوئی ، آیت ا... سید علی اکبر خوئی و آیت ا... سید جواد خامنه ای   آیت ا... سید جواد خامنه ای )در اواخر عمر ( کنار فرزند

سنگ مرقد آیت ا... سید جواد خامنه ای در حرم مطهر رضوی

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

layout@khorasannews.comسفارش می پذیرد
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

ویژه نامهروزنامه لوگوگر یداینفوگرافیککتابمجله

  آیت ا... دکتر محمدهادی عبدخدایی
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ت ز ا ه ک س ل ا ک
ر م ث ر ج ه ل ر ا

ن م ج ن ا و م س ر
ا ج ی ج ن ر ب ن ا ن

ت م ا ر ک ا ا م ا ش
م د م ه گ ن ل ک ا ل ا

هوش منطقی:

برای به دست آوردن عدد باالی داخل هر مثلث باید اعداد پایین را ضرب در خودشان 
کنید و همان را در باال قرار دهید به طور مثال در مثلث اول ۲×۲ شده و ۶×۶ سپس 
جواب هر یک در قسمت باال آمده و شده 43۶. در مثلث آخر هم همین کار را تکرار 

می کنیم که می شود ۱49.

چالش ذهن :  ۱. تنکابن ۲. گرمسار 3. نیشابور 4. همدان 5. کرمان ۶.اندیمشک

تست هوش:

 همان طور که در ردیف های قبلی شاهدش هستیم شکل سوم قرینه از قرینه 
شکل اول به دست آمده پس جواب می شود گزینه 5.

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

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

اختالف تصاویر

شرح در متن

حل جدول:

ک  د  ى  س    ب  ا   د   ر   ح         
ل ش ا  م   ه  د  ک  ى  ر   ى س  ه       

ا ى  ن  ک  ن   و  ه   ل  ق  م  ن  ب  ا     
ه د  ا  ى  د   ا   و  ا  م  ا        ن 
ى ر  ف   ل  ا ش  س   د   م  د   ر    

 

ا ن  ى  ب  ه   ى  ت  ا    

ن ج  ا   ن  ک   ر ش    
   

ت ا  ى  ل  ا  م  ک   ا  م   

ر ت  ل  ى  ف  ن   ر  ب    
 

اختالف تصاویر:

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.

در تصویر باال با جا به جایی حروف به کار رفته در هر کدام از شماره ها نام یکی از شهرهای کشورمان را 
نوشته ایم که شما باید نام آن شهر را حدس بزنید.

چالش ذهن

بازی با کلمات: 
ممکن است تعداد کلمات بیشتری 
از آن چــه برایتان نوشته ایــم به 
دست آوریــد ما در این جا فقط به 
تعدادی از آن ها که شما می توانید 
در خانه هــای خالی قــرار دهید 

اشاره کرده ایم.
ســه حرفی هــا: دور، رود، خــور، 

خرد، ورد و ...
چهار حرفی: ورود، دورو و ...

پنج حرفی: خودرو

معما  )1( 

معما  )2( 

مرغ و خرگوش ها

یک دهقان تعدادی مرغ و خرگوش در مزرعه دارد. 
او هر شب برای این که تعداد آن ها را پیدا کند پا و سر 
آن ها را می شمارد. اگر در مجموع مرغ ها و خرگوش 
ها 50 سر و ۱40 پا داشته باشند. این دهقان چند 

مرغ و چند خرگوش خواهد داشت.
نکته: در این سوال دست های خرگوش هم به عنوان 

پا شمارش شده اند.

تمرین تیراندازی

تمرین  تفریحی  مجموعه   ــک  ی در 
شده  گرفته  نظر  در  ــدازی  ــران ــی ت

اســت. با هر بلیت می توان  5  تیر 
شلیک کرد و به ازای هر تیر که به 
هدف بخورد،  ۲  تیر جایزه داده 
می شود. علی با یک بلیت  ۱7  

شلیک انجام داده است. او چند 
بار به هدف زده است؟

سعی کنید رابطه بین اعداد را پیدا و جای خالی 
را پر کنید.



ازمیان خبرها
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در امتداد تاریکی
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بازداشت 9 نفر در ماجرای کلینیک مرگ 
4 فرضیه درباره آتش سوزی و انفجار کلینیک سینا مهر تهران مطرح است 

بازپرس جنایی تهران از صدور دستور بازداشت 
مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، سهام داران و 
مسئول تاسیسات ساختمان کلینیک سینا مهر 
خبر داده است. سه نفر از بازداشت شدگان زن و 
شش نفر مرد هستند. به نوشته تابناک براساس 
گزارش ایران، به دنبال حادثه انفجار و آتش سوزی 
شامگاه سه شنبه 10 تیر در ساختمان پنج طبقه 
واقــع در خیابان شریعتی و مرگ 1۹ پزشک و 
پرستار و تکنیسین و بیمار، تحقیقات آغاز شد. در 
بررسی های اولیه، مشخص شد در این ساختمان 
یک مرکز تصویربرداری، آزمایشگاه، داروخانه، 
مرکز جراحی محدود سینا مهر شمیران و درمانگاه 
تخصصی فعالیت می کردند. بالفاصله پس از این 
انفجار، دستور بازداشت ۹ نفر که شامل تعدادی 

از افــراد هیئت مدیره، مدیرعامل، سهام داران 
این مراکز و مسئول تأسیسات ساختمان بودند، 
صادر شد که سه نفر از این افراد زن و شش نفر مرد 
هستند. از سویی، بررسی ها در این خصوص که 
نهادها و سازمان های نظارتی مربوط در حادثه 
آتــش ســوزی مقصر هستند یا خیر نیز از سوی 

کارشناسان ادامه دارد.

4 فرضیه برای آتش سوزی	 
تیم های  توسط  گرفته  صـــورت  تحقیقات  در 
فرضیه  چهار  تاکنون  قضایی،  و  کارشناسی 
ــده و البته  ــوزی مطرح ش ــش س در خصوص آت
فرضیه های دیگر نیز بررسی خواهد شد تا علت 
قطعی این فاجعه مرگبار روشن شود. نخستین 

فرضیه، جدا شدن کابل برق از تیر چراغ برق و 
افتادن روی کپسول های اکسیژنی بود که داخل 

حیاط این مرکز قرار داشت.
دومین احتمال مطرح شــده، ایجاد حریق در 
ــزن اکــســیــژن و انفجار  ــخ ــره م ــی قسمت ذخ
کپسول های اکسیژن اســت. سومین فرضیه، 
اتصالی برق سه فاز ساختمان و آتش سوزی و 
مرگ 1۹ نفر از کادر درمان و بیماران بوده است. 
اما انفجار در طبقه منفی دو که قسمت تأسیسات 
ساختمان است، آخرین فرضیه ای بوده که تاکنون 
از سوی تیم تحقیق مطرح شده است. تمامی این 
فرضیه ها و فرضیه های احتمالی دیگر از سوی 
هیئت کارشناسی بررسی خواهد شد تا علت 

حریق روشن شود.

4 کشته در تصادف خونین در محور کرمان- بندرعباس

توکلی - سرپرست پلیس راه جنوب استان  
کرمان گفت:  تصادف  یک دستگاه سواری پژو 
405 با یک دستگاه کامیون فوتون در محور 
»کهنوج –بندرعباس«  چهار  کشته و دو  زخمی 
به جا گذاشت. به  گزارش خبرنگار ما، سرهنگ 
»علی رضایی« افــزود: براساس  اعــالم مرکز 
فوریت های پلیس مبنی بر برخورد یک دستگاه 
سواری پژو 405 با یک دستگاه کامیون فوتون 
در کیلومتر 70 »محور کهنوج – بندرعباس« 
)نودژ(، بالفاصله عوامل پلیس راه به محل اعزام 

شدند.
وی  بیان کرد: با حضور ماموران پلیس راه در 
محل مشخص شد، بر اثر این حادثه، راننده و سه 
نفر از سرنشینان سواری پژو در دم جان باخته اند 

و راننده و سرنشین کامیون فوتون نیز زخمی و 
توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منوجان 

منتقل شدند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: علت حادثه توسط 
کارشناسان پلیس راه، انحراف به چپ سواری 

پژو گزارش شده است.

جوان روستایی  قربانی رسم تیراندازی در مجلس عروسی شد

توکلی- فردی که با  تیراندازی  در یک مجلس 
عروسی، جــوان بی گناه روستایی را به سینه 

قبرستان فرستاد،  دستگیر شد.
فرمانده انتظامی »عنبرآباد« درباره این حادثه 
گفت: درپی  گزارش و  تماس با مرکز فوریت های 
پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی 
منجر به قتل یک جوان ۲5 ساله در یک مراسم 
عروسی در یکی از روستاهای این شهرستان، 
بالفاصله ماموران پلیس آگاهی در محل حادثه  

حاضر شدند.
ــا، سرهنگ »محمود   بــه گـــزارش خبرنگار م
بیدشکی« افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام 
اقدامات اطالعاتی و سرنخ های به جا مانده در 
صحنه قتل، شش مظنون به قتل را شناسایی 
کردند و دستگیری آنان را در دستور کار قرار 
ــد. این  مسئول انتظامی بیان کــرد: پس  دادن
از گذشت یک ماه این شش متهم دستگیر و به 
مقر انتظامی منتقل شدند که در رونــد انجام 
تیراندازی  شــد  مشخص  پلیسی،  تحقیقات 
توسط یکی از آنان صورت گرفته است. وی با 

اشاره به کشف سالح به کار رفته در صحنه جرم 
و اعتراف این جــوان به تیراندازی در مجلس 
عروسی، اظهار کرد: مهم ترین آسیب استفاده 
از سالح های گرم در مراسم عروسی و عزا آن 
جاست که پای قصاص به میان می آید و از آن جا 
که این گونه تیراندازی ها بیشتر در میان اقوام و 
طوایف اتفاق می افتد و  فرد تیرانداز و خانواده 
داغ دیده در بیشتر مواقع فامیل هستند، آسیب 
های زیادی به استحکام خانواده ها وارد می شود 
و شکافی عمیق میان افراد خانواده به وجود می 
آید که قطعا بر ارتباطات نسل های آینده نیز 

اثرگذار خواهد بود.

طعمه سوم!
آن قدر دلباخته عبدالناصر شده بودم که دوست 
پسر قبلی ام را فراموش کردم و قرار بود یکدیگر 
را در دبی مالقات کنیم اما قبل از این دیدار فیلم 
های خصوصی زیادی را برایش فرستادم تا این 

که روزی وحشت زده ...
دختر 1۹ ساله ای که طالها و پس اندازهایش را 
در پی یک ارتباط عاشقانه فضای مجازی از دست 
داده، در حالی که تازه متوجه شده بود او سومین 
ــت، دربـــاره سرگذشت  ــوان شیاد اس طعمه ج
خودش به کارشناس اجتماعی کالنتری قاسم 
آباد مشهد گفت: پنج ساله بودم که پدر و مادرم 
از یکدیگر جدا شدند و من هم مانند خیلی از 

کودکان دیگر فرزند طالق نام گرفتم.
ــادرم  ــر دادن م  پــدرم بــه خاطر لجبازی و زج
حضانت مرا به او نــداد به همین دلیل مجبور 
شدم دوران کودکی ام را در آغوش مادربزرگی 
سپری کنم که بسیار سختگیر بود. پدرم به خرید 
و فروش زمین و منزل اشتغال داشت و تنها به 
خوش گذرانی می پرداخت. البته دلیل اصلی 
طالق مادرم نیز همین خوش گذرانی ها و لذت 

جویی های بی حد و مرز پدرم بود.
 از سوی دیگر، مادرم نیز برای آن که پدرم را از 
نظر روحی آزار بدهد، در مدت کوتاهی بعد از 
طالق، با مردی ازدواج کرد که همسر و فرزند 
داشت. از طرف دیگر، پدرم نه تنها پول زیادی را 
به خاطر نگهداری من خرج می کرد تا مادربزرگم 
بهانه جویی نکند بلکه همه خواسته های مرا نیز 

برآورده می کرد تا بهانه مادرم را نگیرم. 
خالصه، زندگی با این شرایط در حالی ادامه 
داشت که من در سن نوجوانی از سخت گیری 
های مادربزرگم خسته شده بودم. او حتی رفت 
و آمدهایم را زیر نظر داشــت و نمی گذاشت با 
دوستانم بیرون بروم. در همین روزها با دختری 
به نام »نوشین« آشنا شدم. او که دختری جذاب، 
زیباچهره و بسیار خوش بیان بود مرا شیفته 
خــودش کــرد، به طــوری که هر روز کنار دیــوار 
دبیرستان منتظرم می ماند تا با یکدیگر مسیر 
خانه را طی کنیم. از آن روز به بعد با اعتماد 
ــودم، مقابل  ب از نوشین آموخته  به نفسی که 
مادربزرگم ایستادم و رفتارهایم به کلی تغییر 
کرد. دیگر به همراه نوشین به تفریح و خرید یا 
باشگاه ورزشی می رفتم به همین دلیل همواره 
مشاجره و درگیری بین من و مادربزرگم رخ می 
داد ولی سرنوشت من ونوشین به هم گره خورده 
بود چرا که او نیز خانواده خوبی نداشت و شرایط 
زندگی اش همانند من به بدبختی و تلخکامی 

می رسید. 
دیگر به دختری آزاد تبدیل شده بودم و در پارتی 
های شبانه شرکت می کردم. ارتباط با جنس 
مخالف برایم عــادی بــود و با پسرهای زیــادی 
ارتباط داشتم  تا این که روزی وقتی به همراه 
نوشین به یک کافی شاپ دعوت شده بودیم، با 
»مازیار« آشنا شدم. این آشنایی خیلی زود به یک 
ارتباط عاشقانه انجامید. تا جایی که تصمیم به 
ازدواج گرفتیم. در همین مدت کوتاه خیلی به 

مازیار وابسته شدم. 
پدرم نیز فقط به کارت بانکی ام پول می ریخت 
تا سراغ مادرم نروم. من هم بخشی از این پول را 
صرف خرید شارژ می کردم تا در فضای مجازی 

با دوستانم چت کنم. 
خالصه، روزها به همین ترتیب سپری می شد 
تا این که یک شب زمانی که در شبکه اجتماعی 
اینستاگرام سیر می کردم، فردی به »پی وی« 
من آمد و خودش را فرزند یکی از مربیان ورزشی 
معرفی کرد. من هم که در همان رشته ورزشی 
فعالیت می کردم، از این موضوع خوشحال شدم 

و پاسخش را دادم. 
او کــه خــود را »عبدالناصر« معرفی مــی کرد 
و مدعی بــود جوانی ثروتمند اســت و در دبی 
زندگی می کند، تسلط کاملی به زبان انگلیسی 
داشت. عبدالناصر نرم افزاری را برایم فرستاد 
تا نوشته هایش را برایم به فارسی تبدیل کند. 
باالخره، این ارتباط مجازی به وابستگی عاطفی 
کشید تا جایی که مــازیــار را فــرامــوش کــردم. 
عبدالناصر که مدعی بود از روی تصویر پروفایل 
عاشقم شــده اســت آن قــدر از زیبایی هــای من 
تعریف و تمجید می کرد که قرار گذاشتیم یکدیگر 
را در دبی مالقات کنیم اما همین محبت ها و 
من  شد  موجب  ظاهری  تمجیدهای  و  تعریف 
تصاویر و فیلم های خصوصی خاصی را در خلوت 
یا مهمانی های شبانه از خودم تهیه کنم و برای 

او بفرستم. 
مدتی بعد او یکی از همین تصاویر نامناسب را 
برایم ارسال کرد و با تهدید به انتشار آن ها از من 
خواست پنج میلیون تومان به حسابش واریز کنم. 
از ترس آبرویم طالهایم را فروختم و به او دادم. 
اما دو ماه بعد باز هم درخواست دو میلیون تومان 
دیگر کرد. دیگر چاره ای نداشتم جز آن که دست 

به دامان قانون شوم. 
خالصه، با پیگیری های پلیس، این فرد شیاد 
که در مشهد بود، دستگیر شد و من تازه فهمیدم 
که سومین قربانی اخاذی و کالهبرداری های 

او هستم و... 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور- متهمان پرونده معروف به »جنایت 
رگباری« در حالی زوایای جدیدی از ارتکاب سه 
ــودروی پژو  قتل عمدی مسلحانه درون یک خ
پارس را در حضور  قاضی ویژه قتل عمد مشهد 
فاش کردند که با دستور قاطع مقامات قضایی، 
تک تیراندازهای پلیس نیز برای حفظ امنیت محل 
بازسازی صحنه جنایت در ساختمان های مرتفع 

اطراف، مستقر شده بودند.
به گزارش اختصاصی خراسان، تحقیقات گسترده 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی دربــاره پرونده قتل مسلحانه سه مرد که 
اردیبهشت گذشته در بخش  بیست و چهارم 
رضویه مشهد رخ داد، با دستگیری عامالن این 
جنایت وحشتناک که دو برادر به نام های »حسن 
و حسین-خ« بودند در حالی ادامه یافت که در 
نهایت سه قبضه سالح جنگی و یک قبضه سالح 
شکاری وینچستر نیز از متهمان کشف و ضبط شد.
ــد تحقیقاتی  ایــن گـــزارش حــاکــی اســـت، رونـ
ایــن پرونده جنایی با دستور قاضی علی اکبر 
احمدی نژاد به بازسازی صحنه قتل مسحانه 

کشید تا متهمان چگونگی و جزئیات این حادثه 
هولناک را مقابل دوربین قوه قضاییه تشریح کنند. 
در همین حال برای حفظ امنیت محل بازسازی 
صحنه جنایت و پیشگیری از هر گونه رخدادهای 
تلخ دیگر با تدابیر و دستورات ویژه مقامات قضایی، 
تک تیراندازهای پلیس در ساختمان های مرتفع 

نیز  انتظامی  نیروهای  دیگر  و  شدند  مستقر 
برای کنترل  جاده ها و محل وقوع قتل به یاری 
کارآگاهان اداره جنایی آمدند. همزمان با آغاز 
بــازســازی صحنه قتل، ابتدا کــارآگــاه سرهنگ 
ولی نجفی )افسر پرونده( به بیان خالصه ای از 
محتویات پرونده و چگونگی دستگیری عامالن 
این جنایت در کلبه جنگلی شهر گرگان پرداخت 
و در ادامه قاضی شعبه ۲08 دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد با تفهیم مواد قانونی و اتهام سه قتل 
عمدی به دو برادر از آنان خواست، حقیقت ماجرا 
را بیان کنند چرا که اظهارات آنان در مراحل دیگر 

دادرسی مورد استناد قضایی قرار می گیرد.
به گزارش اختصاصی خراسان، ابتدا »حسین-خ« 
با بیان این که 3۲ ساله و متاهل است با اشاره مقام 
قضایی مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد و درباره 
روز حادثه گفت: آن روز با »محمد-ب« )مقتول 
ــرادرم اســت، تلفنی  50 ساله( که از بستگان ب
تماس گرفتم اما نمی دانستم او در کنار مردی به 
نام »علی-ت« نشسته است! ما از قبل با »علی-ت« 
اختالف داشتیم و کدورتی بین ما وجود داشت. 

زمانی که مشغول گفت وگو با محمد بودم او گفت 
که »علی-ت« نیز در کنارش حضور دارد! با شنیدن 
این جمله او را نکوهش کردم که چرا نزد علی رفته 
اســت! ولی محمد از پشت خط به من گفت که 
»علی« صدای مرا می شنود! او این را گفت تا من 
جمله یا کلمه زشتی را به کار نبرم! ولی من که نمی 

دانستم او صدای مرا می شنود جمالتی را بر زبان 
راندم که موجب دلخوری و کدورت بیشتر شد. در 
این هنگام علی گوشی را از محمد گرفت و با من در 
نزدیکی منزلش قرار گذاشت تا حرف هایمان را 
رو در رو بزنیم. من هم بی درنگ به روستای خادم 
آباد )محل زندگی علی-ت( رفتم. به آن جا که 
رسیدم درگیری شروع شد و علی به همراه پسر  و 
دیگر نزدیکانش با بیل و چوب به سوی من حمله 
کردند و مرا کتک زدند. من هم با برادرم »حسن« 
تماس گرفتم و ماجرا را برایش شرح دادم. او با 
اسلحه شکاری وینچستر به محل آمد و گلوله ای 
هوایی شلیک کرد این در حالی بود که طرف های 
مقابل نیز با کلت جنگی تیر هوایی شلیک کرده 
بودند. متهم پرونده جنایی ادامه داد: در همین 
هنگام خودروی گشت نیروهای انتظامی رسید 
و من و برادرم به سمت زمین های کشاورزی فرار 
کردیم و در آن جا با برادر دیگرمان به نام »علی« 
تماس گرفتیم. وقتی او نزد ما آمد ابتدا ما را به 
آرامش دعوت و بعد هم شروع به نصیحت کرد که 
دعوا عاقبت خوشی ندارد. مادرمان مریض است 
و... او که از ما بزرگ تر است همچنین از ما خواست 
به خانه بازگردیم تا شب با »علی-ت« در این باره 
صحبت کند! چرا که معتقد بود این گونه نزاع ها 
بارها رخ داده است و چیزی جز بدبختی و زندان 

به دنبال ندارد!
خالصه برادرمان با گفتن این جمالت از ما جدا 
شد و ما هم تصمیم به بازگشت گرفتیم اما در 
همین لحظه یکی از خواهرزاده های »علی-ت« 
به نام »محمدرضا« با برادرم »حسن« تماس گرفت 
و با حالتی تهدیدگونه گفت: »یا بروید با هم آشتی 

کنید یا به در منزلتان می آییم!«
این جمله اش خیلی به من برخورد و با او قرار 
گذاشتیم تا در شهرک یکدیگر را مالقات کنیم! 
بالفاصله اسلحه کالشینکف و کلت جنگی را 
برداشتیم و سوار بر پژو پارس به طرف شهرک 
حرکت کردیم.  من اسلحه را روی پایم گذاشته 
بودم و رانندگی می کردم که ناگهان خواهرزاده 
های »علی-ت« را درون پژو پارس »محمد-ب« 

دیدیم که در مسیر شهرک بــودنــد. محمد که 
رانندگی خودرو را به عهده داشت با دیدن ما از 
سرعت خودرو کاست و من هم در کنار او توقف 
کــردم. بی درنگ از پشت فرمان بیرون پریدم و 
خودرو را دور زدم تا به سمت سرنشین جلو برسم. 
دیگر نفهمیدم چه می کنم و شــروع به شلیک 
ــرادرم حسن نیز با کلت جنگی شلیک  کــردم. ب
می کرد. بنابر گــزارش خراسان، در این هنگام 
قاضی احمدی نژاد پرسید آیا اسلحه کالشینکف 
روی شلیک رگباری بود؟ که متهم پاسخ داد: نه! 
رگباری شلیک نکردم اما آن قدر پشت سر هم 
گلوله ها را شلیک می کردم که صدای رگباری 
ــه اعترافاتش  می داد. متهم 3۲ ساله در ادام
افزود: پس از آن هم از محل گریختیم و با خودروی 
پژو ۲07 یکی از دوستانمان به کاشمر رفتیم و با 
کمک دوست کاشمری که قبال در زندان با هم آشنا 
شده بودیم به تهران و شمال کشور گریختیم که در 
نهایت نیز چند روز بعد داخل کلبه جنگلی دستگیر 
شدیم! گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، 
در ادامه بازسازی صحنه جنایت، »حسن« )دیگر 
متهم پرونده جنایی( نیز ضمن تایید اظهارات 
بــرادرش به شلیک گلوله با اسلحه کلت جنگی 
در صحنه جنایت اعتراف کــرد. در همین حال 
قاضی احمدی نژاد پرسید: چرا بالفاصله به سوی 

سرنشینان خودرو شلیک کردید و فرصت گفت و 
گو ندادید؟ »حسین« )متهم پرونده( گفت: چون 
آن ها هم مسلح بودند و  اگر ما شلیک نمی کردیم 

آن ها ما را می کشتند!
مقام قضایی گفت: ولی طبق بررسی های دقیق 
قضایی هیچ گونه سالحی از مقتوالن کشف نشد، 
که متهم پاسخ داد: وقتی به پژو پــارس شلیک 
کردیم سرنشینان یک دستگاه خــودروی ۲06 
نیز در همان نزدیکی بودند ولی جرئت نداشتند 
جلوتر بیایند، بعد از فرار ما از صحنه حادثه احتماال 
اسلحه مقتوالن را با خود برده اند! با وجود این ما 

قصد کشتن آن ها را نداشتیم!
قاضی احمدی نژاد سوال کرد: »محمد-ب« که 
از بستگان خودتان بود چرا او را به قتل رساندید؟ 
حسن )متهم دیگر( گفت: او را که اصــال نمی 
خواستیم آسیب ببیند. او   از بستگان برادرم »علی« 
بود اما آن لحظه حسین به خاطر کتکی که خورده 
بود، خیلی عصبانی بود و متوجه شلیک هایش 

نمی شد!
ــزارش خــراســان، با پایان یافتن اظهارات  به گ
ــژه قتل عمد نیز با دستور  متهمان، قاضی وی
بازداشت موقت، آنان را روانه زندان کرد تا دیگر 
مراحل دادرسی سه قتل مسلحانه در یک خودرو 

طی شود.

در بازسازی صحنه جنایت رگباری مطرح شد

  متهمان در حال تشریح صحنه جنایت رگباری در حضور قاضی احمدی نژاد

تک تیراندازهای پلیس در ساختمان های مرتفع مستقر شدند
زوایای جدید از 3 قتل در یک خودرو!

اختصاصی خراسان
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نرخ ارز 
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شاخص

نویدهای تامین مالی ارزان دولت 
به کمک کرونا 

از ابتدای امسال به دلیل شیوع کرونا تقاضای 
های  بنگاه  ســوی  از  تسهیالت  و  نقدینگی 
اقتصادی به شدت کم شد و این موضوع به 
کاهش شدید نرخ سود در اقتصاد منجر شد. 
موضوعی که در صــورت تــداوم می تواند اثر 
تورم  و  نقدینگی  کنترل  بر  مناسبی  مثبت 
داشته باشد. البته به تازگی با تصمیم بانک 
مرکزی برای افزایش نرخ کف داالن نرخ سود 
از 10 به 13 درصد، نرخ سود اسناد خزانه هم 
رشد کرده است )نمودار فوق به نقل از دنیای 
بورس را ببینید( اما همچنان در محدوده ای 

ارزان و مناسب قرار دارد. 

نبض بازار

خبر

بازار خبر

ثبت رکوردهای جدید برای ارز و طال 

دالر 21 هزار، سکه 10 میلیون! 
ــر دالر آمــریــکــا در  ــروز قیمت ه بـــردبـــار-دیـ
صرافی های پایتخت رشدی کم سابقه از خود 
نشان داد به طوری که قیمت ها از رقم 19هزار و 
700 تومان در ابتدای صبح به آستانه 21 هزار 
تومان در ساعت 15 افزایش یافت. در بازار داللی 
نیز قیمت به باالتر از 21 هزار تومان رسید. قیمت 
دالر بر اساس مشاهدات خبرنگار خراسان، صبح 
دیروز قبل از ساعت 9:30 در صرافی های خیابان 
فردوسی پایتخت رقم 19 هزار و 600 تومان را 
برای خرید و 19 هزار و 700 تومان را برای فروش 
ثبت کرده بود. قیمت یورو نیز 21 هزار و 600 
تومان برای خرید و 21 هزار و 700 تومان برای 
فروش بود؛ اما دیری نپایید که با سیر صعودی 
قیمت دالر ، رقم آن حوالی ظهر در خیابان های 
پایتخت به رقم 19هزار و 980 تومان برای فروش 
رسید.همزمان در صرافی هــای آزاد پایتخت 
قیمت یورو نیز به 22هزار و 400 تومان افزایش 
یافت. بر همین  اساس طبق اعالم تسنیم دیروز 
بعد از ظهر قیمت فــروش یــورو در صرافی های 
بانک ها با افزایش دو هزار و 200 تومانی نسبت به 
روزکاری قبل 23 هزار و 300 تومان اعالم شده 
است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ها 23 
هزار تومان است. هر گرم طال نیز به 907 هزار 
تومان و هر سکه به 9 میلیون و 980 هزار تومان و 
در برخی منابع خبری به 10 میلیون تومان رسید.
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ماسک قابل شست و شو 1500 تومان

فارس - سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت گفت: تولید ماسک قابل 
شست وشو توسط اصناف و بسیج اصناف ادامه دارد 
بنابراین در تامین ماسک مورد نیاز مردم مشکلی 
وجود ندارد. محمدرضا کالمی گفت: ماسک قابل 

شست وشو با نرخ حمایتی، 1500 تومان است.

روغن گران شد 

تسنیم - مطابق مصوبه ستاد تنظیم بــازار روغن 
ــدی را دریــافــت  ــش 12 تــا 14 درصـ ــزای مــجــوز اف
کرد. براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار مقرر 
شده است کلیه روغن های مایع 12 درصد و کلیه 
روغن های جامد و نیمه جامد 14 درصد افزایش 

قیمت را نسبت به قیمت های  قبلی داشته باشند.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ولی ا... سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی، در 
دوران ریاست خود بر این بانک با بی سابقه ترین 
تحوالت اقتصادی و ارزی کشور روبه رو شد. این 
مسئله انتقادات از وی را در ماه های پایانی ریاست 
بانک مرکزی افزایش داد. با این حال، وی به تازگی 
و در گفت وگویی که با خبرگزاری فارس داشته، 
ناگفته هایی را از آن دوران بیان کرده است  که 
نشان می دهد بخش بزرگی از جهش های ارزی 
در کشور، ریشه در مداخالت غیر تخصصی دولت 
در سیاست گذاری و اقدامات بانک مرکزی دارد.

رمز توفیق اقتصادی دولت هفتم و هشتم	 
ــی ا... سیف رئیس کل  ــارس ،ول بــه گـــزارش ف
سابق بانک مرکزی از دخالت غیر علمی روسای 
جمهور در سیاست گذاری تخصصی اقتصادی 
که منجر به عملکرد نامناسب اقتصادی آن ها 
می شود، انتقاد کرد. وی با این حال، دلیل توفیق 
دولت هفتم و هشتم )به ریاست جمهوری حجت 
االسالم خاتمی( را نه تخصص رئیس جمهور در 
اقتصاد، بلکه واگذاری اداره اقتصاد به متخصصان 
اقتصادی دانست و گفت: بقیه )روسای جمهور( 
هم تخصص نداشتند و فقط ادعا داشتند. نباید 
فکر کنیم تجربه کار در بازار یا آشنایی با تجارت به 
معنای تخصص در امور اقتصاد کالن است و این ها 

مفاهیم کامال متفاوتی هستند.
 خبرگزاری فــارس در ایــن مصاحبه به تناقض 

مواضع ولی ا... سیف قبل از ریاست بانک مرکزی 
پرداخت. وی در آن زمان با تثبیت نرخ ارز مخالف 
بود، اما عملکرد بانک مرکزی در دوره 92 تا 96 
نشان می دهد که در آن زمان نرخ ارز تغییر چندانی 
نکرد. رئیس کل سابق بانک مرکزی در پاسخ به 
طورتلویحی از مواضع اولیه خود، دفاع کرد و با 
اشاره به مداخله دولت و رئیس جمهور برای تثبیت 
نرخ ارز، گفت: یکی از بحث های ما همیشه خدمت 
آقای رئیس جمهور، دوستان اقتصادی و اعضای 
دولت، این بود که اگر می خواهید نرخ ارز آرامش 
داشته باشد، بپذیریم وقتی تورم وجود دارد باید 
نرخ ارز متناسب با آن افزایش پیدا کند. سیف با 
اشاره به تغییرات تورم و نرخ ارز از سال 80، گفت: 
اگر همان روند و فضا وجود داشت االن نرخ ارز باید 

به 14 یا 15 هزار تومان می رسید.
ولی ا...سیف در این باره مثال معکوسی هم زد و 
اظهار کرد: زمانی که فکر می شد توافق به نتیجه 
می رسد، )فکر می کنم حوالی شهریور 93 بود(، 
تصور می شد اگــر خبر توافق منتشر شود یک 
دفعه نرخ ارز افت کند و شرایط برعکس شود، مثل 
دوره پذیرش قطعنامه. آن جا بیان کردم اگر این 
اتفاق بیفتد من وارد بازار می شوم و ارز می خرم. 
در مقابل به شدت به من انتقاد شد که این حرف ها 
چیست؟ بعد من توضیح دادم و از صحبت های 
من قانع شدند. اما گفتند، از چه نرخی پایین تر 
می خواهید ارز بخرید؟ )یادم نیست اما مثاًل( گفتم 

از 3100 تومان، بعد گفتند: نه اگر 
ارز از 2900 تومان پایین تر آمد، 

می توانید بخرید. 

برداشت متفاوت سیف و روحانی از مواضع 	 
رهبر انقالب

ولی ا...سیف در بخش دیگر، خاطره ای تعریف 
کرد که نشان می دهد برداشت وی و رئیس جمهور 
از مواضع رهبر انقالب درباره مواجهه با نرخ ارز 
متفاوت بوده است. سیف با اشاره به دیدار خود 
با رهبر انقالب در دی ماه 95 در خصوص اصالح 
رویکرد تمرکز جدی به نرخ ارز و همچنین استقالل 
بانک مرکزی ادامه داد: وقتی از جلسه برگشتم 
به آقای رئیس جمهور گزارش دادم و گفتم شما 
گاهی اوقــات مطرح می کنید آقا خیلی درباره 
نرخ ارز حساس هستند اما من احساس کردم 
ایشان موافق هستند. آقای رئیس جمهور گفتند 
من مفصل با آقا صحبت کردم و نظرات ایشان را 
می دانم و آن چیزی که من می گویم اجرا شود و 

من هم نظرات ایشان را می گویم.

 اشتباه استراتژیک دولت، اصرار بر	 
 ارز 3700 تومانی

رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین به منطق 
مبهم اصــرار آن زمــان دولــت بر تثبیت نرخ ارز 
اشاره کرد و گفت: یک روزی در ستاد اقتصادی 

ــت بــه مــن گفته شد  دول
آقای رئیس جمهور با این 
بحث هایی که شما می کنید 
ــرخ ارز( باید  موافق اســت امــا )ن
کنترل شود و 50 درصد از نرخ تورم تاثیر بگذارد 
روی نرخ ارز. گفتم چرا 50 درصــد؟ این 50 
درصد از کجا آمده است!گفتند حاال از هیچ که 
بهتر است! وی تصریح کرد: اشتباه استراتژیک 
دولت در سال 95 اصرار بی منطق بر بازگرداندن 
نرخ به محدوده 3700 تومان بود. در صورتی که 
گزارش های کارشناسی حاکی از این بود که نرخ 

باید در سال 95 از 4 هزار تومان عبور می کرد.

پشت پرده وعده گشایش هزار ال سی در 	 
روز اول برجام

وی به توضیح آثار مثبت برجام در وصول برخی 
ــده حاصل از فــروش نفت  منابع مــســدود ش
پرداخت و در عین حال اظهار کرد: آقای رئیس 
جمهور انتظارات زیادی را )از برجام( ترسیم 
کرده بود. مثاًل همان زمانی که ایشان گفت در 
روز اول اجرای برجام هزار ال سی باز می شود، 
من خصوصی به رئیس دفتر ایشان گفتم از 
کجا این اطالعات به ایشان داده شده است؟ 
گویا این اطالعات توسط یکی از اعضای اتاق 
بازرگانی به ایشان داده شده بود. )لذا( توقع 

از برجام را به صورت افراطی باال برده بودند.

ناگفته های سیف از اختالفات ارزی با روحانی 
اشتباه استراتژیک دولت اصرار بر ارز 3700 تومانی در سال 95 بود 

بازار سرمایه کشور که دو هفته ابتدایی تیرماه را با 
رشد خارق العاده و عبور از چندین مقاومت روانی 
مهم پشت سر گذاشته بود، معامالت دیروز را نیز 
مطابق عادت شنبه ها با فشار خرید قابل توجه 
شروع کرد اما این روند ادامه نیافت و بازار در ادامه 
معامالت دچار عقبگرد شد. در پی رفت و برگشت 
بازار، حجم معامالت هم دوباره به رکورد 20 هزار 
میلیاردی که یک شنبه گذشته ثبت شده بود، 
رسید.به گــزارش خراسان، شاخص کل بورس 
دیروز در دقایق ابتدایی حدود 30 هزار واحد رشد 

کرد اما افزایش عرضه ها این روند را متوقف کرد 
تا شاخص کل هم در انتها به رشد 8 هزار واحدی 
بسنده کند. بخش زیــادی از بــازار هم منفی یا با 
صف فروش بسته شد که منجر به عقبگرد شاخص 
کل هم وزن شد.اختالالت گسترده در هسته 
معامالت در بــازار دیــروز هم به چشم می خورد و 
بخشی از اصالح بازار به این موضوع نسبت داده می 
شود. عالوه بر آن تداوم انتشار شایعات در خصوص 
وضع مالیات بر عایدی بازار سرمایه توسط مجلس 
و کاهش حد اعتباری کارگزاری ها نیز از عوامل 

افزایش فشار فروش برشمرده شده است. موضوع 
وضع مالیات بر عایدی بورس البته از سوی بسیاری 
از نمایندگان تکذیب شده است. بر اثر کاهش حد 
اعتباری کارگزاری ها، قدرت دریافت وام مشتریان 
برای خرید مجدد کاهش می یابد اما ورود پول به 
بورس همچنان ادامه دارد. با وجود منفی شدن 
برخی نمادها، بخش بزرگی از بازار همچنان مثبت 
و حتی صف خرید را تجربه می کند. نمادهای 
خودرویی دیروز صف های خرید کم سابقه چند 

میلیاردی را تجربه کردند. 

خرق عادت بورس با رشد کم جان 
شاخص در ابتدای هفته 

تکرار رکورد معامالت 
20 هزار میلیاردی 

فروش 30 درصد سهام عدالت در 
بورس برای مالکان مستقیم آزاد شد 

سخنگوی ستاد راهبری آزادســازی سهام عدالت 
ــرای انتخاب روش مستقیم  گفت: افـــرادی که ب
مدیریت سهام عدالت خود اقدام کرده اند، از دیروز 
امکان فروش 30 درصد ارزش سهام خود را از طریق 

کارگزاری های بورسی پیدا کردند.
به گزارش تسنیم، حسین فهیمی با اشــاره به این 
که تا 29 خرداد 18 میلیون و 900 هزار نفر روش 
مستقیم را انتخاب کردند، گفت: افرادی که از روز 
15 خرداد امسال تا 29 خرداد برای انتخاب روش 
مستقیم مدیریت سهام عدالت خود اقدام کرده  اند، 
می توانند 30 درصد ارزش سهام خود را از طریق 
کارگزاری های بورسی به فروش برسانند. وی ادامه 
داد: کارگزاران براساس شرایط بازار و وضعیت سهم، 
سهام این افــراد را در بورس یا فرابورس به فروش 
می رسانند و پول را در روز های آینده به حساب شبای 
آن ها واریز خواهند کرد. وی بیان کرد: اطالعات 
افــراد جدید روز گذشته در اختیار شرکت سپرده 
گذاری مرکزی قرار گرفت و از امروز اطالعات آن ها 
به روز رسانی می شود و در اختیار کارگزاران قرار 
می گیرد و اگر افراد در سبد دارایی خود مشاهده 
نمی کنند باید به کارگزاری های خود مراجعه کنند. 
فهیمی درباره مشاهده نشدن سبد سهام عدالت 
سهامداران در برخی از کارگزاری ها نیز افزود: این 
شرکت ها اگر سیستم های خود را به روز رسانی کنند 

این مشکل برطرف می شود.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

 روزنامه وطــن امــروز از ضــرورت انجام اقدامات  •
جدید هسته ای برای مقابله با سیاست های خصمانه 
آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و ایجاد خلل در 

دستگاه محاسباتی دشمن گزارش می دهد.
ــروز به  •  عکس و تیتر اکثر روزنامه های صبح دی

بازیگر  گرجستانی  سیروس  درگذشت  موضوع 
سینما و تلویزیون اختصاص داشت از جمله: جام 
جم: » خنداند و رفت«؛ ابتکار: »مرد خنده های تلخ« ؛ 

رسالت: »طناز بی تکرار«.
ایران- سعید لیالز در گفت و گوی اختصاصی با  •

روزنامه ایران در خصوص وضعیت کشور در آینده و 
مصالحه با آمریکا مصاحبه کرده است. او می گوید، 
مخالف مصالحه شرافتمندانه نیست، کما این که 
امروز مشکالتی که در تجارت خارجی بدون نفت 
وجود دارد، موانع زیادی برای کشور ایجاد کرده است 
اما االن زمان مناسبی برای گفت و گو با ترامپ نیست. 
لیالز معتقد است که وضعیت کشور به سمت ثبات و 
آرامش می رود و اگر تا مرداد ماه دوام بیاوریم برنده 

مصاف با آمریکا هستیم.
آفتاب یزد- این روزنامه با تیتر »شطرنج واعظی«  •

نوشت: »به نظر می رسد واعظی این روزها فکرهای 
تازه ای در سر دارد. او به عنوان مغز متفکر و پدرخوانده 
دولت به صورت غیر مستقیم در تالش است ظریف را 
به مسلخ انتخابات 1400 بکشاند و پس از سوزاندن 
وی، مهره اصلی خــود را که در بین مــردم  دارای 
محبوبیت هم هست البته نه برای این انتخابات رو 
کند. وزیر خارجه تاکنون برای کاندیداتوری ابراز 

تمایل نکرده اما تالش ها برای تهییج او ادامه دارد«.

ــرداد : پــرونــده محمدعلی  • ــب نــامــه نــیــوز خ
معظم  مقام  به  توهین  اتهام  با  که  کامفیروزی 
رهبری در جریان رسیدگی بدوی منجر به صدور 
رأی غیر قطعی دو سال حبس شده بود، با تجدید 
نظر خواهی وی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر 
استان فــارس مطرح شد و بر اســاس رأی صادر 
شده قضات صادرکننده رأی خاطرنشان کرده اند 
که کامفیروزی در تمام مراحل رسیدگی منکر 
اتهام توهین به رهبری شده و همچنین در گزارش 
ضابط پرونده نیز این اتهام گــزارش نشده است 
بنابراین تقاضای تجدیدنظر کامفیروزی صحیح 
تشخیص داده شده و رأی قطعی بر برائت او صادر 

می شود.
اقتصاد آنالین مدعی شد : به گزارش منابع  •

خبری اقتصاد آنالین در شهرداری تهران؛ پیروز 
حناچی، شهردار تهران به دو جلسه هفته گذشته 
هیئت دولت نرفته است. مشخص نیست علت 
حضور نداشتن شهردار میل باطنی اش بوده یا 
حضور او از سوی ریاست جمهوری منع شده است. 
برخی منابع خبری علت منع احتمالی را تخریب 
طبقه غیرمجاز نهاد ریاست جمهوری در جماران 
اعالم کرده و می گویند، بعد از این تخریب احتماال 
تغییراتی در مفاد طرح تفصیلی جماران انجام 

خواهد شد.

هادی محمدی – یک روز پس از نامه هشدار 
ــور خارجه  ــر ام ــواد ظریف وزی آمیز محمد ج
کشورمان به مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا ، جــوزپ بــورل ، اعــالم کــرد: نامه  ظریف 
مبنی بر این که ایران سازوکار حل اختالف را 
در توافق هسته ای با توجه به این که فرانسه، 
آلمان و انگلیس به نوبه خود به این توافق پایبند 
نیستند، فعال می کند ، دریافت کرده است. او 
البته بار دیگر حمایتش از حفظ توافق هسته ای 
را اعــالم کــرد.در همین زمینه، سید عباس 
ــور خارجه نیز  ام موسوی سخنگوی وزارت 
گفت: متعاقب اقدام غیرمسئوالنه و غیرقانونی 
سه دولت اروپایی ) آلمان، انگلیس و فرانسه ( 
در ارائه پیش نویس قطعنامه در شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین تداوم 
عدم پایبندی به تعهدات بین المللی ناشی از 
برجام و مصوبات کمیسیون مشترک، وزیر امور 

خارجه کشورمان طی نامه ای به آقای بورل 
هماهنگ کننده برجام، یک بار دیگر موارد 
عدم پایبندی کشورهای اروپایی را طبق بند 36 
برجام به کمیسیون مشترک برای حل و فصل 
ارجاع داد. در پایان این موضع گیری، موسوی 
با ادبیاتی که تهدید ضمنی اروپا از آن به مشام 
می رسد ، تصریح کرده است: پیش از این نیز در 
دو مرحله دیگر موارد عدم پایبندی آمریکا و سه 
کشور اروپایی طبق بند 36 برجام توسط ایران 
به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود که با توجه 
به عدم حل و فصل اختالفات مزبور، منجر به 

کاهش تعهدات ایران طی پنج گام شد.

تفاوت مکانیسم ماشه و ســازوکــار حل 	 
اختالف چیست؟

ایران در سال 97 دو بار به دلیل نقض صریح 
تشکیل  تقاضای   ، آمریکا  ــوی  س از  بــرجــام 

کمیسیون مشترک برجام بر اساس بند 36 
را داشــت که با توجه به بی نتیجه بــودن این 
کمیسیون، پنج گام کاهش تعهدات برجامی 
خــود را عملیاتی کــرد و حــاال بــرای اولین بار 
ایــن درخــواســت در خصوص نقض برجام از 
ســوی سه کشور اروپــایــی انجام می شــود که 
در صورت نتیجه نداشتن می تواند باز هم به 
کاهش تعهدات ایران بینجامد. با وجود این 
برخی رسانه های غربی از نامه ظریف تفسیر به 
درخواست ایران برای فعال کردن »مکانیسم 
ماشه« کردند که حــرف غلط و یک شیطنت 
رسانه ای اســت. اگرچه دربند 36 و بیشتر 
در بند 37 برجام، مکانیسم ماشه ذکر شده 
است اما این مکانیسم در صورت نقض برجام 

ــران و تقاضای طــرف هــای مقابل  از ســوی ای
فعال می شود که نتیجه نهایی آن می تواند 
بازگشت قطعنامه های شورای امنیت باشد؛ 
در حالی که اقدام ایران رجوع به سازوکار حل و 
 فصل اختالف نوشته شده در بند 36 است که 
نتیجه اش در صورت حل نشدن مشکل، کاهش 
تعهدات ایران با مجوز همین بند خواهد بود. 
در انتهای بند 36 آمده است: »چنان چه طرف 
شاکی معتقد باشد که موضوع مصداق »عدم 
پایبندی اساسی« است آن گاه آن طرف می 
تواند موضوع فیصله نیافته را مبنای توقف کلی 
یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد 
کند.« کاری که ایران سال گذشته در قبال رفتار 

آمریکا انجام داد. 

 فاز جدید مقابله با 
بدعهدی اروپا 

واکاوی نامه اخیر ظریف به اتحادیه اروپا نشان می دهد که ایران وارد یک 
فاز جدید در تقابل با نقض عهدهای اروپایی در برجام شده است

ویژه های خراسان  

توئیت سیاسی

 کاهش 300 هزار مکاتبه 
با تصمیم گیری آنالین مدیران 

یک مقام مسئول در دولت با ارسال نامه ای خطاب 
ــاره به  به همه سازمان ها و ادارات دولتی، با اش
 برنامه های سال های اخیر قوه مجریه برای تحقق 
دولــت الکترونیک، از مخاطبان خواسته ضمن 
استفاده از امکاناتی که در سامانه های تخصصی 
دولتی در اختیارشان قرار گرفته، درخواست های 
خود را بدون مکاتبات مرسوم اداری ثبت و از خدمات 
ticketing  برای پیگیری امور استفاده کنند که 
برآورد می شود ضمن افزایش سرعت انجام امور، 
این موضوع  به حذف 300 هزار مکاتبه و 150 هزار 

تماس در طول سال منجر شود.

ذره بین جدید دولت روی عملکرد 
مالی شرکت های دانش بنیان

در حالی که بر اساس قانون حمایت از موسسات 
 دانش بنیان مصوب سال 1389، این شرکت ها
 از معافیت مالیات بر درآمد در حوزه خود بهره مند 
هستند، یک عضو کابینه در نامه ای خطاب به تعدادی 
از مدیران ارشــد نهاد ریاست جمهوری از آن ها 
خواسته است اطالعات مالی و معامالتی آن ها، 
عالوه بر سازمان امور مالیاتی در اختیار معاونت 
علمی ریاست جمهوری نیز قرار بگیرد تا فرایندهای 
ارزیابی و جلوگیری از ارسال اطالعات غلط توسط 

این شرکت ها بهتر انجام شود.

منتجب نیا از عملکرد اصالح طلبان به شدت انتقاد کرد 

2 میوه تلخ شورای عالی اصالح طلبان 

پس از این که شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان در انتخابات اسفندماه مجلس 
ورود نکرد و صاحب کمترین کرسی بهارستان 
ــد؛ کــم کم  ــود ش ــول حیات سیاسی خ  در ط
زمزمه های نا کارآمدی این شورا نیز به گوش 
رسید. پس از این حضور کم فــروغ، بسیاری 
ازتحلیل گران اذعان کردند که ساختار این 
شــورا هر چه سریع تر باید متحول شــود. در 
ــالم رســول منتجب  همین بــاره ،حجت االس
نیا دبیر کل حــزب جمهوریت که از دوســال 
ــوده، تاکید کــرد که  پیش منتقد ایــن شــورا ب
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 

یک نهاد »بی خاصیت« است. وی با بیان 
ــاورم که رد صالحیت   ایــن که »بــر ایــن ب
ــه دلیل  بــســیــاری از اصــالح طــلــبــان ب
ایجاد حساسیتی اســت که ایــن شورا 

ایجاد کــرد« افــزود: عملکرد » شــورای 
اسالمی تهران، شهرهای بــزرگ و 

کالن شهرها« و »مجلس دهم«   
»دو مــیــوه تــلــخ« شـــورای 

ــــالح طلبان ــی اص ــال  ع

 است.به گــزارش خبر آنالین ،منتجب نیا با 
بیان این نکته که بسیاری از احزاب اصالحات 
از عملکرد این شورا ناراضی اند، این نهاد را 
یک نهاد »غیر قانونی« دانست که نمی تواند در 
آینده نقشی داشته باشد: »بسیاری از احزاب 
از جمله برخی اعضای کــارگــزاران مخالف 
ــورا صحبت  هستند و در مخالفت با ایــن ش
می کنند. همچنین بسیاری از نیروها و احزاب 
اصالح طلب نیز کنار کشیدند و در واقع صرفا 
اسمی از شورا، بیشتر باقی نمانده و بر این باورم 
این تشکیالت و نهاد غیرقانونی نمی تواند در 
آینده نقشی داشته باشد. از این رو باید به فکر 
راهکار قانونی بود. راهکار قانونی هم 
این است که کار را بر عهده احزاب 
قــرار دهیم بدین گونه که احــزاب 
بنشینند و برنامه ریزی کنند.« او 
ــاره  این که چرا عده ای زیر بار  درب
»پوست اندازی« این شورا نمی روند 
گفته که این افراد »نان شان 

در این شوراست«.

هشدار به اسرائیل درباره فضا سازی حمالت سایبری  
یک سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی مرتبط نشان دادن اسرائیل با 

برخی اتفاقات در ایران را دارای تبعاتی برای این رژیم توصیف کرد 

از سوله های  اتفاق اخیر در یکی  در پی 
برخی  ــالش  ت و  نطنز  ای  هسته  مجتمع 
کاربران و خبرنگاران اسرائیلی و برخی 
فارسی زبانان خــارج نشین بــرای مرتبط 
ــم  ــه اقـــدامـــات رژی ــاق ب ــف دانــســتــن ایـــن ات
صهیونیستی، یک پایگاه خبری نزدیک به 
شورای عالی امنیت ملی به تل آویو هشدار 
داد که این فضاسازی ها »تبعاتی را متوجه 
رژیم اسرائیل خواهد کرد.« سایت نورنیوز  
روز گذشته در گزارشی تحلیلی نوشت: 
»پس از وقوع حادثه در سایت هسته ای نطنز، 
شبکه رسانه های غربی، عبری و عربی تالش 
کردند که این رخداد را به توانمندی های 
سایبری و عملیاتی رژیم صهیونیستی مرتبط 
سازند و آن را نمادی از تحقق وعده های داده 
شده مسئوالن این رژیم در زمینه بهره گیری 
از همه گزینه ها برای متوقف کردن برنامه 
ــران مــعــرفــی کنند.اگرچه  ــ هــســتــه ای ای
مسئوالن و مراجع رسمی رژیم صهیونیستی 
از ابتدای این حادثه با اتخاذ سیاست سکوت 

سعی کردند که موضع فعالی در خصوص 
این حادثه نگیرند، اما به صــورت طبیعی 
فضاسازی رسانه هایی که بخش زیادی از 
آن ها نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
با این رژیم مرتبط هستند، تبعاتی را متوجه 
ــرد. حساسیت و  ــم اسرائیل خواهد ک رژی
اهمیت این موضوع زمانی هویدا می شود 
که مسئله هسته ای بودن رژیم صهیونیستی 
و آسیب پذیری های اثبات شده اسرائیل در 
برابر واکنش های متقابل مورد توجه و دقت 
قرار بگیرد.« در پایان این مطلب تاکید شده 
است: »به صورت طبیعی اگر جامعه جهانی 
به مسئولیت خود برای برخورد سریع و قاطع 
در قبال فضاسازی ها و هنجارشکنی های 
خطرناک ذکر شده عمل نکند و رویکردهای 
سیاسی بر الزامات حقوقی و امنیتی تفوق 
پیدا کند نمی توان انتظار داشــت که این 
اقدامات در دایــره سبک مغزی های رژیم 
صهیونیستی و ترامپ باقی بماند و تبدیل به 
رویه ای نگران کننده در سطح جهان نشود.«
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علم، بی جنسیت است. این جمله را قبول دارید؟ »نه! 
چون همه دانشمندان و مخترع های مهم و تأثیرگذار 
در طول تاریخ مرد بودند، حاال به جز ماری کوری«؛ یا 
»بله! چون دانشمندان زن زیادی می شناسم که علم و 
زندگی امروزمون مدیون اون هاست؛ ازجمله ماری کوری« احتماال تعداد 
کسانی که نظرشان به جواب دوم نزدیک است، از گروه اول به مراتب 
کمتر باشد؛ به دالیلش کاری نداریم ولی به اصالح و تغییرش، چرا. به کی 
بهتر، قدرتمندتر و تأثیرگذارتر است هم کاری نداریم چون اساسا این 
خط کشی منطقی و بالغانه نیست ولی به زنان قدرتمند و تأثیرگذار، چرا. 
چرا؟ چون الزم است که چهره واقعی علم را بی سانسور و روتوش ببینیم 
و درک درستی از توانایی های بشر فارغ از جنسیت، داشته باشیم و 
دخترها، »چند تا دانشمند زن می شناسی که می خوای بری سراغ فالن 
رشته؟« را کمتر بشنوند یا اصال نشنوند. از آن جایی که »ماری کوری« 
از معدود زنان دانشمندی است که می شناسیمش، سالروز درگذشت 
او بهانه ای شد برای معرفی چند دانشمندزن تأثیرگذار جهان. البته 
در این پرونده جا داشت از ریاضی دان بزرگ کشورمان مرحوم مریم 
میرزاخانی هم یاد کنیم که چون چند روز دیگر پرونده ای درباره ایشان 
داریم به آن روز موکول شد. خب برویم سراغ زنان دانشمند و ببینیم 
شما چندتا از این اسم ها را شنیده اید؟

آشنایی با معروف ترین زنانی که در 
حوزه های فیزیک، شیمی، مکانیک، نجوم، 
کامپیوتر و ... دستاوردهای قابل توجهی 
به یادگار گذاشتند به مناسبت سالروز 
درگذشت »ماری کوری«

 ماری کوری           کاشف رادیوم

فیزیک و شیمی در چه حوزه ای؟  

در سال 1902 یک زوج دانشمند فرانسوی–لهستانی موفق به 
جداسازی عنصر رادیوم شدند. رادیوم به شکل خالص در طبیعت 
وجود ندارد و این زن و شوهر با تجزیه چند تن کانی معدنی »اورانینیت« 
توانستند یک دهم گرم »کلرید رادیوم« را از آن به دست بیاورند. زن 
پس از مرگ همسرش، به تجزیه و خالص سازی رادیوم ادامه داد تا 
سرانجام موفق به استخراج فلز خالص این عنصر رادیواکتیو شد. رادیوم 
مقدمه ای برای شناخت انرژی اتمی و کاربرد آن در زندگی امروز ما بود. 
همچنین درنتیجه شناخت این عنصر بود که پزشکان دریافتند به وسیله 
پرتوهای رادیوم می توانند غده ها و بافت های بدخیم را که در سرطان و 
بیماری های پوستی و غددترشحی بروز می کنند، از بین ببرند. همه 
می دانیم که آن زن، »ماری کوری« بود؛ اولین زنی که جایزه نوبل برد و 
اولین دانشمندی که در دو رشته متفاوت )فیزیک و شیمی( این جایزه 
را به دست آورد اگرچه در زمان حیاتش این دستاوردها چندان بزرگ 
جلوه نمی کرد و به اندازه کافی قدر ندید. بعد از دریافت نوبل، دانشگاه 
پاریس کرسی جدیدی در این رشته به »پی یر کوری« اختصاص داد. 
پی یر همچنین به عضویت آکادمی علوم فرانسه درآمد و ماری ازسوی 
دانشگاه و آکادمی علوم فرانسه نادیده گرفته شد. فقط بعد از مرگ پی یر 
بود که کرسی استادی فیزیک به ماری محول شد. با این حال، با آغاز 
جنگ جهانی اول ماری نخستین مرکز رادیولوژی نظامی را در فرانسه 
راه انــدازی کرد که در آن از اشعه ایکس برای تشخیص محل گلوله و 

استخوان های شکسته سربازان استفاده می شد.

اتثیرگذارترین

 دانمشندان
زن اتریخ

پرونده

    منابع این پرونده: دیجیاتو، یک پزشک، زومیت، انجمن فیزیک ایران، دویچه وله، خبرآنالین

 آدا الولیس                    اولین برنامه نویس

    در چه حوزه ای؟                                                کدنویسی

در ســـال ۱۸۴۲، »چــارلــز 
بابیج« برای سخنرانی درباره 
»ماشین تحلیلی« به دانشگاه 
ــوت شــد. »بابیِج«  تورین دع
انگلیسی که حاال او را »پدر 
کسی  می دانیم،  کامپیوتر« 
است که برای اولین بار طرح 
مفهومی یک کامپیوتر قابل 
ــه کــرد.  بــرنــامــه ریــزی را ارائـ
متن سخنرانی چارلز را یک 
ــی دان ایــتــالــیــایــی به  ــاضـ ریـ
ــان فرانسوی نوشته بود.  زب
او شخصی را مأمور کــرد که 

این یادداشت ها را از زبان فرانسوی به انگلیسی ترجمه کند. این مترجم 
کسی نبود جز »آدا الولیس« که برای این کار ۹ ماه زمان صرف کرد، چون 
نمی توانست به ترجمه اکتفا کند و الزم دید چیزهایی هم بر آن نوشته ها 
 G تا A اضافه شود. متنی که آدا به بابیج تحویل داد، شش قسمت داشت که از
عالمت گذاری شده بود. قسمت G که شامل نوشته های اضافه بر ترجمه بود، 
طوالنی ترین قسمت متن را تشکیل می داد. آدا در این قسمت، الگوریتمی 
برای به کارگیری در »ماشین تحلیلی« نوشته بود که با آن می شد »اعداد 
برنولی« را محاسبه کرد. ماشین بابیج، توانایی انجام محاسبات پیچیده 
ریاضی را داشت و این گام بزرگی درحوزه علوم کامپیوتر به شمار می رفت اما 
مقاله آدا بود که دری تازه به این علم بازکرد. او با اضافه کردن مفهومی جدید به 
ماشین های اولیه، نشان داد آن ها ظرفیتی بیشتر از محاسبات ریاضی دارند و 
این اولین قدم در مسیر درک کامپیوترهای مدرن، فراتر از ماشین حساب بود. 
آدا الولیس با نوشتن آن الگوریتم که قابلیت به کارگیری در یک رایانه مکانیکی 
اولیه را داشت، اولین برنامه نویس کامپیوتری به شمار می رود. او معتقد بود 
هرچیزی که قابلیت تبدیل شدن به اعداد داشته باشد مانند موسیقی، الفبا 
و تصاویر، توانایی محاسبه شدن و تغییرکردن توسط کامپیوترها را دارد و 
ما امروز می دانیم که حق با آدا بود. وزارت دفاع آمریکا به پاس قدردانی از 
الولیس، یکی از زبان های برنامه نویسی اش را به اسم او نام گذاری کرده است 
و جامعه کامپیوتر انگلیس، سال هاست جایزه ای به نام آدا، به متخصصان این 

حوزه اهدا می کند.

 برتا بنز                    مخترع لنت ترمز

    در چه حوزه ای؟                                                مکانیک

 روزالیند فرانکلین          کاشف ساختار دی ان ای

در چه حوزه ای؟                                                         زیست شناسی

در ســال ۱۹۵۲ مــیــادی، دانشمندی 
با اشعه ایکس از یک مولکول عکاسی 
کرد و نشان داد که دی ان ای، دو رشته 
بافته شده است در محفظه ای مارپیچی؛ 
همان تصویر نردبان به هم پیچیده ای که 
امروز ما به عنوان دی ان ای می شناسیم 
و تحول علم ژنتیک مدیون آن است. آن 
دانشمند، »روزالیند فرانکلین« شیمی دان 
انگلیسی بود اما همه چیز به خوبی شروع 
کار، پیش نرفت. فرانکلین سعی کرد از 
مارپیچ دوگانه دی ان ای ســردرآورد ولی 

موفق نشد. همکارش »موریس ویلکینز« عکس های او ازجمله شفاف ترین شان 
را که بعدها به عکس ۵۱ معروف شد، بدون اجازه به دانشمندی آمریکایی، به نام 
»جیمز واتسون« نشان داد. همچنین خاصه ای از تحقیقات منتشر نشده روزالیند 
را که به شورای تحقیقات پزشکی داده بود، در اختیار او گذاشت. واتسون و همکارش 
»فرانسیس کریک« که سعی داشتند یک مدل دی ان ای بسازند، از این عکس ها به 
ساختار مارپیچی دی ان ای پی بردند و موفق شدند مدل شان را کامل کنند. همان 
سال واتسون و کریک، مقاله ساختار دی ان ای را در نشریه نیچر چاپ کردند و به 
فرانکلین هم نگفتند که عکس۵۱ را دیده اند. کریک و واتسون و ویلکینز، در سال 
۱۹۶۲ جایزه نوبل پزشکی را گرفتند؛ زمانی که چهار سال از مرگ فرانکلین بر اثر 
بیماری گذشته بود. در مراسم اهدای جایزه اسمی از فرانکلین برده نشد اما کریک 
بعدها اعتراف کرد که فرانکلین تا دو قدمی حل معمای دی ان ای رفته بود. نقش 

موثر روزالیند فرانکلین در کشف دی ان ای سال ها بعد از مرگش به اثبات رسید.

 ورا روبین                    اثبات کننده ماده تاریک

در چه حوزه ای؟                                        نجوم

در ســال 1960، رصــدهــای 
ــود نــوعــی چسب  نجومی وجـ
کیهانی را ثابت کرد که درغیاب 
آن ساختار کهکشان ها از هم 
می پاشد؛ چیزی که امروز به نام 
»ماده تاریک« شناخته می شود. 
ماده تاریک، مفهومی است که 

کیهان شناسان برای توضیح رابطه میان میزان اجرام پدیده های نجومی از آن 
استفاده می کنند. این ماده که حدود ۲۷درصد کل جرم انرژی موجود در جهان را 
تشکیل می دهد، نسبت به نور واکنش نشان نمی دهد و به طور مستقیم با تلسکوپ 
قابل دیدن نیست. اخترشناسان پیش از اثبات این کشف مهم، تصور می کردند 
که سرعت های چرخشی کهکشان ها از مرکز آن ها نشأت می گیرد و مطالعه »ورا 
روبیِن« آمریکایی و همکارش بود که این تصور را اصالح کرد. روبین، دنبال پاسخی 
برای سوال »ستاره ها چطور به دور مرکز کهکشان می گردند؟« بود. او با مطالعه 
کهکشان »آندرومدا M31 «، نزدیک ترین کهکشان مارپیچی نزدیک به ما، نشان 
داد که سرعت حرکتی ستاره ها و گاز در داخل کهکشان برخالف انتظاری که 
از دینامیک نیوتنی داریم -که در فاصله های دورتر از مرکز گرانشی باید سرعت 
اجرام کم شود- با افزایش فاصله ثابت باقی می ماند. این رصد، تأییدی بود بر 
وجود ماده تاریک در مقیاس کهکشانی. عالوه بر این کشف مهم جامعه نجوم و 
کیهان شناسی، »ورا روبین« را به عنوان یک الگوی الهام بخش برای جامعه نجوم 
و به ویژه برای دختران می شناسد. ورا عضو آکادمی علوم آمریکا، برنده جایزه بین 
المللی »گروبر« و برنده جایزه انجمن سلطنتی نجوم بریتانیا بود؛ جایزه ای که پس 

از »کارولین هرشل« برای دومین بار به یک منجم خانم رسید.

 هیپاتیا                 نخستین ریاضی دان زن

در چه حوزه ای؟                 ریاضی

ــم  ــارده ــه ــرن چ ــ در ق
دانشمندی  یونان  در 
زنـــدگـــی مـــی کـــرد که 
ــرای مــســائــل جــبــر و  ــ ب
حل های  راه  هندسه، 
جدیدی ارائه کرد که تا 
سه قرن بعد از او هیچ 
کس توانایی فراتر رفتن 
از آن ها را نداشت. این 

ــزرگ، مخترع غلظت سنج هم بــود؛ وسیله ای که  ریاضی دان ب
بــرای تعیین غلظت مــواد حل شــده در مایعات به کــار می رفت. 
همچنین از نخستین کسانی بود که به وسیله ای برای راه یابی 
دریــانــوردان اندیشید و قطب نمای اختراعی او تا قرن هجدهم 
مورد استفاده دریانوردان بود. احتماال همه اسم هایی که تا االن 
به ذهن تان رسیده، اشتباه است. او »هیپاتیا« بود نه هیچ کدام از 
ریاضی دانان مردی که شهرت جهانی دارنــد. هیپاتیا که نبوغ و 
پشتکارش را ثابت کرده بود، به تدریس در دانشگاه اسکندریه در 
رشته فلسفه و ریاضیات دعوت شد؛ مقامی که تا آن زمان فقط به 
مردان تعلق داشت. خیلی زود عالوه بر تسلطش بر علوم، به عنوان 
یک معلم محبوب هم شهره شد. به دلیل تبحرش در فن سخنوری، 
سخنرانی هایش طرفداران بسیاری پیداکرد، آن هم زمانی که صرف 
حضور یک زن ریاضی دان غیرقابل تحمل بود. آن قدر غیرقابل تحمل 
که یک روز هنگام برگشت از کتابخانه مرکزی اسکندریه، گروهی 
خشمگین و متعصب به هیپاتیا حمله کردند و او را به قتل رساندند. 
او مقاله های فراوانی در زمینه ریاضیات نوشته بود که بسیاری از 
آن ها در زمان یورش مردم به معبد سراپیس اسکندریه ازبین رفت. 
هیپاتیا غیر از تأثیر مهمش روی علم ریاضی، در زمانه ای سراسر جهل 
وتعصب برای دخترانی که طالب و شیفته علم آموزی بودند، سخن 
می گفت و آن ها را به تحمل سختی های این راه تشویق می کرد. 

امروز، جایزه ای در علم ریاضی به اسم هیپاتیاست.

 ریتا لوی مونتالچینی                 کاشف فاکتور رشد عصبی

در چه حوزه ای؟                                                        پزشکی

 هدی المار                مخترع ارتباطات بی سیم
در چه حوزه ای؟            کامپیوتر

در سال 1986 »فاکتور رشد عصبی« کشف شد؛ پروتئینی که با تحریک بافت 
عصبی اطراف سلول های درحال نمو، رشد آن ها را تشدید می کند یعنی در رشد و 
متابولیسم سلول ها دخیل است. این کشف، راه شناخت بیماری هایی مثل دمانس 
و سرطان و آلزایمر را هموار  و به درمان آسیب های نخاعی و درک بهتر بیماری های 
قلبی-عروقی کمک کرد. پشت چنین موفقیت ارزشمندی، دختری ایتالیایی بود به 
نام »ریتا لوی مونتالچینی«. ریتا وقتی هنوز سن وسالی نداشت، آرزوی نویسنده شدن در سر می پروراند اما وقتی با مرگ یکی 
از بستگانش مواجه شد، مسیر زندگی اش و البته مسیر علم پزشکی را تغییر داد. آشنای ریتا براثر سرطان معده از دنیا رفته بود 
و او تحت تأثیر این اتفاق و به پیشنهاد مادرش، رشته پزشکی را برای تحصیل انتخاب کرد. تصمیمی که با موانع بسیاری مواجه 
شد. پدر ریتا با تحصیل او مخالف بود و اعتقاد داشت درس خواندن مانع از انجام وظایف همسری و مادری اش خواهد شد. او 
به هرترتیبی بود وارد دانشکده پزشکی شد و بعد از دانش آموختگی اش با مانع جدیدی برخورد کرد. سیاست های بازدارنده 
موسولینی که »نژادهای درجه دوم« را از تحصیل آکادمیک و اشتغال در موقعیت های حرفه ای باز می داشت، آدای یهودی 
را متوقف کرد. او اما تسلیم نشد و در بحبوحه جنگ، در اتاق خوابش آزمایشگاهی راه انداخت و شروع به مطالعه روی رشد 
رشته های عصبی در جنین جوجه ها کرد. پس از جنگ، دعوت دانشگاه واشنگتن را برای تحقیق پذیرفت و به مطالعه روی 
عوامل رشد عصب ادامه داد. در سال 2001 به دلیل مطالعات و فعالیت ها و دفاعش از حقوق مدنی، »نماینده زندگی« لقب 

گرفت. مونتالچینی، در سال 2005 وقتی 96 ساله بود، موسسه تحقیقات مغز اروپا را پایه گذاری کرد.

در خالل جنگ جهانی دوم، دانشمندی تالش کرد خطر نظامی 
بزرگی را خنثی کند. او برای این که مانع ازکارافتادگی اژدرهای 
کنترل از راه دور شود، نوعی نسخه اولیه از ارتباطات طیف گسترده 
را ابداع کرد. »اژدر« یکی از کلیدی ترین سالح های جنگ جهانی 
دوم بود که به راحتی ردیابی می شد و به واسطه امواج ازکار می افتاد و فناوری ابداعی  آن مانع 
ازکارافتادنش می شد؛ به طوری که به گیرنده و فرستنده امواج رادیویی یک ردیف تصادفی 
از کانال های فرکانسی اختصاص داده می شد، بعد براساس همین ردیــف، امــواج به تناوب 
در فرکانس های معرفی شده ارسال می شدند. این فناوری، بعدها پایه فناوری های وایرلس 
مانند بلوتوث و وای فای شد. »هدی المار« هنرپیشه و مخترع اتریشی، کسی بود که این سیستم 
ارتباطی را اختراع کرد و ما امروز بدون دانستن نامش، مدیون او هستیم. نسخه هایی از فناوری 
طیف گسترده ارتباطی بعدها برای توسعه GPS استفاده شد و اگر نبود، گوشی های تلفن همراه 
نمی توانستند بدون تداخل فرکانسی با دکل های مخابراتی ارتباط برقرار کنند. هدی، زن زیبایی 
بود که اطرافیانش ترجیح می دادند او را با این مشخصه و با حرفه دیگرش یعنی بازیگری بشناسند؛ 
به همین دلیل است که در زمان حیاتش چندان جدی گرفته نمی شد و تنها یک بار در 8۳ سالگی 

یعنی دوسال پیش از درگذشت اش، جایزه بنیاد آزادی پیشگامان ارتباط به او اهدا شد.

در سال 1888، »برتا بنز« آلمانی بدون آن که به همسرش، »کارل« چیزی بگوید و از مقامات اجازه بگیرد، 
همراه دو پسرش سوار خودروی ساخت کارل شد. او اولین کسی بود که با خودرو مسافتی طوالنی را می پیمود. 
قبل از این سفر تاریخی، رانندگان برای آزمودن خودروها در مسیرهای کوتاهی رانندگی می کردند. هدف 
ظاهری برتا از این سفر دیدار مادرش بود اما درواقع قصد داشت به شوهرش که در بازاریابی اختراعش 
شکست خورده بود، ثابت کند که خودرویی که هردوی شان رویش سرمایه گذاری کرده اند، به موفقیت مالی 
خواهد رسید درصورتی که مفید بودنش ثابت شود. برتا صبح زود خانه را ترک کرد. در آن زمان، جایگاه 
سوخت گیری وجود نداشت و فقط از داروخانه ها می شد سوخت تهیه کرد اما این، همه مشکل نبود. دهانه 
سوخت خودرو دچار مشکل شده بود. برتا آن را با کاله و سنجاق سرش تمیز و از بند جورابش برای ایزوله کردن 
مواد استفاده کرد. ترمز چوبی دوام چندانی نداشت و بعد از طی مسافتی، شکست. برتا بنز از یک پینه دوز 
خواست برایش چرم بدوزد و به این ترتیب اولین لنت ترمز جهان ساخته شد. به هرحال اولین سفر خودرویی 
بعد از سختی های فراوان تمام شد. برتا موفقیت اش را ازطریق تلگراف به شوهرش خبرداد و چندروز بعد به 
خانه برگشت. داستان سفر همان طور که برتا می خواست، تبلیغات زیادی به پاکرد. او هر چیزی را که در طول 
سفر اتفاق افتاده بود، به »کارل بنز« گزارش داد و پیشنهادهای مهمی ازجمله دنده اضافه برای باالرفتن از 
تپه ها و لنت های ترمز برای بهبود قدرت ترمز مطرح کرد. در سال 2008، یادبود »مسیر برتا بنز« به عنوان یک 

مسیر از میراث صنعتی به جامانده از بشر ثبت شد.
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آشپزی من آشپزی من

مارماالد آلبالوی وانیلی،  عصرانه روزهای گرم

دسر

15 نکته مهم در استفاده از ماسک 

برخی اعداد نشان دهنده وضعیت سالمت است، این اعداد از کنترل فشارخون تا سالمت قلب را 
به شما نشان می دهد

سالمت
    همــه ما مــی دانیم ســالمتی از 

مهم ترین دغدغــه های زندگی 

اســت. بســیاری از پزشــکان و 

متخصصــان، مطالعــات زیــادی 

انجام داده انــد وبه اعدادی رســیده اند که برای 

سالمت مهم و ضروری هســتند از جمله شاخص 

سرایت، عدد فشارخون ،قند خون و...

 در ادامه به بررسی این اعداد می پردازیم:

پزشکی اعداد سالمت را به خاطر بسپارید

بانوان
آزمایش هایی که خانم های 

 باالی 40 سال باید 
انجام دهند

 یک سری از آزمایش های تشخیص پزشکی باید بعد 
از 40 ســالگی هر شــش ماه یک بار توســط خانم ها 
انجام شود. از جمله این آزمایش ها می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
۱   بررسی فشار خون

یکی از عوامل خطرنــاک برای بیماری هــای قلبی و 
ســکته مغزی، فشــار خون باالســت؛ به همین دلیل 
خانم هــای باالی 40 ســال بایــد فشــارخون خود را 
بررســی کنند تا از بروز بیماری های قلبی جلوگیری 
کنند. فشار خون طبیعی 80/120 میلی متر جیوه 

است.
2   کلسترول خون

عالوه بر فشارخون، کلسترول خون هم باید بررسی 
شــود. کلســترول باال هیچ عالمتی ندارد اما موجب 
آســیب های عمیقی در بدن می شــود. چندین عامل 
ماننــد رژیــم غذایــی سرشــار از چربی های اشــباع و 
کلسترول، سابقه خانوادگی داشتن  کلسترول باال، 
اضافه وزن یا چاقی و باال رفتن سن می تواند احتمال 
ابتال به کلســترول باال را افزایش دهد. بیماری قلبی 
قاتل اصلی زنان است و حدود 22 درصد مرگ و میر 
در زنان را شامل می شود. شما می توانید کلسترول 

خود را به طور طبیعی توسط غذا پایین بیاورید.
3   دیابت

عوامــل خطرناکــی مانند ســن باالتــر از 45 ، چاقی 
به ویژه چاقی شکمی، داشتن والدین، برادر یا خواهر 
مبتال به دیابت، ورزش کمتــر از دو بــار در هفته، باال 
بودن فشــار خون و چربی خون باعــث ابتال به دیابت 
می شــود. اگر ایــن فاکتورهــای خطرنــاک را دارید 
پزشک باید قند خون شــما را مدام بررسی کند و باید 
انجام آزمایش هــای دیابــت را از 45 ســالگی به بعد 

شروع کنید. 
4   ماموگرافی

از اوایل 40 سالگی می توانید برای شروع غربال گری 
سرطان سینه توســط ماموگرام اقدام کنید. پزشک 
می تواند به شما برای تصمیم گیری بهتر زمان غربال 
گری ســرطان کمک کنــد. بعضــی از عوامــل مانند 
ســابقه خانوادگی، زمان دقیق انجــام غربال گری را 

مشخص می کند.
5    عملکرد تیروئید  

حدود 13 درصد از زنان 35 تا 65 ساله، مبتال به کم 
کاری تیروئید )تیروئید کم توان( هستند، بنابراین با 
شروع 35 سالگی بهتر اســت آزمایش های  تیروئید 
را حداقل پنج ســال یک بار انجام دهید )این معموال 
بخشــی از یــک کارآزمایی اســتاندارد خون اســت(. 
 پس از 50 ســالگی دکتر به شــما پیشــنهاد می کند
 آزمایش های کــم کاری و پر کاری تیروئیــد را زود به 
زود انجام دهید زیرا اختالالت تیروئید بعد از یائسگی 

بیشتر شایع است.
6    معاینه دندان ها  

معاینه دنــدان و لثه یکــی از مواردی اســت که حتما 
بایــد چند وقــت یک بــار انجام شــود. هنــگام معاینه 
دندان، زبان، لب ها و بافت های نرم دهان هم بررسی 
می شــوند. با ایــن معاینات هر نــوع مشــکل دهان و 
دندان شناســایی می شــود. معاینات دهان و دندان 

خانم ها باید هر شش ماه یک بار انجام شود.
7   سنجش تراکم استخوان

خانم هــا بــا ورود بــه ســن یائســگی و کاهش ترشــح 
هورمون هــا در معــرض خطر پوکــی اســتخوان قرار 
می گیرند. کاهش تراکم استخوان باعث می شود فرد 
با کوچک تریــن ضربه، زمین خوردن یا حتی عطســه 
شدید دچار شکستگی استخوان شود. خانم ها از 65 
سالگی باید حداقل یک بار سنجش تراکم استخوان 

را انجام دهند.
 با تغذیه مناســب و جــذب ویتامین D، زنــان در برابر 
پوکی اســتخوان محافظت می شــوند؛ مــواد غذایی 
مانند شیر غنی شده، دانه های روغنی، کلم بروکلی و 
سبزیجاتی که برگ های سبز دارند، کلسیم باالتری 
دارنــد. در رژیم غذایــی زنان بایــد به صــورت روزانه 
هزار تا 1200 میلی گرم کلســیم وجود داشته باشد 
و در صورتی که نمی توانند از مــواد غذایی این مقدار 
کلســیم را دریافت کننــد، باید قــرص مکمل مصرف 

کنند.

1- آلبالو ها را تمیــز و دم و برگ های آن را جدا کنید و بعد از شســتن، هســته 
وسط آن را در بیاورید.

2- آلبالوها را در یک قابلمه لعابی بریزید و شکر را البه الی آن بپاشید و به مدت 
8 ساعت در یخچال نگه دارید تا شکر در آلبالوها حل شود و آب بیندازد.3- بعد 

از 8 ساعت آب آلبالو ها را جدا کنید و روی حرارت قرار دهید تا بجوشد.
4- بعد از این که در اثر حرارت آب آلبالوها نصف شــد، آن را به آلبالو ها اضافه 
کنید و ظرف آلبالو ها را هم روی حرارت قرار دهید تا به مدت یک ربع بجوشد.

5- ســپس  آن را از روی حرارت بردارید و بعد از کمی خنک شدن در دستگاه 
مخلوط کن بریزید و بــه صورت پوره در بیاورید.6-  ســپس دوبــاره آن را روی 

حرارت قرار دهید تا غلیظ شود.
7- در این فاصله ژالتین را 2 دقیقه در آب ســرد خیس کنید و بعد از آب بیرون 

بیاورید و با وانیل به آلبالو ها اضافه کنید .
8- بعد از یک دقیقه اضافــه کردن ژالتیــن، مارماالد آلبالــو را از روی حرارت 

بردارید تا خنک شود و بعد در شیشه های تمیز و خشک بریزید .

  آلبالو -2 کیلوگرم
  وانیل شکری - نصف 

قاشق چای خوری
  ژالتین -4 تــا 5 ورق 

)معادل 8تا 10 گرم(
پیمانــه   7- شــکر    

)2500 گرم(

فلزی که ویروس کرونا را به سرعت 
نابود می کند

طبق گفته یک دانشمند انگلیسی، دستگیره های در 
و مکان های دیگر باید از جنس »مس« باشد. مس از 

شیوع ویروس کرونا جلوگیری می کند.
 به گزارش »دیلی میل« ، نتایج تحقیقات جدید نشان 
می دهد ویــروس کرونــا می تواند روی پالســتیک و 
فوالد چند روز باقی بمانــد و انتقال یابــد اما مس به 
دلیل خاصیــت ضــد باکتریایی خود طی 4 ســاعت 

ویروس را از بین می برد.
ویلیام کیویل، میکروبیولوژیســت ارشــد دانشــگاه 
ســاوث همپتون گفــت: هنگامی که ویــروس کرونا 
روی فلز مس می نشیند، یون های این فلز به غشای 
لیپید ویروس حمله می کنند و DNA این ویروس را 

از بین می برند.
پروفســور کیویل که بیش از دو دهه در حال مطالعه 
دربــاره آثــار ضــد میکروبــی مس اســت، گفــت: در 
صفحه های نمایش رستوران ها و دستگاه های نقدی 
نیز برای جلوگیری  از انتشار ویروس کرونا می توان 

از فلز مس استفاده کرد.
داد  نشــان  آمریــکا  در  مطالعــه  یــک  پیشــتر   
تختخواب های بیمارســتانی در آمریــکا که از جنس 
مس بودند، به طور متوسط ۹5 درصد کمتر از دیگر 

تخت خواب ها عفونت  را در خود جای داده بودند.

زینب طباطبایی
خبرنگار

بیشتر بدانیم 

تغذیه

ماسک مناسب و استاندارد انتخاب کنید که استریل شده و  1
در بسته بندی باشد

همچنــان ماســک های ســه الیــه جراحــی بــه عنــوان 
2

مناسب ترین نوع ماسک توصیه می شوند
قبل از اســتفاده از ماســک، دســتان تان را کامــال با آب و  3

صابون بشویید
دقت کنید ماسک را پشت و رو استفاده نکنید. در ماسک  4

های چند رنــگ، بخش رنگی بایــد بیرون باشــد. از محل 
قرارگیری بند می توان رویه ماسک را تشخیص داد.

در ماسک های جراحی قسمت فلزی ماسک را روی  5
بینی محکم کنید

دقت کنید ماسک، دهان، بینی و  6
چانه را کامل بپوشاند

اگر هــوا از اطراف ماســک به  7
بیرون نشت می کند، کش ها 

را تنظیم کنید
از دست زدن به ماسک استفاده  8

دســتکش  بــدون  شــده 
خودداری کنید

برای جابه جایی ماسک روی  9
صورت از بندهای آن بگیرید

ماسک استفاده شده را در جیب یا کیف خود قرار ندهید 10
اگــر قرار اســت ماســک را کنــار بگذاریــد و دوباره  11
اســتفاده کنید آن را در نایلون یــا محفظه ای تمیز 
نگهداری کنید. ماســک هــای پارچه ای را برای اســتفاده 

مجدد حتمًا بشویید.
پس از مرطوب شــدن، ماســک را در نایلون بگذارید و  12

داخل سطل آشغال بیندازید
برای کودک تان ماسک مناســب کودک تهیه کنید یا در  13
صورت اســتفاده از ماســک های معمولی بنــد آن را گره 

بزنید تا روی صورت محکم شود
اگر عینکــی هســتید و مشــکل بخار  14
گرفتن عینــک را دارید، کافی اســت 
یک دستمال کاغذی را تا کنید و زیر 
لبــه باالیــی ماســک بگذاریــد تا 

مشکل حل شود
همچنیــن بــرای تنظیــم  15
بینــی  روی  ماســک 
می توانید از عینک اســتفاده 
کنیــد و حتــی بند ماســک را 
روی عینــک ببندید تا گوش 

اذیت نشود

ویتامین هایی که با کرونا مقابله 
می کنند

عادت های غذایی مناسب با تقویت عملکرد 
سیستم ایمنی بدن، باعث می شود راحت تر 
بتوانیم در صورت ابتال، با ویروس کرونا کنار 

بیاییم

صغری راغبــی، کارشــناس تغذیه در خصــوص رژیم 
غذایــی مناســب در ایام شــیوع ویروس کرونــا گفت: 
»عادت های غذایی مناسب که موجب تقویت عملکرد 
سیســتم ایمنــی بدن می شــود، نقــش به ســزایی در 
پیشــگیری از ابتال بــه بیماری های تنفســی از جمله 
کرونا دارد که بدین منظور باید بدن از یک تغذیه سالم 
و صحیح برخوردار باشد«. وی افزود: »تامین مایعات 
کافی از اهمیــت زیادی برخــوردار اســت و حتی اگر 
احساس تشنگی و گرســنگی نکنیم باید به فاصله هر 
15 دقیقه بین 60 تا 120 سی ســی مایعات ترجیحا 

آب بنوشیم«.
کارشناس مسئول تغذیه معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند بیان کرد: »مصرف پروتئین هایی که 
دارای ارزش بیولوژیکی باالیی هستند مانند سفیده 
تخم مــرغ یــا پروتئینی کــه در انواع گوشــت ها وجود 
دارد؛ ترجیحا گوشت های سفید مانند مرغ یا گوشت 
ماکیان و ماهــی می تواند تامین کننده نیــاز پروتئین 

بدن باشد«. 
راغبــی ادامــه داد: »درصورتی که بدن دچــار کمبود 
پروتئین شود و در معرض ســوء تغذیه ناشی از کمبود 
پروتئین قــرار گیرد، مقاومت سیســتم ایمنی کاهش 
و در نتیجه خطر ابتال به انــواع بیماری ها به خصوص 

بیماری های عفونی افزایش می یابد«.
وی تصریح کرد: »گوشت های قرمز حاوی چربی های 
اشــباع هســتند که میــزان التهــاب بــدن را افزایش 
می دهند؛ لذا ترجیحا مصرف آن را باید محدود کنیم، 
مصرف انــواع مغزها مانند گردو و پســته نیــز به دلیل 
دارا بودن ریزمغذی های مناســب، در تقویت سیستم 

ایمنی بدن نقش به سزایی دارد«.
 کارشــناس مســئول تغذیه معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکی بیرجند بیان کرد: »مواد غذایی دارای 
روی، ســلنیوم و امــگا3، مصــرف لبنیــات کم چرب، 
مصــرف انــواع میوه جــات و ســبزی هــا ترجیحــا بــا 
رنگ هــای نارنجی، قرمــز یا حتــی بنفــش پررنگ به 
دلیل داشتن آنتی اکسیدان هایی که در این دسته از 
میوه جات وجود دارد، باعث افزایش سیســتم ایمنی 

بدن می شود«.
راغبی ادامه داد: »مصرف منابع حاوی ویتامین B6 که 
در تخم مرغ، مرغ، ماهی، قارچ، حبوبات و آجیل وجود 
دارد، مصرف غالت کامل ســبوس دار مانند نان های 
ســبوس دار حــاوی ویتامین هــای گروه B و ســلنیوم 
توصیه می شود. وی افزود: همچنین در این ایام باید از 
روغن های گیاهی نظیر کانوال و روغن زیتون به دلیل 
داشــتن امگا3 و ویتامین E در پخت وپز غذا و ســاالد 

استفاده شود «.
 منبع: ایسنا

   عدد رسایت )شاخص آر( 

عدد سرایت، شاخصی است برای اندازه گیری توان 
شیوع یک عامل بیماری زا و متوســط تعداد افرادی 
که هر فــرد آلوده می توانــد عامل عفونــی را به آن ها 
سرایت دهد. برای مثال سرخک در جامعه ای بدون 
مصونیت، یکی از باالترین عددهای سرایت را دارد و 
هر فرد می تواند به طور متوسط 15نفر دیگر را آلوده 
کند.عدد ســرایت ویروس کرونا تقریبا 3 است . اگر 
عدد سرایت باالی یک باشد، موارد ابتال تصاعدی باال 
می رود ولی اگر این عدد کم باشد، موارد جدید ابتال 
برای ادامه شــیوع کافی نیســت و بیماری به تدریج 

فروکش می کند.
  فشار خون  120 بر 80

آیا می دانید شایع ترین اختالل متابولیک فشار خون 
است وامروزه بسیاری از جوانان هم  با رعایت نکردن 
شیوه درست زندگی خود با این قاتل خاموش دست و 

پنجه نرم می کنند؟
همه انســان ها از  نــوزادان تا ســالمندان هم ممکن 
است  به فشار خون مبتال باشند.طبق پژوهش های 
علمی انجام شده فشارخون طبیعی در نوزادان تا یک 
ســالگی باید ۹0 روی 60 و حداکثر این فشار خون 
110 بر 75باشد.درســنین باالتر مانند سنین 30 
تا 34  سال افراد باید دارای فشار خون 122 بر 81 

باشند. پس بهتر است این را هم به خاطر بسپارید که 
با افزایش میانگین ســن در افراد، فشار خون هم در 
آنان افزایش خواهد یافت و در این صورت فشار خون 
طبیعی برای افراد مســن یعنی از 60 تا 70 سالگی 

باید 134 بر 87 باشد.
  عدد مناسب قند خون 

مقــدار قنــد خــون در طــول روز و شــرایط گوناگون 
متفاوت اســت. عدد قند خــون پایین تــر از 100 در 
افراد به معنــای نبود بیمــاری دیابت،   بیــن 100 تا 
126 پیش دیابــت و باال تر از 130 وجــود دیابت در 

افراد است .
   7 ات 8 ساعت خواب

استراحت کافی برای همه مخصوصا افراد شاغلی که 
در بیرون از منزل به فعالیت مشغول هستند، ضروری 
است. خوابیدن شبانه به مدت 8 ساعت باعث تامین 

انرژی بدنتان خواهد شد.
 3 وعده غالت 

متخصصان تغذیه و رژیم درمانی با توصیه به خوردن 
ســه وعده غالت انســان ها را از بیماری هــای قلبی، 
ســکته، ســرطان، دیابت و احتمــال ابتال بــه چاقی 

نجات می دهند.
  7 ات 8 وعده سزبی و میوه

مصرف 7 تا 8 وعده میوه جات و ســبزی در طول روز 

مانند ســیب، پرتقال، انار و کاهو مخصوصا در زمان 
آلودگی هوا مــی تواند سیســتم ایمنی بدن شــما را 

تقویت کند.
 هفته ای 150 دقیقه ورزش 

با انجام فعالیت های ورزشــی و هــوازی مانند پیاده 
روی های تند و طوالنی مدت به میزان 150 دقیقه در 

هفته می توانید سالمتی خود را تامین کنید.
  2 ساعت بدون تلفن هرماه قبل از خواب 

 خاموش کردن تلفن همراه دو ساعت قبل از خواب، 
به خواب راحت و بدون دردسر شما کمک می کند. 
نور آبی صفحه تلفن همراه باعث اختالل در ترشــح 

مالنین و ساعت خواب شما می شود.
  ماهی،3 ابر درهفته 

مصــرف روزانه 2 گــرم امــگا 3 خالــص می تواند 
افــراد مبتال به میگرن و افســردگی را از شــر درد 
خالص کنــد. طبــق پژوهش های علمــی مصرف 
امگا 3 نــه تنها باعث جلوگیری از ابتالی شــما به 
سرطان و بیماری های قلبی می شــود بلکه باعث 
کاهــش اختــالالت عصبــی و گزگز دســت و پا در 
شما خواهد شــد.امگا 3 در انواع ماهی و آبزیان، 
تخــم کــدو، تخــم کتــان ، گــردو، فنــدق، کنجد، 
برخــی از نان ها، آب میــوه ها، روغــن و تخم مرغ 

وجود دارد.
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    دلزدگی زناشویی چیست؟
دلزدگی زناشویی حالتی از فرســودگی جسمی، عاطفی 
و روانی اســت که زوج ها به دلیل توقعات زیاد از رابطه شان 
به آن دچار می شــوند. در چنین شــرایطی آن ها احســاس 
می کنند بیشتر از آن چه از رابطه دریافت می کنند، به رابطه 
می بخشند و با در نظر گرفتن جنبه های مختلف ازدواج شان، 
در مجموع احساس نبود رضایت و نبود لذت دارند. در این 
مطلب قصد داریم به نشانه های دلزدگی زناشویی بپردازیم، 
نشانه هایی که حاکی از کمرنگ شدن عشق اولیه در رابطه 
زوج هاست و نباید از کنار آن ها ساده گذشت. پژوهشگران 
معتقدند می توان از نشــانه های دلزدگی زناشــویی در سه 
قالب کلی؛ از پا افتادن جســمی، از پا افتادن عاطفی و از پا 

افتادن روانی نام بــرد. در این 
مطلب مثال هایی از هــر کدام از 

این عوامل ارائه شده است.
عصبانیت نسبت به دیگران|   این  نشــانه در قالب از پا افتــادن عاطفی جای 1

می گیرد. نارضایتی از زندگی مشترک بر دیگر 
جنبه های زندگی از جمله ارتباط بــا اطرافیان تاثیرگذار 
خواهد بــود. گاهی پیش می آید زوج ها احســاس خشــم 
موجود در رابطه بین خودشان را به ارتباط با دیگران انتقال 
می دهند. از این انتقال می توان به عنوان مکانیسم دفاعی 
جابه جایی یاد کرد؛ زمانی که فرد نمی تواند خشم خود را به 
عامل اصلی ایجاد کننده خشم ابراز کند، ابراز این خشم را 

بر فردی به غیر از آن عامل اصلی جا به جا می کند. این فرد 
اغلب اوقات فرزند است.

درخواســت های دیگــران|    در شــرایط 2 انتقــاد کــردن از خــود بــه علــت تحمل 
دلزدگی، یکــی از دالیل ناراحتی همســران 
انجام درخواست های دیگران به ویژه همسر، در شرایطی 
که مایل به انجام آن نیستند، است. از آن جا 
که اجتنــاب از انجام درخواســت های 
همسر در نظرشان غیر ممکن است، 
شروع به انتقاد از خود می کنند. این 
نشــانه از جملــه نشــانه های از پــا 

افتادگی عاطفی است.
بــودن|   همان طــور کــه 3 احســاس تحت فشــار 
گفته شد از آن جا که یکی 
از عوامل ایجاد دلزدگی زوج ها در زندگی مشترک، 
ناهمخوانی بین انتظارات و خواسته های اوایل ازدواج 
و قبل از آن با واقعیت های زندگی مشترک است، این 
امر باعث خواهد شد زوج ها از بودن در چنین زندگی  
احساس کنند که تحت فشار هستند. این نشانه هم از 

نشانه های از پا افتادن عاطفی است.
عیب جویی، منفی گرایی و تحریک پذیری|     به دلیل تعارضات زوج ها در زندگی مشترک، 4
گاهی دیده می شود زن یا شوهر با نگاه کردن به 

هر پدیده ای جنبه های منفی آن را بیرون می کشــند، این 
منفی گرایی، آن هــا را به شــخصیت هایی عیب جو تبدیل 
می کند و آستانه تحریک پذیری شان را پایین می آورد. این 

نشانه از عالیم از پا افتادگی روانی است.
مزمــن، 5 خستگی مزمن، دردهای شکمی و ... |    ســردردهای  معــده،  ناراحتــی 
کمردرد، کاهش میل جنســی، پرخوری یا 
بی اشــتهایی، خســتگی مزمــن و ... ، این نشــانه ها از 

نشانه های از پا افتادن جسمی هستند. 
دلزدگــی زوج هــا در زندگــی مشــترک از یکدیگر در 
صورتــی که طوالنی شــده و بــرای درمــان آن اقدامی 
نشــود، می توانــد بــه عالیــم جســمانی منجــر شــود. 
البته باید توجه داشــت وجــود این عالیم لزوما نشــانه  
ناراحتی های روان شناختی مانند دلزدگی زناشویی 
نیســت و ابتدا باید دالیل فیزیولوژیک بروز این عالیم 
توسط پزشک بررســی شــوند. در صورت اطمینان از 
سالمت جسمی، بررسی های روان شناختی ضرورت 

می یابد.
نداشتن اطمینان و اعتماد درباره آینده  و در کنار یکدیگر بودن|    این احساسات 6
از عوامــل متعــددی نشــئت می گیــرد. 
مهم تریــن آن می توانــد نارضایتی زوج ها از شــرایط 
فعلی شان باشد. این نارضایتی باعث خواهد شد هر 
یــک از زوج هــا گوشــه گیــری کننــد و خــود را بــه 
فعالیت های تنهایی مشــغول کنند. بــه تنهایی لذت 
ببرند، با دوســتان خود وقت بگذراننــد و برنامه  های 

خود را داشته باشند.
تالش نکردن برای بهبودی روابط|    اغلب  دیده می شود زوج هایی که دلزدگی را تجربه 7
می کنند، دست از تالش برای بهبود زندگی 
بر می دارنــد و هر گونه تالشــی را بیهــوده می انگارند. 
زندگی معنایش را برای آن ها از دست داده و تهی شده 
است. این نشانه که از مجموعه نشانه های از پا افتادگی 
روانی است، می تواند به اختالالت جدی تر روانی برای 
شخص یا اطرافیان او منجر شود. از این رو باید زوج ها در 

پیشگیری از بروز آن اهتمام بورزند.

    نکته مهم
همه عالیم گفته شــده در باال می تواند بــرای زوج ها و 
زندگــی مشترک شــان، پیامدهــای خطرناک تری به 
دنبال داشــته باشــد. موارد شــدید چنین پیامدهایی 
خیانــت زناشــویی یا طالق اســت. مــا به شــما توصیه 
می کنیم، در صورتی که این عالیــم را حتی به صورت 
خفیف در رابطه خودتان مشاهده می کنید، برای رفع 

آن و غنی سازی رابطه اقدام کنید. 
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محوری

مرضیه دین دوست |   کارشناس ارشد مشاوره خانواده

* پرونده زندگی ســالم درباره برنامه ریــزی برای اوقات 
فراغت در تابستان کرونایی برای ما پدر و مادرها به زبانی 

خیلی ساده، راهکارهای خوب و جذابی داشت.
* تقریبــا از 4 ماه پیش بــرای یکی از کلیه هایم مشــکلی 
پیش آمده و بعد از خواندن مطلب صفحه سالمت درباره 
خوراکی های  سالمی که برای کلیه مضر هستند، نگران 

آینده زندگی ام هستم که نباید هیچ چیزی بخورم!
* یکی از روش های جایگزین دست دادن در این روزها، 
دست دادن با دستکش و روبوسی از روی ماسکه! دیدم 

که میگم. خطر داره یا نه؟
* در مطلــب »درس بــزرگ منچسترســیتی بــه همــه 
بازنده هــا« باید می نوشــتید که ســیتی بــا توانایی های 
خودش قهرمان شد نه کمک های وزیر ورزش و سازمان 

لیگ کشورش.
ما و شما: البته لیورپول قهرمان شد!

* 14 تیــر، روز قلــم مبارک تــان. بــا تشــکر صمیمانه از 
حسین مقدادی نویسندگان زندگی سالم.  
* عکــس آخــر در کارتــون »آغاز لیــگ فوتبال بــا رعایت 
پروتکل های بهداشتی« عالی بود. فکرش هم جالبه که 
بازیکنان وسط زمین، یهو متر دربیارن و بگن که نزدیک 

نشو و فاصله اجتماعی رو رعایت کن. 
* همسر عزیزم امیر رضاجان، وجود تو تنها هدیه گران 
بهایی بود که خداوند من را الیق آن دانست و هدیه من 
به تو نازنین، قلب عاشقی است که فقط برای تو می تپد. 
همسرت نفیسه سالروز تولدت را تبریک می گویم. 

ماوشما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روزخستهنشدنازرعایتپروتکلهایبهداشتی

قرارومدار

از امروز در چندین شــهر کشــورمون که در 
وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتن، دوباره 
یک ســری محدودیت ها اعمال می شــه. 

لطفا از رعایت مسائل بهداشتی، 
ضدعفونــی  ماســک،  زدن 

کــردن وســایل و 
...  خسته نشین، 

همین....

7 نشانه کرمنگ شدن عشق 
 زنگ خطرهایی وجود دارد که هشدار می دهد عالقه تان به همسرتان در زندگی مشترک

 به رسیدگی فوری نیاز دارد تا از بین نرود

رفتارهــای دوســت نوجوان تــان، شــما را 
کالفه کرده است و احساس می کنید که در 
زندگی آسایش ندارید. یکی از عوامل مهم 
در شکل گیری رفتارها، افکار، نگرش ها، 
احساسات، آرزوها و به طور کلی شخصیت نوجوانان، ارتباط 
با دوستان و همســن و ساالن اســت. به طور نسبی می توان 
گفت که در شش سال اول زندگی، خانواده و در شش سال 
دوم، معلمــان و در شــش ســال ســوم زندگی، همســاالن و 
دوستان بیشترین نقش را در تربیت و شکل گیری شخصیت 
هر فرد ایفــا می کننــد. بنابراین بدیهی اســت کــه برقراری 
رابطه با دوســتان و هم قطــاران در هــر دوره ای از زندگی به 

ویژه دوره نوجوانی واجد اهمیت اســت. در این مطلب چند 
توصیه به شما داریم.

  نوجوانی دوره رفاقت است!
دســتیابی در دوره نوجوانی با توجه بــه ویژگی ها و رفتارهایی 
که توام با نوجوانی است، به ویژه این که آن ها خواهان مستقل 
شــدن از خانواده، اثبــات وجود و کســب هویت انــد، اهمیتی 
مضاعف می یابد. نوجوانی سن رفاقت و دوران دوستی هاست. 
نوجوانان در این سن عاشق دوستی و رفاقتند. دوستی در این 
سن، بیشتر ســطحی و کمتر عمیق اســت. با این حال، گاهی 
شدت دوستی و وابستگی به حدی اســت که نوجوان خانواده 
خود را رها می کند و حتی حاضر است برای دوست خود، مال و 

زمان زیادی از روزش را فدا کند.

  برای رابطه دوستی تان چارچوب تعریف کنید
در پیامک تان بیان کردید که از رفتارهای دوست نوجوان خود 
شاکی هستید و به نظر می رسد تصمیم دارید رابطه خود را با وی 
قطع کنید. اول تصمیم بگیرید که می خواهید رابطه خود را قطع 
کنید یا رابطه چارچوب دار می خواهید. تصمیم شما هرکدام از 
این موارد که باشد باید اول از همه خود را به مهارت رفتار مقتدرانه 
مجهز کنید یعنی مثال برای این رابطه باید قوانینی مشخص کنید 
و به دوست خود اعالم کنید تحت رعایت این قوانین می توانید به 
دوستی خود با او ادامه دهید. در غیر این صورت این رابطه را برای 
همیشه قطع خواهید کرد و در مقابل حتما حرف و نظرات او را هم 
بشنوید تا برای تان مشخص شود دلیل اصرار او برای رفتارهای 
به قول شما پررو چیست. از او بپرسید دلیل انتخاب شما برای 
دوستی چه بوده است و این رابطه چقدر برای او اهمیت دارد و 

چقدر حاضر است برای حفظ این رابطه تالش کند.

  سر قوانین خودتان محکم بایستید
چیزی که مهم است شما باید سر قوانین خود محکم بایستید و 
کوتاه نیایید و هر چقدر او ســعی کرد قوانین را بشکند شما نرم 
نشوید و انعطاف نشان ندهید. در انتها اگر نخواست همکاری 

کند، می توانید ارتباط خود را قطع کنید. برای شما 
مخاطب گرامی آرزوی موفقیت دارم.

مخاطب گرامــی، با توجه 
بــه متــن پیامک تــان کــه 
کلمــه تــرس در آن دیــده 
بدانیــد  بایــد  می شــود، 
که تــرس عامل اصلــی تمام اســترس ها و 
اضطراب هاســت. اگر بتوانیــد ترس را در 
خود از بیــن ببرید به راحتی اســترس را از 
بین خواهید برد. مــا در واقع در زندگی از 
چیزی می ترسیم که یا اصاًل وجود ندارد یا 
این که احتمال به وجــود آمدن آن کمتر از 

50 درصد است پس چرا ترس؟

  نابود کردن ترس با تفکر مثبت
در این جاســت کــه به جملــه معــروف تفکر 
مثبــت اســاس موفقیت اســت، می رســیم. 
شــما با تفکر مثبت خودتان راجع به هر چیز 
و هر موقعیتــی بــه راحتــی می توانید ترس 
خود از آن موقعیت را  از بین ببرید، استرس 
و اضطراب هایــی کــه ناگهــان بــه آن دچــار 
می  شــویم، می تواند دالیل ژنتیکی داشــته 
باشــد یا عوامل جســمی و روحی هــم در آن 
دخیل باشــد. تنش ها و نامالیمــات روزمره 
تقریبًا یکی دیگــر از عوامــل به وجودآورنده 
استرس است که عالیمی مانند تپش قلب، 
احساس خفگی، سر درد، فشــار خون باال، 

ســوزش معده و مشــکل در تنفس را شــامل 
می شــود. اکنون کــه عالیــم و حالــت های 
استرس و اضطراب بر شما آشکار شد باید به 

دنبال راه های مهار آن باشید.

  این قدر به مشکالت فکر نکنید
گفته اید که بعد از مواجه شدن با هر مشکلی، 
کل روزم خراب و به غر زدن سپری می شود. 
نخســتین گام برای حل این مشکل قبول آن 
است. اگر احســاس می کنید که نمی توانید 
ذهن خود را نســبت بــه افکار بیــش از اندازه 
کنترل کنید و این موضوع در کاهش شادی، 
تصمیم گیری، انجام کارها یا تشــکیل روابط 
عاطفی شــما تاثیرگذار اســت؛ پس بپذیرید 
که مشکل دارید. اگر هر زمانی که اتفاق بدی 
می افتد، خود را در دام افسردگی می بینید، 
شما مشــکل دارید. انکار مشکل و سرخود را 
درون برف پنهان کردن به وضعیت بدتر شما 

منجر خواهد شد.

وسواســی  الگوهــای    
فکری را تغییر دهید

هنگامی که پذیرفتید بیش از حد 
فکر می کنید، خود را ببخشید چون مغز انسان 
تمایل طبیعی به تفکر بیش از حد دارد. بنابراین 
هنگامی که در اثر یک رخداد دچار اســترس 
می شــوید ســیر افکار منفی که هیچ ربطی به 
موضــوع اصلی نــدارد به ذهن شــما ســرازیر 
می شود و این مسئله بســیار طبیعی و ممکن 
است برای همه رخ دهد. حال با دانستن این 
وضع طبیعی که مغزتان بــرای متصل کردن 
رویدادها بــه هم تــالش می کنــد، می توانید 
آگاهانــه شــروع بــه حل مشــکل خــود کنید. 
همچنیــن شــما بــه بیــرون رانــدن الگوهای 
وسواســی فکری نیاز دارید تا وضعیت حضور 
در زمان حال در شــما به جریان افتــد. در این 
مــوارد پیــاده روی ســریع، دوچرخه ســواری 
طوالنی، شــنا و دویدن می تواند مفید باشد و 
عالوه بر فعالیت فیزیکی، تمرین هایی هم که 
باعث تحریک مغز می شود برای هدایت و تغییر 
مناســب الگوهای فکــری موثر اســت مانند: 

یادگیری موسیقی، زبان و ... .

نمیتوانمازشردوستپررویمخالصشوم!

تحملمقابلهباهیچمشکلغیرمترقبهایرادرزندگیندارم

دوستیدارمکهبهمعنایواقعیکلمه،پررواستودررفتارهایشمالحظههیچچیزیرانمیکند.چندباریخواستم
ازشرشخالصشومامابیخیالمننمیشود.تماسهایشراهمکهجوابندهم،بیشترشاکیمیشودومیآید

درخانهمان!دخترهستیمو18ساله.

اهلبرنامهریزیوتالشهســتمبنابراینبهمحضاینکهیکمشــکل
غیرمترقبهدرزندگیامبهوجودمیآید،میترسموآنقدراسترسیمیشوم
کهکلروزمخرابوبهغرزدنسپریمیشود.میدانمکهاشتباهاستاما
نمیتوانممدیریتشکنموبعدازهرمشکلی،فکرمیکنمکهدنیابهآخررسیدهاست.

واقعابایدچهکارکنموچطوربهخودمآرامشبدهم؟

مشاوره
فردی

مشاوره
فردی

احترام اسماعیل زاده |   روان شناس عمومی

بنفشه دولت آبادی |   مشاوره  خانواده

    نامادری، می تواند جایگزین مادر شود
وقتــی زن باشــید مرزهــای عشــق جابه جــا 
می شــوند و به باور عمومی ایــن جمله که 
نامادری نمی تواند جایگزین مادر واقعی 

شود، دیگر معنایی ندارد.  
متاســفانه بــا افزایــش طالق، ســاختار 
جامعــه بــه شــکل گریزناپذیــری تغییــر 
می یابــد. این امــر موجب می شــود در جوامع 
کنونی بعضــی از کــودکان با نامــادری زندگی 
کنند. ازاین رو این امر بسیار حائز اهمیت است 
که با تغییر و آگاهی بیشتر جامعه از این کلیشه، 
این تصور غلط راجع به مادرخوانده از بین برود 
حال اگر شــما یک نامــادری نیســتید و در حال 
خواندن این مطالب هستید، از شما می خواهم 
کمی دربــاره نگرش خود راجع بــه مادرخوانده 

فکر کنید.

    چند توصیه به مادرخوانده ها
همچنین برای آن دسته از شما که مادرخوانده 
هســتید راهکارهایی وجــود دارد که مــی تواند 
برای ادامه نقش سازنده شما بسیار مفید باشد.

زمانی را به تنهایی با فرزند خوانده های خود 
بگذرانیــد|    برای ایجاد پیوند بین شــما و آن ها 
زمان الزم اســت و رســیدن به اهداف با ارزشی 
همچون احترام، بدون داشتن روابط صلح آمیز 

دشوار است.

با تدبیر انتقاد کنید|    اگــر می خواهید درباره 
مشکالت بچه ها با او صحبت کنید این کار را به 
نرمــی و آرام انجام دهید چرا کــه آن ها فرزندان 
او هســتند و انتقــاد از آن هــا بــه منزلــه انتقاد از 
او و نقــش فرزندپــروری اوســت. متوجــه نقش 
دشوار او باشــید و درباره چگونگی رسیدگی او 

به مشکالت، با تدبیر عمل کنید.
انتظار قدردانی از ســوی فرزندخوانده خود 
را نداشته باشــید|    تا زمانی که آن ها به بزرگ 
ســالی برسند، شــاید شــرایط برای شما سخت 
باشد زیرا شما زندگی و برنامه های خود را تغییر 
می د  هید تا نیازهای آن ها را تامین کنید. با این 
حــال، آن ها کــودک هســتند. همچنین ممکن 
اســت وفاداری را بین شــما و مادر خود تقســیم 
کرده باشند و معتقدند که ابراز قدردانی از شما 
نسبت به مادرشان بی وفایی است. شما کارهای 
خوب خــود را ادامــه دهیــد و در نهایــت، نتیجه 

خوبی برای شما خواهد داشت.
بهترین دوست خود باشید|    برای تنها بودن 
وقت بگذاریــد، ورزش کنیــد، با دوســتان خود 
مالقات کنید و با مادرخوانده های دیگر که می 
توانند شــما را درک کنند ارتباط برقــرار کنید. 
این یک روند طوالنی اســت و هیچ جواب سریع 
و آســانی برای آن وجود نــدارد. از خود مراقبت 
کنیــد و تحمل خــود را برای یک مــدت طوالنی 

باال ببرید.
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری

چرا باید مسواک بزنیم؟ 

من دوبلور هستم
گفت و گو با منوچهر والی زاده، پیش کسوت دوبالژ درباره دنیای صدا 

سالم باشک 

اثر: صبا کربندی، 16ساله از مشهد

 
اسم کتاب: کله خرها )۱(            

ناشر: انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ وادبیات
قیمت: 39هزارتومان

 امــروز می خواهم کتابی به شــما معرفی کنم که از خواندن آن به شــدت لــذت می برید. نام 
این کتــاب »کله خرها« اســت. تعجب کردیــد؟ تا حاال پیــش آمده همســایه عجیب وغریبی 
داشته باشــید؟ نه؟ خب پــس برای همین از اســم این کتــاب تعجب کردیــد. کله خرها یک 
خانواده غیرعادی اند. راســتش را بخواهیــد خیلی خیلی غیرعادی اند. اصال آدم نیســتند 
بلکه کفتارهایی هســتند که خودشــان را آدم جازده اند. داســتان این خانواده غیرعادی از 
زمانی شــروع می شــود که تصمیم می گیرند در خانه شــماره ۴۱ خیابان فریلنــد در محله 
تدینگتون انگلیس زندگی کنند. از روزی که پا به این خانــه می گذارند، ماجراهای عجیب 
و خنده دار برایشــان رخ می دهــد چون گاهی یادشــان مــی رود عادت های کفتاری شــان 
را پنهــان کننــد برای همیــن زندگــی آن هــا از دیگــران هیجان انگیزتر اســت. مثــال تصور 

کنید خانواده کله خرهــا به فکر بیفتد که 
یک کفتار پیــر را از پارکی حفاظت شــده 
نجات بدهد یــا بخواهد بــرای تعطیالت 
کنار ســاحل بــرود یا بــه حیوانــات دیگر 
کمک کند؛ حدس بزنید چه اتفاق هایی 
انتظارشان را می کشــد! کله خرها از آن 
دســت خانواده هایی نیســتند که دنبال 
اتفــاق برونــد، ایــن ماجراها هســتند که 
آن هــا را پیــدا می کننــد. در مجموعــه 
رمان »کله خرها« کلی لحظه های شــاد، 
غمگیــن و دلهــره آور تجربــه می کنیــد. 
کله خرهــا آن قــدر بامزه انــد که دوســت 
داریــد ماجراهای شــان را تا انتهــا دنبال 
کنید بدون این که کتاب را لحظه ای زمین 
بگذارید. این مجموعه را »جولیان کلری« 
نوشته و »بهار اشراق« ترجمه کرده است.

   

  من یک ام ؟

منوچهر والی زاده هســتم، متولد چهار تیرماه سال ۱3۱9 و از سال ۱339 در زمینه دوبله و 
صدا فعالیت می کنم.

  چطور دوبلور شدم؟

من از طریق تئاتر وارد کار دوبله شدم؛ در دوره نوجوانی 
در خانه جوانان، تئاتر را به  صورت آماتور شروع کردم، 
ســپس در الله زار تئاتــر را به صورت جــدی و حرفه ای 
ادامه دادم. در تئاتر صدایم مورداستقبال قرارگرفت و 
این چنین بود که سال ۱339 وارد دوبله شدم و تا االن 
حدود ۶۰سال است که در این حرفه فعالیت می کنم.
  مشــا چطــور یم توانیــد همــکار مــن 

شوید؟

خوشــبختانه چند ســالی است که 
تقاضــا بیــن نوجوانــان و جوانان 
برای ورود به عرصــه دوبله زیاد 
شده و این نشــان دهنده عالقه 
ایــن  در  اســتعداد  وجــود  و 
زمینه است. معموال هرسال 
واحــد دوبــالژ صداوســیما 
و تلویزیــون فراخوان هــا و 
کالس هایــی بــرای دوبله و 
گویندگــی برگزار می کند که 
می توانیــد از ایــن طریــق وارد 
دنیای دوبله و صدا شــوید. البته 
تا جایی که بنده اطالع دارم یکی، 

دو سالی است که این کالس ها و فراخوان ها به صورت جدی دنبال نشده است. ازطرف دیگر 
این روزها کالس ها و موسســه های زیادی در شــهرهای مختلف به آموزش دوبله می پردازند 
که به نظر می آید تعدادی از این کالس ها مفید و کارآمد اســت اما بعضی هم این گونه نیســت. 
به نظر من ورود به عرصه دوبالژ از طریق تلویزیون و صداوسیما بهتر است چراکه در این روش 
تازه کاران و عالقه منــدان می توانند از مزایای معنوی کار بهره مند شــوند. اما این تنها مســیر 
نیســت، امروز در تمام شــهرهای ایران روی دوبله حســاب ویژه ای باز شده است پس جوانان 
عالقه مند می توانند دوبله را در شهرهای خود دنبال کنند و از این نظر هیچ محدودیت و فرقی 

با تهران وجود ندارد.
  یک دوبلور ابید چه ویژیگ هایی داشته ابشد؟

برای وارد شدن به هر رشته ای داشتن پشتکار، عشــق و عالقه عامل موفقیت خواهدبود و کار 
دوبله هم از این قاعده جدا نیســت. این کار، نیاز به مقاومت و حضور مستمر دارد و با مقاومت 
و سخت کوشی اســت که موفقیت و تجربه در دوبالژ حاصل می شــود؛ عالوه بر این کار دوبالژ 
به گونه ای نیست که بشود در آن دو شغله بود پس باید هدف و مسیر اصلی تان باشد تا بتوانید 
در آن موفقیت به دست آورید. همچنین افزون بر این ویژگی ها، داشتن صدا و بیان مناسب از 
ضروریات این حرفه است. این روزها همه جوانان می توانند خودشان را با کمی تمرین محک 
بزنند تا به این نتیجه برســند که آیا از لحن، بیان و صدای مناســبی بــرای کار دوبله برخوردار 

هستند و بعد تصمیم بگیرند به صورت حرفه ای این کار را ادامه دهند.
   چه آینده ای پیش روی یک دوبلور است؟

همان طور که عرض کردم حضــور در حرفه دوبالژ از طریــق تلویزیون و صداوســیما می تواند 
شــرایط مناســب تری را برای عالقه مندان رقم بزند به این دلیــل که فواید معنــوی این کار از 
طریق تلویزیون بیشــتر خواهدبود وگرنه امروزه به واســطه فضای مجــازی و امکانات ویژه آن 
هرکسی می تواند دوبلور شود و کاری را دوبله و در همان فضاهای مجازی انتشار دهد اما این 
شــیوه نمی تواند راه حل مناســبی چه ازحیث درآمد و چه ازنظر مزایای معنوی باشد. عده ای 
فکر می کنند که دوبله حرفه پردرآمدی است اما این باور غلط است. اصوال در کارهای هنری، 
وضعیت مالی چندان خوبی وجود ندارد و عشــق و عالقه حرف اول را می زند. امیدوارم همه 
شــما جوانان و نوجوانان عالقه مند به حرفه دوبله با استقامت و پشــتکار که الزمه هر حرفه ای 

است، در مسیر رسیدن به هدف و عالقه تان تالش کنید و به نتیجه دلخواه تان برسید.

زهرا فرنیا| طنز پرداز

جوانه؛ بهترین روزنامه خاورمیانه به گواهی آینه! 
شــاید فکر کنید پیام های  ارســالی شــما به مجالت و روزنامه های مورد عالقه تان، 
خوانده نمی شــود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شــود،   آن هم به طور 
 کامل اما در کمــال ناباوری با بی توجهی که کشــنده ترین ســالح اســت، تکه و پاره 
می شــود .مــا چــون خیلــی طرفــدار صلحیــم،  ایــن ســتون را راه انداختیــم که با 
 شــما دوســت باشــیم و اختالط کنیم . نویســنده این ســتون می داند که چطور به 
پیام هایتان جواب بدهد چون بین خودمان بماند به شــکل شگفت انگیزی خودش 

هم یک روز نوجوان بوده . 

  جدی خودتون با این چیزایی که می نویسید حال می کنید؟ راستشو بگینا! 
   بله. ما نه تنها با جوانه خیلی حال می کنیم، بلکه معتقدیم بهترین نشریه  نوجوان ایران، 
خاورمیانه، آسیا و حتی دنیاست. این را ما نمی گوییم، همه می گویند. تازه در زیرزمین دفتر 
روزنامه یک آینه قدیمی داریم که مســئول زندگی ســالم هرروز می رود و می پرسد: »ای آینه  
راستگو! کدوم روزنامه از همه روزنامه های دنیا بهتره؟ کدوم صفحه بهتره؟ هرچی می خوای 
بگی بگو ولی فقط راستشو بگو«. بعد از کنار جیب اش تیروکمان مگسی را نشان می دهد و آینه 

هم درکمال صداقت، به جوانه اشاره می کند و راستش را می گوید!

   سالم جوانه ، مطالب خیلی خوبی می ذارین ممنون ولی یه ذره نمکش رو زیاد کنید.
   این که مــا نمکش را زیاد نمی کنیم به خاطر ســالمتی خودتان اســت. از مضرات نمک 
چیزی می دانیــد؟ می دانید باعــث افزایش فشــار خون می شــود؟ می دانید بــا کلیه ها چه 
می کند؟ می دانید خطر ســکته  مغزی را تا چند درصد افزایش می دهــد؟ می دانید جریان 
فرســودگی باتری موبایل تان را تا چه حد تشــدید می کند؟ ما به فکــر خودتانیم وگرنه نمک 

که هست.
     جوانه می شه دستور آشپزی بذاری؟ مامانم هی بهم می گه اگه من یه روز نباشم، 

شماها از گشنگی می میرین.
   من فکر می کنم مادر عزیزتان بیشتر از این که نگران آشپزی بلدنبودن شما باشد، نگران 
تنبلی و شکمو بودن تان است وگرنه اگر یک روز نباشــند می توانید زنگ بزنید از بیرون غذا 
بگیرید یا نهایتش نان خشک بخورید تا مادرتان برگردد. این که نگران مردن شما از گرسنگی 

هستند، ربطی به آشپزی ندارد!

 زندگی سالم
  یک شنبه
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 شماره 1636 

مهسا کسنوی| خبرنگار

داستانی برای بلندخندیدن 

ریحانه رمضانی تیموری | خبرنگار افتخاری جوانه

فاطمه قاسمی| مترجم

یک شنبه هااین جا با هم زبان تمرین 
می کنیم.به مــا بگویید یاد گرفتن 
چه چیزهایی در زبان انگلیسی برای 
تان ســخت اســت تــا راه آســان تر 

کردنش را با هم پیدا کنیم .

  

Among Between )درمیان گروهی از از افراد و چیزها( )درمیان دو نفر یا دو چیز(

امیر محمد ملک زادگان| خبرنگار افتخاری جوانه

رفقا سالم!
چه نشسته این که کلی جشنواره و مسابقه 

و رویداد مخصوص نوجوون ها داره برگزار میشه! 

مثال جشنواره دانش آموزی »فیلم کوتاه مدرسه« که هرکسی 

با هر عالقه و استعدادی از فیلم نامه نویسی و عکاسی و طراحی پوستر 

گرفته تا تیزر تبلیغاتی و فیلم داستانی و مستند، می تونه توش شرکت کنه. 

http://madresefestival.ir این جا رو ببینید؛

شماره پیامک 2000999تا سی ویکم تیرماه فرصت دارین ثبت نام کنین.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

    

 I can't decide between blue and green .                                                             :مثال

بین آبی و سبز نمی توانم تصمیم بگیرم.

      Among all the students in the class, the only one to get a  :مثال
good grade was Saeid

درمیان تمــام دانش آموزان کالس، تنها کســی که نمره 
خوب گرفت سعید بود.

 متن و اجرا:ماسک بزنیم 
محمدپور - مرادی

کمیک

ی
ی : زهره اقطاع

صویر ساز
ت

ی 
ی : سعید مراد

صویر ساز
ت

 همه  ما می دانیم که باید روزانه حتمًا ســه بار مســواک بزنیم و نخ دندان بکشیم تا دندان هایی ســالم داشته باشیم. 
اما سالمت دهان و دندان، فراتر از داشــتن دندان هایی مرتب است و به نوعی به سالمت 

عمومی شــما هم مربوط می شــود. بهداشــت دهان روی دیگر قســمت های بدن تاثیر 
می گذارد و اگر در نوجوانی از دندان های تان مراقبت کنید، مانع از بروز مشکالت عفونی 

در بزرگ ســالی خواهیدشــد. ســالم نبودن دندان ها می تواند باعث عفونــت و التهاب در 
لثه های شما شود و این عفونت ازطریق خون به قلب و دیگر اعضای داخلی برسد و به 

مشکالت عروقی، سکته مغزی یا حمله قلبی منجرشود. پس هربار که برای مسواک 
زدن تنبلی کردید به قلب، لثه و دیگراعضای بدن خود فکر کنید و ســریع دست به کار 

شوید. برای سالمت دهان و دندان ، عالوه بر مسواک زدن می توانید در تغذیه خود تغییر 
ایجاد کنید؛ برای مثال غذاهای قندی کمتر بخورید، کلســیم را بــه وعده های تان اضافه 

کنید، نوشیدن آب را فراموش نکنید و میوه های حاوی آنتی اکسیدان را در برنامه غذایی تان 
بگنجانید. همچنین اگر مراقب دندان های تان باشید، لبخند زیبا تری خواهیدداشت و هیچ 

عملی مثل یک لبخند زیبا، نمی تواند صورت شما را پر انرژی، شاد و درخشان نشان دهد.

ن
الی

س از: هنرآن
عک

پیشنهاد

بگو نگو

مسیر

کالس زبان

دو در در جلو و یه در در پایین قرار داره.
 از هر کدوم خواستین تشریف ببرین داخل

حاال 
بامزه اینه که 

ماسک رو موقع 
صحبت باهم یا 
عطسه کردن 

برمی دارن

ببخشید 
دوستان این جا 

تعطیله. بریم یه 
جای دیگه پیدا 

کنیم

مگه 
چونه اش هم 

سوراخ داره که 
ماسک رو زده رو 

چونه؟

ببخشید دِر پارکینگ 
خرابه. فعال می تونید از همین دو 

در باال برید داخل

بدون شرح

نکته : این معنی، بخشی از کاربرد این دو کلمه است و استثناهایی وجود دارد.

.
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استقالل فردا به ليگ یک 
سقوط می کند؟!

 پرسپوليسی ها از کرونا فرار 
کردند!

دليل مخالفت سرخ ها با تونل ضد عفون� آزاد� دردسر ١٩ ميليارد� بو�ان و شفر برا� آب� ها

کرونـا نفـس ليــگ را گرفـت
تست مثبت تست مثبت 1616 فوالدى و  فوالدى و 1313 استقاللى! استقاللى!

حملــــه 'وو�ــد حملــــه 'وو�ــد ١٩١٩ به ليــــگ به ليــــگ ١٩١٩
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سازمان لیگ: براى ادامه رقابت ها سازمان لیگ: براى ادامه رقابت ها 
تابع تابع ستاد مقابله با کروناستاد مقابله با کرونا هستیم هستیم

مثبت شدن تست کروناى مثبت شدن تست کروناى 
استقاللى هااستقاللى ها  و حمله به پیروانى!و حمله به پیروانى!  

روز گذشــته هفتــه بيســت و ســوم 
رقابت ها� ليــگ برتر بــا برگزار ٣ 
 ٥ �بــاز� آغاز شــد و قرار بود امروز نيز بــا برگزار
باز� د'گر پرونده ا'ن هفته رقابت ها بســته شود 
امــا ناگهان همه چيــز تحت الشــعاع مثبت اعالم 
شــدن تســت ;رونــا� ١٣ باز'9ــن اســتقالل و 
افزا'ــش تعداد ;رونا'< ها� فــوالد قرار گرفت تا 
مشخص شود پيA دوم ;رونا فوتبال ا'ران را هم  
درگيــر ;رده اســت. با ا'ن وجود به نظر م< رســد 
مســئوالن فدراسيون و سازمان ليگ همچنان به 
 �دنبــال برگــزار� باز� هــا هســتند و فقــط باز
تيم ها'ــ< لغــو م< شــود ;ه تســت بيشــتر از ٢٥ 

درصد از باز'9نانشان مثبت اعالم شده.
حمله 'رونا به اردوگاه آب�

بعد از مثبت اعالم شــدن تســت ;رونــا� ٨ نفر از 
اعضا� تيم اســتقالل ;ه صبح  د'روز اتفاق افتاد، 
در تســت ها� عصر هم نتيجه تست ٥ استقالل< 
د'گر مثبت شــد. ;ادر پزشــ9< اســتقالل بعد از 
مثبت شــدن تســت اعضا� تيــم ;ه صبــح د'روز 
صورت گرفــت، با توجه به ا'ن ;ــه نفرات مبتال به 
;رونا، در تمر'نات روزها� گذشته حاضر بودند، 
تصميم به انجام تســت ;رونا� مجــدد گرفت. بر 
ا'ن اســاس اعضا� استقالل  بار د'گر تست ;رونا 
دادند و قرار شــد نتيجه ا'ن تست سر'عا به دست 
مسئوالن باشگاه برسد. در ا'ن شرا'ط عصر د'روز 
در شــرا'ط< ;ه آب< ها در فرودگاه مهرآباد و عازم 
عسلو'ه بودند مشخص شد ;ه تست ;رونا� چند 
عضو د'گر تيم مثبت اعالم شــده. با مثبت شــدن 
تســت ا'ن نفرات تعــداد ;رونا'< ها� اســتقالل 
بــه ١٣ نفــر رســيد و از آنجا'ــ< ;ه مم9ن اســت 
عال'ــم ;رونا چنــد روز د'رتــر در بدن افــراد خود 
را نشــان بدهــد، احتمــال دارد ا'ن تعداد بيشــتر 
هم بشــود. درباره نفرات ;رونا'< استقالل گفته 
م< شود ور'ا غفور� ;ه قبل از باز� با سا'پا دچار 
ســرماخوردگ< شــده بود و فرهــاد مجيد� قصد 
نداشــت او را به زمين بفرســتد اما به علت ;مبود 
باز'9ــن و اصــرار خود او بــه ميدان رفــت، '9< از 
نفــرات ;رونا'< اســت . همچنين مســعود ر'گ< 
نيز گفته م< شــود '9ــ< د'گر از باز'9نان< اســت 
 �;ه تستش مثبت شده اســت. ر'گ< ط< روزها
گذشــته تب و لرز شد'د داشــته و حت< تمر'ن روز 
پنج شنبه را نيز نيمه ;اره رها ;رد. همچنين گفته 
 �م< شود تست دار'وش شجاعيان و فرشيد باقر
نيز مثبت شــده اســت. محمد دانشــگر،  فرشــيد 
اســماعيل< و محســن پورحميــد� نيــز از د'گــر 
باز'9نان< بودند ;ه در نوبت دوم جواب تستشــان 

مثبــت بوده اســت. بر اســاس دســتورالعمل< ;ه 
ســازمان ليگ با هم9ار� ستاد مقابله با ;رونا در 
ورزش تهيه ;رده بود، در صورت< ;ه ٢٥ درصد از 
اعضا� 'A تيم به و'روس ;رونا مبتال شــوند، ;ل 
 �اعضا� تيــم به قرنطينه خواهند رفت و باز� ها
آن تيــم نيــز تــا اطــالع ثانو� لغــو خواهد شــد. با 
ا'ن ;ه اســتقالل قرار بود به خاطر نرسيدن تعداد 
باز'9نــان ;رونا'ــ< خــود بــه ا'ن حد نصــاب ٢٥ 
درصد راه< شهر جم شــود، بعد از افزا'ش تعداد 
;رونا'< هــا، حاال باز� ها� ا'ــن تيم در ليگ برتر 
بــه طور خود;ار تــا اطالع ثانو� لغو خواهد شــد. 
مســئوالن باشــگاه اســتقالل با'د هر چه سر'ع تر 
نتا'ج تســت باز'9نان و اعضا� تيم خــود را ;ه بر 
اســاس آن اعــالم ;ردنــد ١٣ نفر بــه ;رونا مبتال 
شدند، به ســازمان ليگ ارائه دهند تا موضوع لغو 
باز� ها� آب< پوشــان رسم< شــود. حاال با توجه 
به ا'ن شــرا'ط با'د د'د ســازمان ليــگ چه زمان< 
تصميم رسم< خود را درباره باز� ها� باق< مانده 
آب< ها اعالم خواهد ;رد. البته روز گذشــته احمد 
سعادتمند مد'رعامل باشگاه استقالل در آخر'ن 
اظهارنظر خود عنوان ;رد ;ه در صورت ;م شدن 
تعــداد ;رونا'< ها� تيم در تســت ها� نها'< ا'ن 
تيم آماده سفر به جم خواهد شد اما تا زمان نگارش 
ا'ن مطلب تعــداد ;رونا'< ها� اســتقالل همان 

١٣ نفر اعالم شده بود.
 فوالد هم باز� نم�  'ند؟

طبق برنامه اعالم شــده قرار اســت امــروز به غير 
از بــاز� تيم هــا� پــارس جنوب< و اســتقالل، ٤ 
باز� د'گر برگزار شــود اما شــا'د ا'ن باز� ها نيز 
تحت الشــعاع اتفاقــات اخير قــرار بگيــرد. د'روز 
جواب آزما'ش ;رونا� ;ليه اعضا� تيم فوالد هم 
به دستشان رسيد ;ه طبق ا'ن آزما'ش ها ١٦ نفر 
از آن ها به ا'ن بيمار�  مبتال شده اند. در آزما'ش 
اوليه تنها جواب آزما'ش ٦ باز'9ن مثبت بود ول< 
حاال بعض< از مســئوالن تيــم و اعضا� ;ادر فن< 
هم بــه ;رونا'< اضافه شــده اند. بد'ن ترتيب و به  
احتمال فراوان باز�  فوالد و نساج< لغو م< شود. 
با توجه به ا'ن مسئله احتماال سازمان ليگ امروز 
با چالشــ< جد� بــرا� برگــزار� باز� ها مواجه 

خواهد بود.
 برنامه باز� ها� امروز

پارس جنوب<-استقالل؛ (نا معلوم)
نساج<-فوالد؛  (نامعلوم)

 گل گهر-شهرخودرو؛ ٢٠:٣٠
 نفت  مسجدسليمان-ماشين ساز�؛ ٢١

 سا'پا-سپاهان؛ ٢١

سازمان ليگ فوتبال ا'ران تابع سياست ها� ;الن ستاد مبارزه 
با ;روناســت و مصوبات ا'ن ســتاد در مقابله با و'روس ;رونا را 
پيگيــر� و اجــرا خواهد ;رد. به نقل از روابط عموم< ســازمان 
ليگ فوتبال ا'ران، باتوجه به لزوم تبعيت از مصوبات ستاد مل< 
مقابلــه ;رونا ;ه ط< نامه شــماره ٤٠٩٨ مورخ ٩٩/٠٤/٠٢ 
معاونت محترم وزارت ورزش و جوانان ابالغ گرد'ده، مسابقات 

فوتبال ;شــور با مجوز ا'ن ســتاد برگزار شــده است. همچنين 
مســابقات فوتبال طبــق مصوبه ابالغ< تا مــرز ابتال ٢٥ درصد 
;ادر و باز'9نان شــاغل به و'روس ;رونا در باشــگاه ها استمرار 
خواهد داشــت. ضمن ا'ن ;ه بخش پزشــ9< فوتبــال عالوه بر 
پيگير� اظهارات باز'9نان و باشگاه ها در خصوص تست ;رونا، 
حسب مورد باز'9نان و عوامل تيم را برا� انجام تست ت9ميل< 

به مرا;ز معتمد مورد نظر اعزام نموده و در صورت اظهار خالف 
واقع توســط باز'9ن و باشــگاه و اثبات تخلv باشــگاه و شخص 
مربوطــه از ثبت قرارداد و ادامه فعاليــت به دليل تخلv محروم 
خواهند شــد. بد'ه< اســت ســازمان ليــگ فوتبال ا'ــران تابع 
سياست ها� ;الن ستاد مبارزه با ;رونا بوده و مصوبات مرتبط 

با و'روس ;رونا را پيگير� و اجرا خواهد ;رد.

حمله 'وو�د ١٩ به ليگ ١٩

کرونا نفس ليگ برتر را گرفت
سازمان ليگ: براى ادامه رقابت ها تابع ستاد مقابله با کرونا هستيم
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 ليگ برتر
برنل�- شفيلد	ونا	تد؛ ١٥:٣٠

نيو�اسل- وستهام؛ ١٧:٤٥
ليورپول- آستون و	ال؛ ٢٠

ساوتهمپتون- منچسترسيت�؛ ٢٢:٣٠
 الليگا

اتلتي1 بيلبائو- رئال مادر	د؛ ١٦:٣٠
اسپانيول- لگانس؛ ١٩:٣٠

اوساسونا- ختافه؛ ٢٢
و	ارئال- بارسلونا؛ ٠٠:٣٠

 سر� آ
ا	نتر- بولونيا؛ ١٩:٤٥

برشا- ورونا؛ ٢٢
�اليار;- آتاالنتا؛ ٢٢

پارما- فيورنتينا؛ ٢٢
سامپدور	ا- اسپال؛ ٢٢

اود	نزه- جنوا؛ ٢٢

بایرن به دنبال ستاره لورکوزن نيست
آ	نــده �ا; هاورتــس در تيــم لور�ــوزن در 
باشــگاه ها;  قــرار دارد.  ابهــام  از  هالــه ا; 
با	رن مونيــخ  و  از جملــه چلســ�  بســيار; 
بــه جــذب ا	ــن مل� پــوش جــوان آلمانــ� 
عالقه مند هستند. �ارل ها	نتس رومنيگه، 
رئيــس با	رن مونيــخ در ا	ــن خصــوص بــه 
اســپورت١ گفت: «انتقال هاورتس از منظر 
مالــ� بــرا; مــا امUان پذ	ــر نخواهــد بــود. 
تمام� باشــگاه ها; اروپا	ــ� و با	رن مونيخ 
تا زمان� �ه مجددا مقابل تماشــاگران باز; 
نUنند بــا چالش هــا; مال� بزرگــ� مواجه 
خواهند بود. همه ما از قيمت� �ه رود; فولر 
مد نظر دارد مطلع هستيم. در ا	ن خصوص 
با	د لور�ــوزن و �ا; هاورتس تصميم گير; 
�ننــد. امــا صادقانــه بگو	ــم مــن به خاطــر 
رود; فولــر دوســت دارم �ــه هاورتس برا; 
	1 سال د	گر نيز در با	رلور�وزن باز; �ند 

ز	را ما عالقه مند به رقابت هستيم.»

برنامه

اسکوربورد

خبر

ر

بررس� ها نشان م� دهد باز	Uنان ليگ 
برتــر انگليس از زمان شــروع مجدد ا	ن 
رقابت ها و پس از پا	ان وقفه ا; ٣ ماهه ر	س1 پذ	ر; 
�متــر; به خــرج م� دهند. عمر چــادور; به عنوان 
رئيس 	Uــ� از تيم هــا; آناليز ليگ برتر �ــه تا�نون 
٢٨ مســابقه پشــت درهــا; بســته را تحليــل �رده، 
در ا	ن خصــوص م� گو	د: «تيم هــا محتاط تر از قبل 
بــاز; م� �ننــد. درون زميــن فرصت هــا; �متر; 
ا	جاد شــده و ر	ســ1 �متــر; هم صــورت م� گيرد 
�ــه برا; من جا; تعجب دارد چــون تصور م� �ردم 
حضور تماشاگران باعث م� شود باز	Uنان پاس ها; 
�م خطــر; بفرســتند و محتــاط باشــند امــا در واقع 
 �Uســ	ش به ارســال پاس ر	نان �متر گراU	حاال باز
دارنــد.» گــر; بلوم �ــه به عنــوان 	1 روان شــناس 
فوتبــال  دنيــا;  در  ز	ــاد;  مشــتر	ان  بــا  ورزشــ� 
همUار; م� �ند نيز از وضعيت بيگانه م� گو	د: «ما 
معموال وقت� با وضعيت بيگانه ا; روبه رو م� شــو	م، 
محتاط تــر عمــل م� �نيــم. مثــال اگــر مــن شــما را 
همراه 	Uســر; غر	به در 	1 اتاق قرار بدهم چه �ار 
خواهيد �رد؟ احتماال محتاط تر خواهيد بود. اما اگر 
شما را همراه دوســتان و اعضا; خانواده تان در 	1 
اتــاق قرار بدهــم، آزادانه تــر رفتار خواهيــد �رد و در 
واقع بيشــتر خودتان خواهيد بود. حــال تصور �نيد 
�ه باز	Uن 	1 تيم ميانه جدول� هســتيد �ه نه خطر 
ســقوط را احساس م� �نيد و نه م� توانيد به سهميه 
اروپا	� برسيد. ضمنا هواداران� هم در �ار نيستند. 
وقتــ� فرصت� برا; گلزن� پيدا �نيد، پيش خودتان 
م� گو	يــد اگــر خــراب �ــردن ا	ــن موقعيــت باعث 
تمســخر من شــود چه؟ آ	ا با	د گز	نه �م ر	س1 تر را 
انتخاب �نم؟ در ا	ن شــرا	ط باز; مثل 	1 مســابقه 
تمر	نــ� م� شــود. تنها در صورت� جد	ــت �ار باالتر 
مــ� رود �ــه پــا; آ	نــده در ميان باشــد.» بــه همين 

دليل بلوم اعتقاد دارد تيم ها; در خطر ســقوط با	د 
زودتر مرحله بيگانگ� را پشــت سر بگذارند تا نجات 
پيــدا �نند. اگر ا	ــن اتفــاق بيفتد خيل� زود شــاهد 
حساسيت بيشتر، نقش باز; �ردن باز	Uنان و جمع 
شــدن دور داور برا; اعتــراض خواهيم بود به و	ژه از 
جانب تيم ها	� �ه تالش م� �نند تا در ليگ بمانند. 

 خونسرد� داوران
	افته ها همچنين نشان م� دهد حاال شاهد خطاها; 
بيشــتر و �ارت ها; �متر; هســتيم �ه احتماال ا	ن 
بــه خونســرد; بيشــتر داوران بســتگ� دارد چرا�ه 
نشــان  بوندس ليــگا  در  صورت گرفتــه  بررســ� ها; 
داد �ه ســطح اســترس داوران در غياب تماشاگران 
�اهش قابل توجه� داشته است. همچنين گل ها; 
د	رهنگام بيشتر نشان م� دهد تيم ها مسابقات را با 
ر	تم �ندتر; آغاز م� �نند و قانون ٥ تعو	ض عامل� 

تاثيرگذار رو; گل ها; دقا	ق پا	ان� است. 
 اهميت مربيان در باز� ها� بدون تماشاگر

چــادور; م� گو	ــد ا	ــن فرصتــ� اســتثنا	� بــرا; 
باشگاه هاست تا بفهمند سرمرب� تيم چقدر توانمند 
اســت: «آنقدر شــرا	ط باز; بــرا; باز	Uنــان عجيب 
است و باز	Uنان جوان فشار ز	اد; را حس م� �نند 
�ــه مد	ر	ــت �ــردن آن هــا واقعــا تبحــر م� طلبــد و 
با	ــد آن ها	� �ــه بهتر	ــن بــاز; را از باز	Uنان خود 
م� گيرند تحســين �ــرد؛ منظورم مربيان� اســت �ه 
باعــث م� شــوند باز	Uنــان از نظــر روان� احســاس 
راحتــ� �ننــد و در عيــن حال ر	ســ1 پذ	ر باشــند و 
احســاس �نند �ه در 	1 ورزشــگاه مملو از جمعيت 
باز; م� �نند. اگر من مسئول باشگاه� بودم �ه به 
فUر عوض �ردن مرب� اش بود، به ا	ن نگاه م� �ردم 
�ه �دام مرب� در ا	ن دوره تاثير; واقع� رو; تيمش 
داشــته است. آن ها بيشــتر ز	ر ذره بين هستند و ا	ن 
فقط به خاطر ا	ن نيســت �ه حــاال م� توانيم صدا; 
فر	ادهــا; آن هــا را بشــنو	م. حاال آن هــا نم�  توانند 

خود را در بين صدا; جمعيت پنهان �نند.»

تغییر هیجانات مستطیل 
تفاوت هاى فوتبال پس از کروناسبز

پيوســتن  در  	وونتــوس  پيشــين  مدافــع 
آرتــور ملو از بارســلونا به بانــو; پير نقش 
�ليــد; ا	فــا �رده اســت. معاوضــه آرتور 
ملــو و ميرالــم پيانيچ با 	Uد	گر توســط ٢ 
باشــگاه بارســلونا و 	وونتــوس در حالــ� 
درنها	ــت عمل� شــد �ه هافبــ1 برز	ل� 
بــرا;  تما	لــ�  ابتــدا  در  آب� انار; هــا 
پيوســتن به راه راه پوشــان تور	ن نداشت 

و ترجيــح مــ� داد در نو�مــپ بمانــد امــا 
درنها	ت تن به ا	ن انتقال داد.  پس از ا	ن 
انتقال شــبUه تلو	ز	ون� ESPN ادعا �رد 
دن� آلــوز، مدافع پيشــين 	وونتوس �ه با 
ا	ن تيم فاتح سر; آ و جام حذف� نيز شده 
در عمل� شــدن ا	ن انتقال نقش بسزا	� 
داشــته اســت به طور; �ه او تماس ها	� 
با آرتور ٢٣ ساله داشته و ضمن توصيه به 

هموطن خود برا; پيوســتن به 	وونتوس 
گفتــه �ــه او قطعــا در ا	ــن تيــم ا	تاليا	� 
نقش پررنگ تر; نســبت به بارسا خواهد 
داشــت. ESPN البته نقش الUس ساندور 
برز	لــ�  باز	Uنــان  �اســتا  داگالس  و 
	وونتــوس در ا	ــن انتقــال را هــم پررنگ 
خواند �ه از آرتو خواسته بودند تا به جمع 

آن ها در 	ووه ملحق شود.

پس از ۵ ســال از ماجراى متئو والبوئنــا و کریم بنزما، مهاجم 
فرانسوى به دادگاه احضار شده است. دليل این احضار،  اتهام 
مشارکت در اخاذى از والبوئنا بابت یک فيلم غيراخالقی است.

ميالن باروش، مهاجم اسبق ليورپول و تيم ملی جمهورى چک که 
با درخشش در یورو ٢٠٠۴ نام خود را بر سر زبان ها انداخت در ٣٨ 

سالگی از دنياى فوتبال خداحافظی کرد.

درست است ســرخيو راموس اکثر گل هاى خود را از روى ضربات 
پنالتی به ثمر رسانده اما همين که با تعداد بازى کمتر بيشتر از آنتوان 
گریزمان گلزنی کرده، حرف هاى زیادى براى گفتن به وجود می آید!

 الليگا
اتلتيUومادر	د ٣ - ما	ور�ا صفر

نقش دن� آلوز 
در پيوستن آرتور 

به 'وونتوس



15 جوالى 2020  5           1441 القعده  ذى  تیر 1399       13   15 یک شنبه        



جوالى 162020 القعده 1441      5  ذى  تیر 1399       13  یک شنبه        15 

تست حسينی منفی شد
تيــم فوتبال ترابزون  اســپور  در هفته ســ� ام ســوپر ليگ 
تر'يــه بــه مصاف تيــم گاالتاســرا" مــ� رود. در همين 
راســتا و طبق پروت2ل ها" بهداشت�، اعضا" تيم تست 
'رونا دادند. با اعالم ترابزون اسپور، تست 'رونا" همه 
باز;2نان و 'ادر فن� منف� شــده و هيچ مورد مثبت� در 
باشگاه مشــاهده نشده اســت. مجيد حســين�، مدافع 
ا;ران� در ا;ن فصل برا" ترابزون باز" م� 'ند و در ا;ن 

تست حضور داشت.
پاشازاده سرمربی سپيدرود شد

مهد" پاشازاده با عقد قرارداد" به  عنوان سرمرب� تيم 
فوتبال ســپيدرود  رشــت انتخاب شــد. به نقل از سا;ت 
رسم� باشــگاه ســپيدرود  رشــت، پس از بر'نار" نادر 
دست نشان از باشگاه ســپيدرود ظهر د;روز ا;ن باشگاه 
بــا مهد" پاشــازاده به عنوان ســرمرب� جد;ــد به توافق 
رســيد. مهد" پاشــازاده ســابقه مربيگــر" در تيم ها" 
گسترش فوالد، پارسه، بادران تهران، شهردار" تبر;ز، 
آلومينيوم اراK، شــاهين بوشــهر و پــارس جنوب� جم، 

نساج� مازندران و چند;ن تيم د;گر را دارد.
عاليشاه به بازى با ماشين سازى می رسد

هافبO مصدوم پرســپوليس به د;دار هفته آ;نده تيمش 
مقابــل ماشين ســاز" خواهــد رســيد. اميــد عاليشــاه، 
'اپيتــان دوم پرســپوليس 'ــه پيش از د;دار با شــاهين 
بوشــهر دچار آســيب د;دگ� شــده و د;دار د;روز تيمش 
را از دســت داد، پاســخ مربوط به ام آر آ" و ع2سبردار" 
خــود را در;افــت 'ــرد. در ا;ــن زمينــه مشــخص شــد 
مصدوميت عاليشــاه 'شــيدگ� همســتر;نگ بوده و به 
ا;ن ترتيب 'ادرپزش2� در تالش خواهد بود ا;ن باز;2ن 

را به د;دار هفته آ;نده مقابل ماشين ساز" برساند.
انصارى فرد پرسپوليسی نمی  شود 

;O رســانه قطــر" از مانــدن مهاجم ا;رانــ� در تر'يب 
الســيليه برا" فصل آ;نده خبر داد. هفته گذشته شب2ه 
«ال2اس» قطر مدع� شد مســئوالن باشگاه پرسپوليس 
با 'ر;م انصار" فرد، مهاجم ا;ران� الســيليه در آســتانه 
توافــق قــرار دارنــد. در هميــن راســتا نشــر;ه «اســتاد 
الدوحه» قطر خبر داد 'ر;م انصار" فرد، مهاجم ا;ران� 
السيليه با تصميم 'ادرفن� و باشگاه در ا;ن تيم م� ماند 

و به قراردادش با ا;ن تيم متعهد است. 

دردسر اسکوچيچ پس از محکوميت در پرونده 
نفت

پــس از شــ2ا;ت باشــگاه صنعت نفــت آبــادان از دراگان 
اس2وچيچ ســرمرب� تيم مل� فوتبال ا;ران برا" در;افت 
غرامــت از ا;ــن مربــ� درنها;ــت 'ميته تعييــن وضعيت 
فيفا روز ٣٠ خرداد اســ2وچيچ را           بــه پرداخت غرامت به 
نفت� ها مح2وم 'رد. به گفته حسن نصر اصفهان� رئيس 
هيئت مد;ره باشــگاه نفت آبــادان در گفت وگــو با فارس 
ســرمرب� 'ــروات فعل� تيم ملــ� ا;ران جــدا از پرداخت 
مبلــغ اصلــ� غرامت به باشــگاه خوزســتان�، با;د نيم� 
از هز;نه دادرســ� ا;ــن پرونده و البته جر;مــه د;ر'رد را           
هم به حســاب آبادان� ها پرداخت 'ند. ظاهرا رقم� 'ه 
باشــگاه صنعت نفت برا" در;افت غرامت از اســ2وچيچ 
درخواســت 'رده حدود ١٤٠ هزار دالر بوده و با حساب 
د;ر'ــرد و هز;نــه دادرســ� اســ2وچيچ مبلــغ بيشــتر" 
از ١٤٠ هــزار دالر پرداخــت خواهــد 'رد. ا;ــن درحال� 
اســت 'ه قرارداد او با تيم مل� فوتبال 'شورمان از سو" 
برخ� مسئوالن فدراسيون فوتبال حدود ٢٠٠ هزار دالر 

برآورد شده است.

ســا;ت «life» روســيه به قهرمان� زودهنــگام زنيت ســن پترزبورگ در فصل 
٢٠١٩-٢٠٢٠ پرداخــت. ا;ــن رســانه نوشــت: «زنيــت بــا هدا;ت ســرگ� 
سيماK در آستانه 'ســب دومين قهرمان� متوال� اش در ليگ روسيه است. 
زنيت ا'نون با ٥٩ امتياز صدرنشــين اســت و م� تواند در باز" امروز مقابل 
'راســنودار قهرمان� اش را به ;O شــرط تثبيت 'ند. اگــر زنيت در ا;ن باز" 
٣ امتياز باز" را 'ســب 'ند و در مقابل لو'وموتيو مس2و رده دوم� امتياز" 
در باز" امروز مقابل سوشــ� از دست دهد، قهرمان� زنيت قطع� م� شود.» 
ســردار آزمون، مهاجم مل� پوش 'شــورمان در نيم فصل دوم ليگ روســيه به 
زنيت آمد و قهرمان ليگ روسيه شد. در ا;ن فصل هم مهاجم ا;ران� م� تواند 

امروز دوباره قهرمان� ا;ن ليگ را تجربه 'ند.

رئيس باشــگاه ر;و آوه به بيان آخر;ن جزئيــات از انتقال مهد" طارم� به تيم 
فوتبــال بنفيــ2ا پرداخت. بعد از آن 'ه ســرمرب� تيم ر;و آوه اعــالم 'رد 'ه در 
پا;ــان فصــل، مهد" طارم� به احتمــال ز;اد راه� ;O تيم بزرگ م� شــود، 
رئيس ا;ن باشــگاه پرتغال� نيز به بيان آخر;ن جزئيات از ا;ن انتقال پرداخت 
و گفــت: «بنفي2ا خيل� به جذب مهد" طارم� تما;ل نشــان داده  اما تا'نون 
توافق وجود ندارد. ابراز عالقه و تما;ل از سو" بنفي2ا وجود دارد، همان طور 
'ه در ســا;ر باشــگاه ها وجود داشــته  و خيل� تيم ها برا" جذب طارم� با ما 
تمــاس گرفتند. مــا در مرحله نها;ــ� رقابت هــا" ليگ هســتيم و باز" ها" 
حساســ� باقــ�  مانــده  و منتظــر پيشــنهادات مناســب هســتيم. فعــال با;ــد 

رقابت ها" ليگ را دنبال 'نيم تا فصل تمام شود.»

تا�يد پيشنهاد بنفي�ا به طارم� از سو� سرمرب�  و رئيس ر�وآوهزنيت و آزمون امروز قهرمان روسيه م� شوند؟ 

اميرى: شاید زودتر از ٢ هفته برگردم 
هافبO تيم فوتبال پرســپوليس تا'يد 'رد 
با شرا;ط� 'ه دارد احتماال زودتر از مهلت� 
'ــه پزشــ2ان اعــالم 'رده انــد بــه مياد;ــن 
بازخواهــد گشــت. وحيــد امير"  با رســانه 
رســم� باشــگاه پرســپوليس، در خصوص 
آخر;ن وضعيتش بعــد از مصدوميت� 'ه در 
باز" بــا پيــ2ان برا;ش پيش آمــد، صحبت 

'رده 'ه م� خوانيد. 
 بعد از مصدوميت� 'ه هفته گذشــته برا;م 
پيش آمد ام آر آ" گرفتم و نظر پزشــ2ان ا;ن 
بود 'ه دچار 'شــيدگ� همستر;نگ شدم. 
با ا;ن 'ه در روزها" اول درد ز;اد" داشتم 
اما خوشــبختانه بعد از چند روز اســتراحت 
االن شرا;طم خيل� بهتر شده و د;گر درد" 
ندارم. بــه احتمال فــراوان از امروز شــروع 
بــه تقو;ــت عضالتــم خواهــم 'رد تــا هر چه 
سر;ع تر بتوانم آماده حضور در باز" ها شده 

و به تيم 'مO 'نم.
 پزشــ2ان به من اعالم 'ردنــد 'ه ٢ هفته 
زمــان الزم دارم امــا بــا توجــه بــه وضعيت� 
'ــه دارم شــا;د بتوانــم زودتر هم خــودم را 
آمــاده حضــور در باز" ها 'نــم. البته زودتر 
برگشــتن من مهــم نيســت، بل2ه مهــم ا;ن 
است 'ه بتوانم به تيم 'مO 'رده و باز;2ن 

موثر" باشم.
 اتفاقــا در باز" با پي2ان خيل� آماده بودم 
و ف2ــر م� 'نم م� توانســتم به پرســپوليس 
'مــO 'نــم امــا در ;ــO صحنــه 'ــه قصد 
داشتم اســتارت بزنم دچار ا;ن مصدوميت 
شــدم. ا;ن را هــم در نظر بگير;ــد 'ه زمين 

چمن خيل� مناسب نبود. 

استقالل فردا به ليگ یک 
سقوط می کند؟!

دردسر ١٩ ميليارد� بو�ان و شفر برا� آب� ها

در حال� 'ه 'رونــا و عوارض و 
را  همه چيــز  آن  تبعــات 
تحت الشــعاع قــرار داده و بــا مثبــت اعــالم 
شــدن تســت 'رونا" چند باز;2ــن و همراه 
تيم هــا" فــوالد و اســتقالل تهــران دوباره 
بحــث تعطيل� ليگ مطرح شــده و احتمال 
برخــ�  بازگشــت  بــه  توجــه  بــا  آن هــم 
محدود;ت ها  در برخ� استان ها 'م نيست، 
فرصت باشگاه اســتقالل در مورد ٢ پرونده 
خطرناK 'ه فيفا در مورد آن ها ح2م قطع� 
داده رو به پا;ان اســت. چند" پيش بود 'ه 
فيفا با مح2وم 'ردن باشــگاه اســتقالل در 
پرونــده شــ2ا;ت و;نفرد شــفر و بو;ان مرب� 
آلمانــ� و باز;2ــن مقدونيه ا" و ســابق ا;ن 
طلــب  پرداخــت  بــرا"  فرصتــ�  باشــگاه، 
حدود ٩٠٠ هــزار دالر" آن ها تعيين 'رد. 
اواخر اســفند ســال گذشــته بود 'ه پرونده 
شــفر در فيفا به نتيجه و صدور را" رســيد. 
فيفــا نيــز پــس از بررســ� پرونــده باشــگاه 
اســتقالل را به مبلغ ٥٥٠ هزار دالر جر;مه 
'رد. فيفا ٢ هفته به باشگاه استقالل برا" 
پرداخت ا;ن بده� ;ــا اعتراض فرصت داد 
امــا بــه خاطــر شــيوع 'رونــا و درخواســت 
باشــگاه اســتقالل از فيفا برا" رعا;ت حال 

ا;ــن باشــگاه در شــرا;ط بحرانــ� جهــان و 
ا;ــران، مهلت پرداخت حــدود ٢ ماه تمد;د 
شــد. در پرونده بو;ان هم باشــگاه استقالل 
آذر مــاه ســال گذشــته مح2ــوم شــد اما به 
دادگاه عالــ� ورزش اعتراض 'رد تا شــا;د 
را" را برگردانــد 'ــه البتــه موفــق نشــد و 
هز;نــه  بابــت  هــم  دالر  هــزار   ٥٠ حــدود 
دادرســ� و د;ر'ــرد بــه طلــب ٣٠٠ هــزار 
دالر" باز;2ن مقدونيه ا" اضافه شــد. حاال 
استقالل� ها تا ١٦ تيرماه ;عن� تا فردا وقت 
دارند 'ه ;ا پول ا;ن ٢ خارج� را بدهند ;ا با 
آن هــا برا" گرفتــن وقت بيشــتر و پرداخت 
اقســاط� توافــق 'ننــد. پيش از ا;ــن گفته 
م� شــد اســتقالل� ها قرار اســت در دب� با 
و'يــل و مد;ربرنامــه شــفر بــرا" پرداخــت 
قســط� مذا'ره 'نند و حت� گفته م� شــد 
طرفين به توافق اوليه هم رســيده اند و قرار 
شــده ٥٠ درصــد طلب نقــد و مابقــ� در ٣ 
قســط پرداخت شــود اما ا;ن 'ه ا;ــن توافق 
نها;ــ� و بــه فيفــا اعالم شــد 'ســ� چيز" 
نم� داند! اســتقالل 'ــه همچنــان گرفتار 
و  شــ2ا;ت  و  بدهــ�  و  داخلــ�  مشــ2الت 
ش2ا;ت 'شــ� 'ارگزار قبل� و جد;د بوده و 
حاال هم با 'رونا" دســته جمع� اعضا;ش 

مواجــه شــده، ظاهــرا چنــدان توجهــ� بــه 
ضرب االجل فيفا نداشــته و مشخص نيست 
چطــور م� خواهــد در فاصلــه 'متــر از ٤٨ 
ساعت حدود ٩٠٠ هزار دالر را در ا;ن بازار 
تغييــر  ثانيــه ا"  قيمت هــا  'ــه  ارز  آشــفته 
م� 'ند، تهيه و به حساب شفر و بو;ان وار;ز 
'نــد. تهيه ر;ال� ١٩ ميليارد تومان هم 'ار 
آسان� نيست، چه برسد به آن 'ه ٩٠٠ هزار 
دالر را تهيــه و در ا;ــن مدت 'وتــاه و تحر;م 

بان2� به حســاب شــفر و بو;ــان وار;ز 'رد. 
طبق ضرب االجل فيفا آب� ها در صورت� 'ه 
نتواننــد تــا پا;ــان وقــت ادار" روز ١٦ تيــر 
رضا;ــت شــفر و بو;ــان را جلــب 'ننــد، بــا 
خطــرات جــد" مواجــه هســتند و ;2ــ� از 
جرا;م� 'ه مم2ن اســت برا" آن ها اعمال 
شــود، ســقوط به دســته پا;ين تر است. ا;ن 
در حال� است 'ه بو;ان برخالف شفر تما;ل 
چندانــ� بــه مذا'ــره و توافق با اســتقالل� 

نــدارد و بارهــا تا'يــد 'رده 'ــه آن ها هرگز 
اهميت� به خواسته و تماس ها" او نداده اند 
و زمانــ� 'ــه مح2ــوم شــده اند به ســراغ او 
رفته اند. بنابرا;ن عمــده خطر" 'ه متوجه 
باز;2ــن  ســو"  از  استقالل� هاســت 
مقدونيه ا" اســت 'ه هيچ 'س� درباره او و 
رونــد پرونــده و مذا'راتــش اطالع رســان� 
نگرانــ�  باعــث  مســئله  هميــن  و  ن2ــرده 

هواداران استقالل است.  

تونــل  از  پرســپوليس  باشــگاه  ن2ــردن  اســتفاده  دليــل 
آزاد" مشــخص شــد. در حاشــيه  ضد عفونــ� ورزشــگاه 
نشســت هماهنگ� د;دار تيم ها" پرســپوليس و شــاهين 
شــهردار" بوشــهر 'ه  د;روز در ســازمان ليگ برگزار شد، 
افشــين پيروان� به نصب نشــدن تونل ضدعفونــ� در ا;ن 
ورزشگاه معترض شد. هرچند طبق پروت2ل ها" بهداشت� 
تهيه تونل ضدعفون� 'ننده برا" برگزار" باز" ها برعهده 
باشــگاه ميزبان اســت و برهمين اساس باشــگاه استقالل 
هم بــرا" د;دار هفته گذشــته ا;ــن تيم با ســا;پا ا;ن تونل 

را فراهــم 'رد امــا مد;ران ورزشــگاه آزاد" در پ� اعتراض 
مســئوالن پرســپوليس تصميم گرفتند از تونل� 'ه از قبل 
در ورزشــگاه موجود بود، اســتفاده 'نند 'ه ا;ن موضوع با 
مخالفت پرسپوليســ� ها همراه شد و آن ها خواستار نصب 
تونل� در ورزشــگاه آزاد" شــدند 'ه خودشــان تهيه 'رده 
بودند. عليرضا اشــرف، سرپرســت روابط عموم� باشــگاه 
پرسپوليس درباره دليل مخالفت ا;ن باشگاه با استفاده از 
تونل ضدعفون� قبل� در ورزشــگاه آزاد" گفت: «مد;ران 
ورزشــگاه آزاد" قصد داشــتند برا" باز"  ما از تونل ها;� 

اســتفاده 'نند 'ه در باز" استقالل با سا;پا از آن استفاده 
شده بود. ا;ن درحال� است 'ه  تست 'رونا" چند باز;2ن 
استقالل مثبت اعالم شده  و ما هم به همين دليل مخالفت 
خود را با نصب تونل قبل� در ورزشگاه اعالم و از تونل� 'ه 
باشگاه پرســپوليس آن را فراهم 'رده، اســتفاده 'رد;م.» 
در واقع پرسپوليس� ها با رد استفاده از تونل مورد استفاده 
در د;ــدار هفته قبل اســتقالل با ســا;پا باز;2نان و اعضا" 
'ادرفن� خود و شــاهين را از احتمال ابتال به 'رونا نجات 

دادند.

 �دليل مخالفت سرخ ها با تونل ضد عفون� آزاد

 پرسپوليس� ها از 1رونا فرار 1ردند!

مثبت شدن تست کروناى استقاللی ها 
و حمله به پيروانی! 

با مثبت اعالم شدن تست 'رونا" بيش از ١٥ نفر 
از باز;2نان تيم ها" استقالل و فوالد خوزستان و 
به صدا درآمدن زنگ خطر برا" ليگ برتر، برخ� 
خواهــان توقــ~ فعاليت هــا" ورزشــ� از جملــه 
مسابقات ليگ شــده اند. اما در ا;ن ميان س2وت 
مسئوالن باشگاه پرســپوليس 'ه سفت و سخت 
خواهــان ادامه ليــگ بودند در نوع خــود جالب و 
قابل تامل اســت. ا;ن مســئله در فضــا" مجاز" 
هــم ســوژه 'اربــران شــده و برخــ� بــا هجمه به 
پرسپوليســ� ها و در راس آن ها افشين پيروان� و 
;حي� گل محمد" 'ه اصرار ز;اد" به ادامه ليگ 
داشتند و حت� در ا;ن راه از حمله به مخالفان هم 
فروگذار ن2ردند، به س2وت معنادار آن ها معترض 
شــده اند. آن ها با مخاطب قرار دادن سرپرســت 
تيم پرسپوليس 'ه اصرار داشت ليگ با;د برگزار 
شــود پرسيده اند، حاال 'ه تســت ٢٠ عضو ٢ تيم 
فوالد و اســتقالل مثبت شــده نظــر" درباره ا;ن 

موضوع و سالمت مردم ندارند؟ 
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