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 پاسخ رهبر انقالب 
به نامه اسماعیل هنیه
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   خراسان رضوی

 کارخانه  تولید افراط گرایان
وزارت خارجه عربستان سعودی اعالم کرده است که 
به زودی، یک بیمارستان و نیز  100  مدرسه دینی در 

افغانستان خواهد ساخت...
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مردم عزیز! بیایید10 روز سمت مرغ وگوشت نرویم و هیچ  •
چیزی نخریم. الاقل خودمون دست به کار بشیم. من می 
تونم توی این گرونی، گوشت بخرم ولی بااین کارم ضربه 
به اون خانواده  های ضعیف تر می زنم. درخواست می کنم 

به این پویش بپیوندید تا هیچ کسی شرمنده بچه اش نشه.
داریم از گرانی های زیاد و بی ارزش شدن پول مان دیوانه  •

می شویم. ازخودمان که گذشت برای بچه هایمان غصه می 
خوریم که باچه امیدی باید زندگی کنند؟

دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی در طول هشت سال  •
قیمت یک خودکار تغییر نکرد. حاال این چه وضعی است 
که شب تا صبح قیمت ها چند برابر می شه؟ آقای روحانی! 
اگرکشور و مردم ایران را می خواهید همین االن استعفا 

کنید. بگذارید مردم راحت نفس بکشند.
 مجلس چرا منفعل و ساکته؟ مردم شما را فقط و فقط  •

برای مبارزه با گرانی به مجلس فرستادند، نه برای بررسی 
ــدارک همدیگر یا البــی بــرای ورود به کمیسیون های  م
مختلف. آقایان! گرانی این مردم را نابود کرده است. برای 
بی ارزش شدن پول ملی فکر و چاره ای بکنید. این دولت، 

مردم را نابود کرد.
 با توجه به اوج گرفتن بیماری کرونا وشرایط قرمز بعضی  •

استان ها  آیا برگزاری آزمــون نمونه دولتی کار درستی 
است؟ مسئوالن، پاسخ گوی اتفاقات بعدی آن هستند؟

مالیات بر عایدی فقط باید از سهامدار بورس گرفته بشه  •
که از پارسال 20 برابر اموال شان سود کردند نه از مسکن 

که به اندازه تورم رشد کرده!
نسل قبلی ما با همه مشکالت شان بعد از چندماه کار  •

کردن می توانستند یک ماشین بخرند، بعد از دو سه سال 
می توانستند یک طبقه آپارتمان کوچک بخرند. ولی حاال 
چی؟ آیا اصال امیدی برای نسل جوان باقی مانده است؟ ما 
همه پشیمانیم از این که به دنیا آمده ایم. آن وقت گیر می 

دهید که ازدواج کنیم؟!
 اگر دولت توان کنترل بازار سکه و ارز و مسکن و خودرو و  •

لوازم خانگی و خوراک را ندارد استعفا کند.
 بی تدبیری مدعیان تدبیر در بازگشایی های بی موقع  •

کسب وکارها که باعث تحریک مردم برای خروج از خانه 
شد، مجدد کرونا را برگشت داد ! چرا تاوان این بی تدبیری 
ها را مردم باید بدهند؟ وقت آن نرسیده که مجلس وقوه 

قضاییه ورود کنند؟
 من یک بازنشسته تامین اجتماعی بعد از 30 سال کار در  •

شرکت مهندسی مشاور دو میلیون و 100 می گیرم. بااین 
گرانی افسار گسیخته چه کارکنم؟!

از شیر پاکتی تا جون آدمیزاد با ناکارآمدی مسئوالن به  •
شکل سرسام آوری گران شده و قدرت خرید اجناس برای 
قشر کارگر و بازنشسته وجود نداره. بیشتر مردم فقیرشده 
انــد وشرمنده زن و بچه شــون هستند. جالبه حقوق ما 
بازنشسته های تامین اجتماعی باریال پرداخت می شود 

اما مخارج مان با دالر است!
 به عنوان یک پرستار خواهش می کنم اگر به فکر خودتون  •

نیستید به فکر کادر درمان باشید. ما هم خسته ایم و هم 
تعدادی از همکاران مان به کرونا مبتال شده اند.

آن هایی که از مسئوالن کشور به خاطر الطاف شان  •
که  ازعواملی  یکی  می دانند  خوبی  به  کنند  می  تشکر 
حکومت هاوحاکمان وزیرمجموعه های آن ها را بر باد داده، 
چاپلوسی و تملق دون پایگانی است که حفظ موقعیت خود 
را در همین کارها می بینند نه در پرسش از مسئوالنی که 

پاسخ گوی احدی از رای دهندگان نیستند.
این عروسی 8 مرحله ای بلوچ ها که 3 تا 8 روز هم طول  •

می کشه، چقدر هزینه روی دست عروس و داماد و خانواده 
هاشون می ذاره؟ با این قیمت های امروزی، باید 100 تا 

200 میلیون بشه، به نظرم.
 روزهای20و2۷ تیر آزمون های ورودی مدارس نمونه  •

و تیزهوشان برگزار خواهد شد.بهتر نیست در شرایط حاد 
فعلی این آزمون ها لغو شوند؟ به خاطر فرزندان مان به این 

مسئله رسیدگی کنید.
بعضی از نانوایی ها عمدا نان بی کیفیت پخت می کنند  •

که مردم از آن نانوایی کمتر نان بخرند تا بقیه آرد یارانه ای را 
به قیمت آزاد به جاهای دیگر قاچاق بفروشند.

 خراسان چرا از احمدی نژاد می ترسی؟ مردم یادشونه  •
که در انتخابات 92 خراسان برای روحانی واصالح طلبان 
سنگ تمام گذاشت و جیره کاغذ و مواجبش برقرار ماند! 

هرچه از احمدی نژاد بد بگویی، فایده ندارد.
چرا باید هر روز شاهد دیدن تبلیغات طوالنی و بی مزه در  •

تلویزیون باشیم که اعصاب خرد کنه؟ کاش همین پول را به 
نیازمندان کشور کمک می کردند تا دیگر شاهد بچه های 

کار و کولبری نباشیم.
 وضعیت بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی  •

در بدترین حالت است. دولت با توجه به بدهی زیادش به 
تامین اجتماعی فکری بکند.

کارخانه تولید افراط گرایان

وزارت خارجه عربستان سعودی اعالم کرده است 
که به زودی، یک بیمارستان و نیز صد  مدرسه دینی 
در افغانستان خواهد ساخت.پیش از این نیز در 
سال 139۵، عربستان سعودی، کلنگ ساخت 
بزرگ ترین دانشگاه خاورمیانه را در استان ننگرهار 
در شرق افغانستان به زمین زده بــود. همچنین 
مقامات عربستان سعودی در یک پــروژه دیگر،  
طرح ساخت یک مرکز بزرگ آموزشی در کابل را با 
اعطای یک چک سفید به مقامات افغانستان، کلید 
زده بودند.سرمایه گذاری های عظیم و سرسام آور 
عربستان سعودی در حوزه آموزش در افغانستان، 
از همان ابتدا با واکنش های منفی مردم افغانستان 
مواجه شد. اما این  ابراز نگرانی ها، هرگز بر عزم و 
اراده عربستان سعودی در افزایش برنامه های خود 
در افغانستان تاثیری نگذاشت.این که تصور کنیم 
عربستان سعودی، بدون مطالعه نیازهای حیاتی 
مردم افغانستان  یا کسب استعالم از سازمان های 
افغانستانی در زمینه نیازهای حیاتی و مبرم آن 
ها، انجام چنین طرح هایی را در دست می گیرد، 
چندان معقول به نظر نمی رسد.بنابراین این سوال 
به صورت جدی قابل طرح است که در کشوری که 
نیاز مبرم به ایجاد زیر ساخت های اولیه حیاتی 
در زمینه های بهداشت، اشتغال، صنعت و حتی 
آمــوزش عمومی وجــود دارد، چه ضرورتی برای 
صرف میلیاردها دالرجهت ساخت مراکزی که 
افکار عمومی، آن را منشأ تولید افکار افراطی در 
منطقه می دانند، وجود دارد؟این تصمیم عربستان 
را بــدون شــک، نمی تــوان بی ارتباط با اتفاقات 
سیاسی این روزهای افغانستان و نیز سیاست های 
راهــبــردی آمریکا در منطقه دانست.به زودی، 
مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و مقامات 
طالبان تحت نظر آمریکایی ها آغاز خواهد شد.پیش 
بینی می شود که طالبان، به عنوان یک جریان  
قدرتمند، حضوری پر رنگ در ساختار سیاسی 
آینده افغانستان داشته باشد.اما حضور طالبان 
در ساختار سیاسی حکومت افغانستان )چه به 
عنوان بخشی از حکومت فعلی باشد و چه در قالب 
یک نظام جدید حکومتی( به معنای پایان جنگ 
در افغانستان نخواهد بود.آسیای میانه، می تواند 

ــرای هجوم و حضور  یک هــدف بالقوه مناسب ب
افــراطــی که شکست  های  و  جریان های سلفی 
سنگینی در عراق و سوریه خورده اند باشد.حضور 
پررنگ گروه های سلفی در آسیای میانه، عالوه بر 
این که بار جنگ را بر دوش کشور های منطقه از 
جمله چین و روسیه خواهد انداخت، به آمریکا به 
عنوان طراح اصلی چنین جریان هایی، این فرصت 
را خواهد داد بیشترین فشار را برای مهار کشورهای 
رقیب خود در منطقه وارد آورد.اتهامات آمریکا 
مبنی بر حمایت مالی و تسلیحاتی و برنامه ای 
روسیه از برخی گروه های تروریستی در افغانستان 
در همین راستا قابل تفسیر است.از سوی دیگر، 
آمریکا به تنهایی قادر به مدیریت مسائل پیچیده 
افغانستان نیست. فشار مالی انجام طرح های بلند 
مدت از یک سو و ذهنیت منفی مردم منطقه نسبت 
به عملکرد آمریکا، از سوی دیگر مقامات این کشور 
را به شدت به جذب شرکای منطقه ای برای مدیریت 
می کند.عربستان  ترغیب  افغانستان  مسائل 
سعودی که از ســوی آمریکا، به عنوان یک گاو 
شیرده شناخته می شود، هم به دلیل منابع مالی 
گسترده ای که در اختیار دارد و هم از این جهت که 
از سوی برخی مقامات دولتی و نیز بخشی از عامه 
مردم افغانستان مورد قبول و  توجه است، می تواند 
بهترین شریک آمریکا در افغانستان به شمار آید.

پــروژه های ساخت مراکز آموزشی از نوع دینی 
افراطی توسط سعودی در افغانستان را هرگز نمی 
توان خارج از طراحی های بلند مدت آمریکا برای 
مدیریت منطقه دانست.همان گونه که طالبان، از 
میان نیروهای جوان در حال تحصیل در مدارس 
پاکستان  در  سعودی  مالی  حمایت  تحت  دینی 
اقدام به یارگیری کردند، جریان های سلفی تاثیر 
گذار بر آینده کشورهای آسیای میانه نیز نیازمند 
بسترهایی برای یارگیری و تربیت نیروی انسانی 
های  فعالیت  اغلب  هستند.تاکنون،  نیاز  مــورد 
آموزشی مورد حمایت مالی عربستان سعودی، 
به تربیت نسلی از انسان ها منجر شده که در قالب 
گــروه های سلفی، به جنایات ضد بشری دست 
زده اند.اکنون نیز این بیم می رود که مدارس فوق، 
به مراکزی برای تربیت نیروهای انسانی افراطی 
مورد نیاز گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا 
برای به آشوب کشیدن منطقه تبدیل شود.حتی 
زمــان اعــالم این پــروژه ها به رسانه ها نیز، کامال 
حساب شده صورت می گیرد و پیام های متعددی را 
برای مردم افغانستان و کشورهای منطقه دارد.بی 
توجهی به این رویداد مهم، هم به لحاظ فرهنگی و 
هم به لحاظ امنیتی، تبعات منفی گسترده ای برای 
افغانستان و کشورهای پیرامون آن خواهد داشت.

یادداشت روز  

  سید احمد موسوی مبلغ 
رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

پاسخ  رهبر انقالب به نامه 
اسماعیل هنیه

جمهوری اسالمی از هیچ کوششی برای 
حمایت از مردم مظلوم فلسطین دریغ نمی کند 

 رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به نامه چندی قبل 
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین )حماس(، با تأکید بر حمایت از مردم فلسطین، 
خاطرنشان کردند که جمهوری اسالمی از هیچ کوششی 
برای استیفای حقوق ملت فلسطین و دفع شر رژیم جعلی 

صهیونیستی دریغ نخواهد کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
ــن نامه ایشان که  ــت ــت ا... خامنه ای )Khamenei.ir( م آی
در تاریخ 14 تیر نوشته شده به شرح زیر است: »بسم ا... 
الرحمن الرحیم. برادر مجاهد و عزیز جناب آقای اسماعیل 
هنیه دامــت توفیقاته رئیس محترم دفتر سیاسی جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین  حماس، سالم علیکم. مرقومه  
جناب عالی در خصوص تحوالت اخیر در عرصه  فلسطین عزیز 
را بادقت مالحظه کردم، از این که حرکت مقاومت فلسطین با 
مجاهدت و ایستادگی خود در برابر توطئه های آمریکا و رژیم 
صهیونیستی، موجبات ضعف و ناکامی آن ها را فراهم آورده 
و در مقابل، عزت و سربلندی امت اسالمی را باعث گردیده 
است، خداوند سبحان را شکر می گزارم و از شما مجاهدان 

شجاع تشکر و قدردانی می کنم. 
دشمن زبون که در عرصه  میدانی شکست های غیر قابل 
جبرانی متحمل شده است، راهبرد توسعه طلبی خود و 
تضییع حقوق مسلم فلسطینی ها را ابتدا با فشار اقتصادی 
و محاصره  غزه مظلوم و آن گاه با نیرنگ مذاکره و طرح 
صلح و سازش دنبال می نماید و لکن جریان مقاومت و ملت 
تطمیع  و  تهدید  تجربه،  و  عقل  منطق  با  فلسطین  شجاع 
آن ها را برنتافته و همچون گذشته با ایستادگی مثال زدنی 
خــود مسیر عــزت و شــرف را رقــم زده و از ایــن پس هم در 
همین صراط مستقیم حرکت خواهد کرد ان شاءا... قطعًا 
حفظ هوشیاری، وحدت و یکپارچگی مردم و جریان های 
مؤثر  دشمن  شوم  نقشه های  خنثی سازی  در  فلسطینی 
بوده، جلب نصرت الهی را به همراه خواهد داشت. جمهوری 
اسالمی همچون گذشته به حکم وظیفه  دینی و انسانی و 
مبتنی بر اصول ارزشی انقالب اسالمی از هیچ کوششی 
برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و استیفای حقوق 
آنان و همچنین دفع شر رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی 
دریــغ نخواهد کــرد. امیدوارم پروردگار متعال بر عزت و 

قدرت شما بیفزاید. 

والسالم علیکم و رحمة  ا...  
سید علی خامنه ای.« 

 موافقت روحانی با پرداخت
 ۶00 میلیارد برای پرستاران

رئیس جمهور با پرداخت ۶00 میلیارد تومان 
ــرای پــرداخــت مطالبات پــرســتــاران پرتالش  ب
ــزارش تسنیم ، در  و فداکار موافقت کرد.به گ
پی دستور دکتر روحانی روز گذشته به رئیس 
۶00 میلیارد  سازمان برنامه و بودجه، مبلغ 
تومان برای پرداخت مطالبات پرستاران پرتالش 

و فداکار کشور اختصاص یافت.

 همکار محترم 

جناب آقای حاج مهدی سیاح 
مدیریت منابع انسانی موسسه فرهنگی هنری خراسان

با نهایت تاسف مصیبت وارده در گذشت خواهر گرامی تان

شادروان فاطمه سیاح
را به شما وخانواده های به سوگ نشسته تسلیت عرض نموده،از خداوند 
متعال برای آن فقیده رحمت واسعه وبرای شما وسایر بازماندگان صبر 

وسالمت آرزومندیم.
موسسه فرهنگی هنری خراسان

روزنامه خراسان

 روایت اژه ای از پایان رانت
 در حوزه جذب وکال 

معاون اول قوه قضاییه گفت: دیگر بنا نیست 
امتیازی به قضات داده شــود و همگی باید از 
فیلتر »آزمون وکال« عبور کنند. اژه ای در برنامه 
ــرد: »امتیازاتی به قضات  ــدون توقف بیان ک ب
داده شده بود که بعد از بازنشستگی یا منفک 
شدن می توانستند از کانون وکال تقاضا کنند 
و بدون آزمون، وکالت خود را بگیرند. برخی از 
نیز  دیگر  دستگاه های  در  حقوقی  نمایندگان 
همین طور بودند. یکی از کارهایی که به نفع مردم 
می کنیم این است که این رانت ها را کم کنیم.« 
وی افزود: »چرا وقتی وکال و تحصیل کرده های 
جوان هستند و می توانند به میدان بیایند و با 
حق الزحمه کمتری همان دفاع را انجام دهند 

رانت را برای یک عده ای ایجاد کنیم؟«.
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به نظر می رسد نظم جدیدی در جهان  به ویژه پس 
از روی کار آمدن ترامپ و همچنین شیوع کرونا 
در حال شکل گرفتن است.شبکه سی ان ان در 
گزارشی نوشت اروپا در حال استقالل بیشتر از 
آمریکاست و یکی از راه های آن را افزایش تعامل با 
چین به عنوان یک شریک اقتصادی و استراتژیک 
دانست.سی ان ان دراین  گزارش  درباره شکاف 
در روابط فراآتالنتیک  می افزاید :ائتالف واشنگتن 
و اروپا اگرچه برای مدت بیش از ۷۰ سال به عنوان 
یک بنیاد و اساس محکم برای ثبات اروپا ایفای 

ــای نظام  نقش کرده و پشتوانه ای برای ارزش ه
غرب تحت رهبری آمریکا بوده است اما اکنون ، به 
نظر می رسد مناسبات دیرین بین دو سوی اقیانوس 
اطلس درحال بازنگری و در آستانه دگرگونی های 
قابل توجه است. پیشتر در هفته جاری، اتحادیه 
اروپا از گنجاندن نام آمریکا در فهرست »کشورهای 
ــودداری کــرد، این بــدان معناست که از  امــن« خ
مسافران آمریکایی در کشورهای عضو این اتحادیه 
برای آینده ای قابل پیش بینی استقبال نخواهد 
شد که دلیل آن شمار باالی مبتالیان به کرونا در 

ایاالت متحده است. این یکی از معدود مواردی 
است که اروپا بدون توجه به مناسباتش با آمریکا، 
مناسباتی که ده ها سال است در قالب روابط 
راهبردی قلمداد می شود، این ابرقدرت غرب را 
از فهرست اولویت ها خارج می کند. اگرچه به نظر 
می رسد شیوع کرونا دلیل این مهم باشد اما می 
تواند نقطه آغازی برای زاویه گرفتن اروپا از  آمریکا 
قلمداد شود . نکته بحث برانگیز درباره اقدام اروپا 
برای پذیرفتن اتباع کشورهای مختلف در دوران 
شیوع کرونا این است که در همان فهرستی که 
اروپا حاضر نشده نام آمریکا را بگنجاند، نام چین به 
چشم می خورد. اروپا البته تاکید کرده که این یک 
اقدام سیاسی نیست .سی ان ان می نویسد: این ها 
نشانه هایی از انزوا و تنهایی آمریکا بیش از همیشه 
است.با این همه، سایرین در خفا چنین می گویند 
که اگر بروکسل می خواست این امر ناگوار را برای 
آمریکایی ها دلپذیرتر کند، می توانست دست 
کم مقداری طعم آن را شیرین کند.یک دیپلمات 
اتحادیه اروپا که خواسته نامش ذکر نشود، درباره 
نحوه اتخاذ این تصمیم اروپایی ها به سی ان ان 
گفته است: در گذشته، این احتمال وجود داشت 
اروپا برای جلب نظر و رضایت آمریکا، چین را از  
فهرست های این چنینی حذف کند اما حاال حالت 
عکس آن رخ داده است.حال مسافران آمریکایی 
به دلیل شیوع کرونا در ایاالت متحده، برای آینده 
ای قابل پیش بینی اجازه ورود به اتحادیه اروپا را 
ندارند.شاید به نظر برسد که این رویداد، گواهی 
دال بر گسست مناسبات میان دو سوی اقیانوس 

اطلس است.بر کسی پنهان نیست که واشنگتن 
این روزها کمتر به امور اروپا عالقه نشان می دهد. 
همچنین کامال مشخص اســت که کشورهای 
اروپایی به طور فعاالنه جویای استقالل دیپلماتیک 
بیشتری از آمریکا هستند. این مسئله به ویژه برای 
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا صادق است.یکی 
از راه هایی که بروکسل تصور می کند می تواند به 
واسطه آن از واشنگتن فاصله بگیرد، تعامل با چین 
به عنوان یک شریک راهبردی و اقتصادی است، 
به عبارتی دیگر، کاهش اتکا به یکی از ابرقدرت 
ــوازن در مناسباتش با  های جهان با برقراری ت
موسسه  پیش بینی   دیگر. براساس  ابرقدرتی 
Pricewaterhouse Coopers PwC چین در 
سال ۲۰3۰ یعنی 1۰ سال دیگر با پیشی گرفتن 
از آمریکا در صدر اقتصادهای جهان قرار خواهد 
گرفت. پکن در آن سال با 38 تریلیون دالر تولید 
ناخالص داخلی، قدرت اول اقتصادی جهان و 
آمریکا با ۲3 تریلیون دالر دومین قدرت اقتصادی 
جهان خواهد بود. بر این مبنا اقتصاد آمریکا 1۰ 
سال دیگر 6۰درصد اقتصاد چین خواهد بود. سی 
ان ان در پایان می نویسد : ناظران سیاسی اتحادیه 
اروپا و آمریکا تصدیق می کنند که طی چهار سال 
گذشته این مسئله به لبه پرتگاه رسیده است و اگر 
ترامپ بتواند »جو بایدن« را در انتخابات ریاست 
جمهوری شکست دهــد وضــع بدتر هم خواهد 
شد.ترامپ، اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان را یک 
رقیب اقتصادی می داند که به این معناست اگر دور 

دوم پیروز شود تنش ها بیشتر خواهد شد.

جنگ هفتاد و دو دولت !  

لیبی به صحنه جنگ و کشمکش نیروهای بین 
المللی و منطقه ای تبدیل شده است.جنگی که 
امروز در لیبی در جریان است، میان مثلث مصر، 
عربستان و امارات و فرانسه، روسیه و به شکلی 
غیر مستقیم آمریکا با بلوک ترکیه و قطر است. 
هدف مشترک این مثلث عربی حذف اخوان 
المسلمین از قدرت در لیبی و به تبع آن در دیگر 
کشورهای آفریقایی از جمله تونس و همچنین 
مقابله با ترکیه و نفوذ رو به رشد آن در این قاره 
اســت. ترکیه نیز جدا از مسئله حمایت از این 
جریان اسالمی و دولت تحت حمایت آن و مقابله 
با مثلث عربی، لیبی را دروازه مهم بازیابی قدرت 
عثمانی در آفریقا و در کنار آن حفظ منافع دریایی 
ــای مدیترانه در مقابله با ائتالف  خــود در دری
اسرائیل، مصر و یونان می داند. مصر نیز فارغ از 
انگیزه تقابل با اخوان و ترکیه، در سایه مشکالت 
اقتصادی خــود گوشه چشمی به هــالل نفتی 
لیبی دارد و با توجه به سیر قهقرایی نقش و نفوذ 
تاریخی قاهره در منطقه عربی در چند دهه اخیر، 
می خواهد همه این اهداف را با بازگرداندن دولت 
پنهان به راس قــدرت در لیبی محقق گرداند.
روسیه نیز همچنان که گفته شد، انگیزه و هدف 
خاص خود را دارد  اما انگیزه فرانسه نیز که مغرب 
عربی و بخش بزرگی از آفریقا را حیاط خلوت 
خود می داند و تاریخ استعماری طوالنی مدتی 
در این منطقه دارد، واضح و مبرهن است. در این 
میان، به رغم بیم تاریخی اروپا از نقش روسیه در 
سرزمین های همجوار خود، فعال فرانسه تزار 
روسی را در کنار خود در لیبی می بیند و اشتراک 
منافعی هرچند موقت آن ها را در کنار هم قرار 
داده است ولی پاریس به شدت نگران گسترش 
نفوذ ترکیه نه تنها در لیبی بلکه در مغرب عربی 
است و آن را خطری راهبردی برای منافع خود در 
این منطقه می داند و این را می توان در حمالت 
تند دولت فرانسه به ترکیه در مقطع اخیر مشاهده 
کرد. به هر حال، چشم انداز روشنی برای حل 
بحران لیبی وجود ندارد و احتماال تجربه سوریه 
در این کشور به شکلی دیگر تکرار شــود. فعال 
همه نگاه ها به نبرد ژئواستراتژیک سرت و جفره 
دوخته شده است که دولت وفاق ملی می خواهد 
با راه انداختن آن تحت حمایت نظامی ترکیه، 
این دو منطقه مهم را از سلطه حفتر خارج کند. 
اما مصر این مناطق را خط قرمز خود اعالم کرده 
و به نوعی تهدید به مداخله نظامی کرده است 
و امارت و عربستان نیز به نوعی تالش می کنند 
قاهره را وارد یک چالش نظامی با آنکارا در لیبی 
کنند.  ترکیه نیز به نظر می رسد برای این نبرد 
عجله دارد و سفر وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک 
ارتش ترکیه به طرابلس می تواند نشانی از حمله 
قریب الوقوع به سرت باشد. باید منتظر ماند و 

دید چه می شود.

تحلیل روز

کنیم. همزیستی  کرونا  با  گرفت  خواهیم  یاد 
نــوربــرت نــووتــنــی، ویــروس شــنــاس سرشناس 
اتریشی/طرح روی جلد هفته نامه profil اتریش

پوتین سپاس گزار ترامپ!

کارتونی که در آن نماد هــای مجسمه آزادی، 
کنگره آمریکا و بسیاری از نهادهای سیاسی آمریکا 
فروپاشیده است. در این طرح والدیمیر پوتین پشت 
فرمان نشسته و این موفقیتش را مدیون دوران چهار 
ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ می داند. در 
این کارتون   پوتین به ترامپ نگاه می کند و می گوید: 

بابت خدمتت متشکرم...

ــار مکتوب و کتاب های تالیف شــده توسط  آث
چهره های منتسب به جنبش دموکراسی  خواهی 
در هنگ کنگ، چند روز پس از به اجرا درآمدن 
ــن منطقۀ  ــد امــنــیــت مــلــی در ایـ ــدی قــانــون ج
ــرداِن تــحــت حاکمیت چــیــن از  ــودگ ــه خ ــم ــی ن
کتابخانه ها بیرون کشیده شدند. از میان این 
آثار، می توان به نوشته های جاشوا وونگ، یکی 
از مشهورترین فعاالن دانشجویی و نیز آثار تانیا 
دموکراسی خواه  و  سرشناس  نماینده  ــان،  چ
پارلمان منطقه ای اشاره کرد. در قانون امنیتی 
جدید هنگ کنگ هرگونه فعالیت جدایی طلبانه، 
اقدام تروریستی، تالش برای براندازی یا حتی 
مداخالت خارجی در مستعمره سابق بریتانیا 
ممنوع اعالم شده و پکن مجازات های سختی را 

برای عامالن این جرایم در نظر گرفته است.

ــد جست و جو در گوگل دربـــاره دو عبارت  رون
ــواب آلـــود" که به  " هیالری متقلب " و " جو خ
ترتیب در ســال هــای ۲۰16 و ۲۰۲۰ توسط 
دونالد ترامپ برای تخریب رقبای انتخاباتی وی، 
هیالری کلینتون و جو بایدن به کار گرفته شد، 
نشان می دهد برخالف سال ۲۰16 که عبارت " 
هیالری متقلب" در میان افکار عمومی بارها تکرار 
شد، این بار و در سال ۲۰۲۰ ، عبارت " جو خواب 

آلود" با استقبال مواجه نشده است .

سی ان ان:اروپا در حال فاصله گرفتن از آمریکا و نزدیکی به پکن  است 

چرخش اروپا به سوی چین

  صابرگل عنبری
international@khorasannews.com

پیشخوان بین الملل 

در حالی که برخی علمای افغانستان از شیوع 
افراطی گری در این کشور ابراز نگرانی می کنند، 
عربستان در گامی جدید برای گسترش وهابیت 
از ساخت 1۰۰ مدرسه دینی در افغانستان خبر 
داد.»جسیم محمدالخادی« سفیر عربستان در 
کابل در دیدار با »فضل هادی مسلم یار« رئیس 
سنای افغانستان گفت سعودی در نظر دارد تا 
احــداث دانشگاه بین الملل اسالمی در والیت 
ــت1۰۰ مدرسه  ــاخ ننگرهار را آغـــاز کند و س
دینی دیگر را نیز در افغانستان کلید بزند.سنای 
افغانستان در بیانیه ای به نقل از سفیر عربستان 
 35 هزینه  سعودی  عربستان  پادشاه  نوشت: 
برنامه توسعه ای و تاسیس 1۰۰ مدرسه دینی 

را برای افغانستان منظور کرده است و به زودی 
کارعملی ایجاد دانشگاه بین المللی اسالمی 
افغانستان در زمینی به مساحت 16۰ هکتار در 
والیت ننگرهار را نیز آغاز خواهد کرد.عربستان در 
حالی والیت ننگرهار را برای ساخت این دانشگاه 
تعیین کرده بود که این والیت مهم ترین پایگاه گروه 
تروریستی داعش در افغانستان به شمار می رود 
و سعودی های برای ساخت این دانشگاه بودجه 
5۰۰ میلیون دالری در نظر گرفته اند.قرار است 
دروس این دانشگاه بــزرگ که ظرفیت بیش از 
1۰ هزار دانشجو را خواهد داشت به زبان عربی 
تدریس شود.کارشناسان بر این باورند که هدف 
عربستان از تدریس در این دانشگاه به زبان عربی 

احتمااًل استفاده از استادان مد نظر یا استادان 
سعودی است.گفتنی است به منظور تسلط کامل 
ــداف این  عربستان بر ایــن دانشگاه و تحقق اه
کشور در افغانستان، مدیریت و پرداخت مخارج 
این دانشگاه پس از اتمام ساخت نیز با مقامات 
ریــاض خواهد بــود. چندی پیش  نیز سخنگوی 
وزارت آموزش و پرورش افغانستان هم از توافق با 
عربستان برای تحویل 99 هزار جلد کتاب آموزشی 
و تجهیزات برای کالس های درسی خبر داده بود.
عربستان در حالی تالش هایش را بــرای ایجاد 
مدارس دینی در افغانستان افزایش داده که برخی 

از علمای افغانستان از تدریس دروس وهابیت در 
مدارس این کشور ابراز نگرانی کرده اند و از دولت 
افغانستان می خواهند از فعالیت مدارس دینی 
مروج وهابیت جلوگیری کند.کارشناسان بر این 
باورند عربستان سعودی از طریق ایجاد دانشگاه 
و توزیع کتاب های آموزشی، برای ترویج افکار 
وهابیت در افغانستان تالش می کند زیرا گروه های 
تکفیری جایگاهی بین مردم افغانستان ندارند و 
به همین دلیل حکام سعودی و برخی کشورهای 
عربی در تالش هستند از این طریق پایگاه فکری 

برای جریان های تکفیری ایجاد کنند.

چرا تبدیل موزه ایاصوفیه به مسجد جنجالی شده است؟ 

اردوغان میان گرایش مذهبی و بازی سیاسی
شریفی-تنها 1۰روز تــا زمــان اعــالم رای 
نهایی دیوان عالی ترکیه برای تغییر کاربری 
»ایاصوفیه« از موزه به مسجد باقی است. صدور 
دستور تبدیل موزه ایاصوفیه به مسجد نه تنها 
در ترکیه بلکه در اروپا و آمریکا به یک موضوع 
بحث برانگیز بدل شده است. خصوصا کلیسای 
ارتدوکس که مرکز آن در یونان است.  تغییر 
کاربری این مکان، ترکیه و یونان، دو عضو ناتو 
را که بر سر جزیره قبرس بایکدیگر تنشی دیرینه 
ــد وارد نبرد سیاسی جدیدی می کند.  دارن
بسیاری از ناظران مسائل ترکیه معتقدند هم 
اکنون طرح دوباره این مسئله جنجالی، ناشی از 
تالش های رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
این کشور برای بازسازی یا تحکیم رابطه با پایگاه 
اجتماعی محافظه کار-اسالم گرا در ترکیه و 
به ویژه شهر استانبول است. استانبول پایتخت 
اقتصادی و گردشگری ترکیه، کالن شهری بود 
که حزب عدالت و توسعه سال گذشته انتخابات 
شهرداری ها در آن را به اپوزیسیون واگــذار 
کرد،یک واگــذاری تلخ برای اردوغــان و حتی 
با کاغذ بازی حزب حاکم و برگزاری انتخابات 
مجدد هم نتوانستند اکــرم امام اوغلو، نامزد 
حزب مخالف را از کرسی شهرداری استانبول 
بلند کنند. حاال ایاصوفیه به صدر اخبار ترکیه 

رفته است. »ایاصوفیه« یا به زبان یونانی »حکمت 
مقدس« شاهکار معماری قرن ششم میالدی، 
در سال 53۷ میالدی به دستور »ژوستینین 
یکم«، امپراتور وقــت رم شرقی ساخته شد. 
بنایی که در آن زمان عنوان بزرگ ترین کلیسای 
مسیحیت را از آن خــود کــرد و امپراتورهای 
بیزانس در این مکان تاج گذاری می کردند. با 
تصرف کنستانتین )استانبول کنونی( از سوی 
امپراتوری عثمانی در سال 1۴53 میالدی، 
این بنا به مسجد تبدیل شد. این وضعیت تا سال 
1935، 1۲ سال پس از تاسیس جمهوری 
ترکیه پابرجا بود. آتاتورک، ، پدر ترکیه نوین، 
در راستای سیاست »مدرنیزاسیون« ترکیه 
نوظهور، ایاصوفیه را به موزه تبدیل کرد. در زمان 
ریاست جمهوری وی، رویکرد »عثمانی زدایی« 
از خط و زبان و لباس گرفته تا شکل حکومت 
و حقوق خصوصی و جزایی به شدت پیگیری 
و اجرایی شد. حاال میراث دار او، رجب طیب 
اردوغان در تالش برای احیای شکوه از دست 
رفته دوران عثمانی است.با این حال،تصمیم 
ــا صوفیه« از  ــرای تغییر هویت »ای ــان ب اردوغـ
موزه به مسجد، می تواند به یکی از بزرگ ترین 
پیروزی های اســالم گرایان در تاریخ معاصر 

ترکیه تبدیل شود.

آمریکا حمله به سفارتخانه این کشور 
درعراق را شبیه سازی می کند 

روزنامه لبنانی االخبار با انتشار گزارشی 
به  حمله  آمریکایی  »اشغالگران  عنوان  با 
سفارتخانه این کشور را شبیه سازی می کنند؛ 
تنها ترس و نه چیز دیگر« نوشت:  آمریکایی ها 
به شدت از هدف قرار گرفتن مواضع وابسته 
به خود در عراق وحشت دارند. مانور نظامی 
اخیر آمریکایی ها که حمله موشکی به سفارت 
این کشور در بغداد را شبیه ســازی می کرد 
همین مسئله را تأیید می کند.در ادامه این 
گزارش آمده است: شرکت امنیتی که وظیفه 

حمایت از سفارت آمریکا را در بغداد به عهده 
دارد، با هماهنگی نیروهای اشغالگر و در 
سایه سکوت رسمی عراقی ها، طی روزهای 
گذشته، سامانه دفــاع موشکی پاتریوت را 
آزمایش کرد.یک منبع در وزارت کشور عراق 
اعالم کرد در جریان مانور نظامی اخیر، از 
بمب ها و پهپادهایی استفاده شد که مناطق 
مد نظر را هدف قــرار می دادند. بسیاری از 
مسئوالن و نمایندگان عراقی خواهان موضع 
گیری رسمی دولت علیه این مانور نظامی 
شدند.در سایه این وقایع، به نظر می رسد 
آمریکا به شدت از هدف قرار گرفتن مواضع 

خود در عراق وحشت دارد .

کارتون روز 

نمای روز 

قاب بین الملل 

سعودی یک دانشگاه بین المللی و 100 مدرسه دینی در سراسر افغانستان می سازد 

عربستان به دنبال ترویج وهابیت در افغانستان 
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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.

کپک 28 هزار دالری!

موتور گازی 8 میلیونی !

مسئوالن تایلند 
از صندوق 

آرای قدیمی 
به عنوان سپر 

 محافظ 
دانش آموزان 

استفاده کردن 
و با این کار خطر 

شیوع کرونا 
رو به حداقل 

رسوندن

در کنار اون 
سلبریتی که 
میگه واکسن 
ضرر داره این 
زن عشایر هم 

 هست که 
می دونه برای 
مقابله با کرونا 

باید ماسک 
بزنه و واکسن 
هم برای بچه 

اش مفیده 

خرافات و جهل 
در همه جای 
جهان وجود 

داره مثال سال 
2004 یه زن 
تونسته یه نون 
کپک زده رو 

که به نظر شبیه 
تصویر مریم 
مقدس بوده 

28 هزار دالر 
بفروشه!

استفاده بهینه

تلفن همراه مورد نیاز ساالنه کشور	 
قبل از هر بحثی باید به این بپردازیم که در کشور ساالنه چه 
مقدار گوشی مورد نیاز است. به گفته وزیر ارتباطات و رئیس 
هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل کشور ما ساالنه به 
12 میلیون گوشی نیاز دارد یعنی هر ماه یک میلیون گوشی. با 
این حال با نگاهی به آمار واردات گوشی در سال گذشته به تعداد 
15 میلیون و 380 هزار دستگاه می رسیم که 14 میلیون آن 
توسط مصرف کنندگان در شبکه ارتباطی تلفن همراه کشور 
فعال شده و 1.4 میلیون آن هم هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و 
خاموش باقی مانده است. به نظر می رسد یکی از دالیل باال رفتن 
آمار تعداد گوشی های مورد استفاده در سال گذشته مربوط 
به برگزاری آنالین کالس های آموزشی و همچنین دور کاری 
کارمندان باشد، چون بر اساس گزارش های وزارت ارتباطات 
و گمرک کشور تنها در اسفند 1398 تعداد یک میلیون و 500 
هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به شکل تجاری و مسافری وارد 
کشور شده که از این تعداد یک  میلیون و 300 هزار دستگاه در 
شبکه فعال شده اند. البته به گفته دبیر انجمن واردکنندگان 
موبایل در میان این یک و نیم میلیون دستگاه  تنها 140 هزار 
دستگاه موبایل بیش از 300 یورو قیمت داشته اند.با این حال 
گزارش  انجمن واردکنندگان موبایل حاکی است  که در دو ماه 
اول امسال به دالیلی از جمله قرنطینه بودن کشور و بسته شدن 
مرزها واردات گوشی کاهش چشم گیری داشته و تنها 700 
هزار گوشی وارد شده که بین آن ها هیچ گوشی باالی 300 یورو 

هم وجود نداشته است.
جدای از گوشی های وارداتی سهم کمی هم از این بازار در اختیار 
گوشی های تولیدی در کشورمان است. هر چند از تعداد گوشی 
های داخلی آماری در دست نیست اما بر اساس آمار گوشی های 
ثبت شده در سامانه همتا مشخص است که سال گذشته 302 
هزار و 135 گوشی ایرانی ثبت شده که نسبت به سال گذشته 

بیش از 16 درصد افت داشته است.

آمار گوشی های ثبت شده در سامانه همتا
 تعداد  نوع ثبت گوشی

3.841.184   همراه مسافری

11.128.239همراه وارداتی

  302.135همراه تولید داخل

ممنوعیت برای حمایت از تولید داخل؟	 
اولین موضوعی که در شبکه های اجتماعی به آن پرداختند این 
بود که این اتفاق برای حمایت از تولید داخل اتفاق افتاده و قرار 
است از این به بعد مانند صنعت خودروسازها حاشیه امنی برای 
فروش داشته باشند. اما به نظر نمی رسد این موضوع آن چنان 
صحیح باشد چون زیرساخت های الزم برای تولید گوشی در 
حجم ماهانه یک میلیون دستگاه وجود ندارد و به دلیل تحریم 
های صورت گرفته امکان وارد کردن فناوری های پیشرفته برای 
بومی سازی گوشی های تلفن همراه وجود ندارد. همچنین به 
اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری گوشی های تولیدی 
هم اکنون از لحاظ امکانات قادر به رقابت با گوشی های میان رده 

برندهای معتبر هم نیستند چه برسد به پرچم داران آن ها.

    برای حمایت از تولید، ورود گوشی های زیر 100 یورو  	
ممنوع شود

 رضا قربانی که عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل  و 
یکی از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور است، درباره 
این که آیا تولید گوشی ایرانی می تواند به بازار موبایل کمک کند 
تا نیازمندان به گوشی ارزان قیمت از آن مدل ها، نیاز خود را تامین 
کنند و واردات مدل های خارجی کماکان باز بماند به دیجیاتو 
گفته است: »ما در تولید گوشی ایرانی نمی توانیم مانند بازار 
خودرو رفتار کنیم و سهم قابل توجهی از بازار را بگیریم. در بهترین 
حالت بازار گوشی های داخلی بتواند 20 درصد سهم بازار را پر 
کند. با وجوداین پیشنهادی دارم مبنی بر این که از واردات گوشی 

زیر 100 یوروی  خارجی هم جلوگیری شود و تولیدکنندگان 
ایرانی تمرکز خود را بر تولید گوشی های ارزان قیمت اندرویدی 

بگذارند و با این اقدام از آن ها حمایت شود.«
قربانی بر اساس شرایط اقتصادی کشور حدس می زند که این 
دستورالعمل )ممنوعیت واردات موبایل باالی 300 یورو( تا چند 

سال دیگر پابرجا بماند.

کاهش ارز اختصاصی به واردات گوشی	 
 یکی از دالیل دیگر  جلوگیری از خروج ارز در شرایط فعلی از 
کشور است  . سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در یک الیو 
اینستاگرامی می گوید: »گوشی های باالی 300 یورو در حالی 
که حدود 15 تا 20درصد از سهم بازار را تأمین می کنند بیش 
از 45 درصد از ارز   را به خود اختصاص می دهند.« محمدرضا 
عالیان، از کم شدن 900 میلیون یورویی ارز بــرای واردات 
نسبت به سال گذشته خبر داده و گفته است: »سال قبل مبلغ 
2میلیاردو400میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص 
یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و 500میلیون یورو 
کاهش پیداکرد.  به همین دلیل انجمن واردکنندگان موبایل 
ــورو دیگر تخصیص داده  پیشنهاد کرد تا گوشی باالی 300ی
نشود تا بتوان با این میزان ارز نیاز بازار را در سال پیش رو تامین 
کرد.« او حتی در این الیو می گوید در صورتی که وضعیت ارز 
کشور دچار ثبات شود و بانک مرکزی برای واردات موبایل ارز 
بیشتری اختصاص دهد این مصوبه ملغی می شود و واردات به 
روال عادی بر می گردد. اما برخی منتقدان می گویند این تصمیم 
راه را برای حضور بیشتر گوشی های همراه ارزان قیمت چینی 
در بازار ایران هموار خواهد کرد. البته دیشب جهرمی در توئیتر 
نوشت:» ممنوعیت واردات تلفن همراه باالی 300 یورو دارای 
سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین 
سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدالل ها را مطرح 
کــردم. با تاکید بر ضــرورت رعایت اولویت های منابع ارزی 

کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.«
حاال باید دید   وزارت صمت و بانک مرکزی چه تصمیمی برای 

این موضوع خواهند گرفت.

عوارض این ممنوعیت بر بازار	 
هم اکنون با توجه به قیمت باالی یورو اکثر گوشی هایی که از 
5 جی پشتیبانی می کنند، قیمتی باالی 300 یورو دارند. این 
یعنی به بیان ساده، حتی اگر شخصی به معنای واقعی قصد خرید 
یک گوشی پرچم دار به روز را داشته باشد، تنها باید از موجودی 
فعلی بازار استفاده کند، چرا که در آینده دیگر امکان واردات 
چنین محصوالتی وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر حاال که 
فقط تعداد محدودی از این گوشی ها در بازار موجود هستند، این 
احتمال می رود که برخی فروشندگان تصمیم به فروش آن ها با 

قیمتی باالتر از قیمت حقیقی شان بگیرند.
در این میان ممنوعیت واردات گوشی باالی 300 یورو به ایران 
زنگ خطر بزرگی برای عالقه مندان به تکنولوژی است  که آینده 
فناوری را  برای آن ها   تیره و تار می کند. به اعتقاد بسیاری از 
کارشناسان بازار، این ممنوعیت تنها به گران شدن بی رویه پرچم 
دارهای موجود در کشور منجر می شود و باعث می شود بسیاری 
از داشتن فناوری و استفاده از آن محروم شوند .در عین حال این 
ممنوعیت باعث فساد و همچنین قاچاق آن هم  خواهد شد. به 
اعتقاد بسیاری بهتر بود سهم بازار از گوشی های گران قیمت را 

کم می کردند اما به صفر نمی رساندند.

رعیت نواز- خداحافظ گوشی های پرچم دار! شاید فکر کنید این 
خداحافظی بابت گرانی ارز باشد که دیگر خیلی ها را از داشتن گوشی 
های پرچم دار )جدیدترین ، گران ترین و قوی ترین گوشی تولید 
شده  ( برندهای مختلف محروم کرده  اما از این به بعد اگر با هزار 
مکافات پول خرید یک گوشی مدل باال را هم فراهم کنید باید بدانید 
که بر اساس اطالعیه  انجمن واردکنندگان موبایل، واردات این نوع 
گوشی ها ممنوع شده و دیگر گوشی های باالی 300 یورو چه به 
صورت تجاری و چه مسافری اجازه ورود به کشور را نخواهند داشت. 
هرچند بنابر آمارهای رسمی کشور، هم اکنون گوشی های زیر 300 
یورو چیزی در حدود 80 درصد از سهم بازار و انتخاب خریداران را به 

زود در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بازتاب خود اختصاص می دهند، اما ممنوع شدن واردات همان 20 درصد خیلی 
داشت و واکنش های زیادی را هم به خود اختصاص داد. به همین دلیل امروز به واکاوی چرایی ممنوعیت واردات این گوشی ها و 

عوارض آن بر بازار تلفن همراه پرداخته ایم که خواندنش خالی از لطف نیست.
استان 

خوزستان 
بیشتر با 

مشکالت ریز و 
درشت معرفی 

شده اما این 
روزها باغداران 

کوت عبدا... 
در فصل 

برداشت انگور 
شادمانند

مردم فهمیده
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زاگرس دوباره در آتش

ویدئویی از آتش سوزی دوباره در کوه خائیز در شبکه 
های اجتماعی منتشر شد که نشان می دهد متاسفانه 
محل آتش این بار در ضلع غربی کوه و وسط منطقه  
حفاظت شده رخ داده است، درست جایی که زیستگاه 
گله های َکل و بز وحشی منطقه قرار دارد.کاربران 
زیادی از مسئوالن خواستند این بار با سرعت بیشتری 
برای نجات خائیز دست به کار شوند و منتظر خاموش 
شدن طبیعی محیط زیست نمانند. کاربری نوشت: »هر 
سال به اندازه هزینه احداث ده ها ایستگاه آتش 
نشانی هوایی که می تونن از گسترده شدن آتش 
سوزی ها جلوگیری کنن توی آتش می سوزن و هیچ 
مسئولی هم ککش نمی گزه.« کاربر دیگری نوشت: 
»زاگرس داره توی آتیش می سوزه همه حیووناش و 
پوشش گیاهیش داره از بین میره دریغ از یه بالگرد 

آب پاش!«
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افشای اطالعات بیمار توسط پزشک!

ویدئویی از وضعیت وخیم دامادی که دو روز پس 
از مراسم عروسی کرونا گرفته بود و دکتر حریرچی 
و دکتر مهرناز اسدی درباره دلیل کرونا گرفتن او و 
شدت بیماری اش که مجبور شده اند برای رساندن 
اکسیژن به او گلویش را بشکافند در شبکه های 
اجتماعی پر بازدید شد و بسیاری از این که اطالعات 
بیمار به همراه تصویر او توسط پزشک افشا شده به 
این حرکت نقد داشتند و آن را محکوم کردند. کاربری 
نوشت: » اعضای سازمان نظام پزشکی موظف هستند 
به حق بیمار مبنی بر محرمانه بودن تمام اطالعات وی 
احترام بگذارند و تهیه برنامه سینمایی، مستند یا 
خبری و مانند آن تنها پس از کسب اجازه از بیمارمجاز 
است.« کاربری هم نوشت: »این خانم دکتر که خودش 
قبال اومده بود تلویزیون و می گفت این ویروس رو 

همه باید بگیرن، چی شد حاال؟!«
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جاسوسی گوگل، لینکدین و رد ایت از کاربران موبایل

خبر جاسوسی برخی از اپلیکیشن ها که بعد از به روز 
رسانی سیستم عامل آی او اس کشف شده در فضای 
مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد. اپلیکیشن های 
گوشی های هوشمند باید بــرای استفاده از منابع 
و داده هــای گوشی ها از کاربران اجازه بگیرند، اما 
عرضه سیستم عامل به روزشده آی او اس ۱۴ نشان 
می دهد ده ها اپلیکیشن تلفن همراه این کار را انجام 
نمی دهند. کاربرانی که از آی او اس ۱۴ استفاده 
کرده اند می گویند ده ها برنامه تلفن همراه مانند 
گوگل نیوز، رد ایت، تیک تاک، لینکدین و غیره بدون 
اجازه مالکان گوشی ها به کلیپ بورد اطالعات گوشی، 
رمزها و تمام داده های امنیتی آن دسترسی یافته و 
از این طریق از کاربران تلفن های همراه جاسوسی 
می کنند. این سیستم عامل تنها یک ماه است که 
عرضه شده و موجب لو رفتن جاسوسی این اپلیکیشن 

ها شده است.
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18 نفر در صندوق عقب یک پژو!

قاچاق اتباع افغانستانی از مرزهای شرقی به سمت 
استان های مرکزی به شغلی پردرآمد برای برخی 
تبدیل شده که به برخی نان می دهد و کار عده ای را 
می گیرد. ویدئویی از بخش های یک مستند در شبکه 
های اجتماعی دست به دست می شود که بازتاب 
زیادی داشته است. در این ویدئو با اتباعی از کشور 
افغانستان صحبت شده که برای نان خطر قاچاقی از 
مرز رد شدن و به شهرهای مرکزی رسیدن را به جان 
خریده اند. در بخشی از این ویدئو، یکی از افغان ها 
به خبرنگار می گوید که رد شدن از مرز سختی های 
خود را دارد و برای رسیدن به ایران گاهی در صندوق 
عقب یک پژو ۱8 نفر را جا می دهند. در ادامه ویدئو 
هم ،نوجوان ۱۴ ساله افغان را می بینیم که در یک 

مرکز تفکیک زباله مشغول به کار شده است.

2 تصویر ترسناک ارزی و کرونایی !

خوشحالی مردم کوت عبدا...

 واردات گوشی های باالی 300 یورو  ممنوع شد .این تصمیم چه تبعاتی دارد و آیا برای حمایت از تولید کننده های داخلی موبایل است؟

خداحافظ گویش های پرچم دار!

در روز گذشته یک ویدئو و یک عکس شرایط ترسناک ارزی 
و کرونایی در کشور را به تصویر کشیدند. ویدئویی که 
صبح روز گذشته منتشر و در شبکه های اجتماعی دست به 
دست شد، عمق فاجعه اقتصادی را که این روزها شاهد آن 
هستیم نشان می دهد. ویدئویی از پاساژ فردوسی تهران 
که هجوم مردم در ابتدای صبح برای قرار گرفتن در صف 
خرید دالر 22 هزار تومانی را نشان می دهد که در آن زنی 
به خاطر عجله به زمین می خورد و کارکنان یک صرافی که 
پشت درهای بسته روی صندلی خود نشسته اند و از هجوم 
مردم برای خرید دالر فیلم می گیرند و از زمین خوردن 
هموطن خود می خندند.  کاربری نوشت: »این فیلم را هی 
می بینم و هی بیشتر دردم می گیرد. از زمین خوردن آن زن 

و از حال و روزگار خودمان دردم می گیرد.«

در تصویری هم که در باال مشاهده می کنید وضعیت بحرانی 
شیوع کرونا را در تهران می بینید. تصویری از بیمارستان 
مسیح دانشوری که به خاطر پر شدن تخت های بیمارستان، 
بیماران در پارکینگ و روی یک صندلی نگهداری می شوند تا 
بتوانند از اکسیژن داخل کپسول استفاده کنند تا زمانی که 
تخت در بیمارستان خالی شود و بتوانند در شرایط بهتری قرار 
بگیرند. این در حالی است که هنوز هم خبرهایی از برگزاری 
مهمانی، مراسم عروسی و ختم شنیده می شود که مهم ترین 
عامل شیوع ویروس کرونا هستند. کاربری نوشت: »کاش 
مسئوالن قبل از این که شرایط به این وضع دربیاد تمهیداتی 
در نظر می گرفتن.« کاربر دیگری نوشت: »ماسک 85 درصد 
احتمال آلوده شدن رو کم می کنه پس لطفا به خاطر خودت 

ماسک بزن و این ویروس رو شوخی نگیر.«

تازه خوبه این 
موتور 200 

هزار تا کار کرده 
و اال دیگه با این 

وضع گرونی 
دالر نمی شد 
خریدش ولی 

یادش بخیر چند 
سال پیش با این 

 پول ماشین 
می دادن!
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غفوریان - از سال 93 که طرح تحول سالمت 
آغاز به کار کرد، قرار شد بیمه سالمت نیز به عنوان 
یکی از زیرمجموعه های آن به اقشار کم درآمد 
خدمات بیمه ای رایگان ارائه دهد. در واقع این 
بیمه که در سال های بعد »پولی« شد در ابتدا با 
عنوان بیمه رایگان سالمت شهرت یافت. از همین 
رو نیز برنامه وزارت بهداشت و وزارت رفاه این 
بود که به 5 میلیون سرپرست خانواده کم درآمد 
خدمات ارائه کند اما پس از فراخوان و ثبت نام 
این عدد به طرز عجیبی به  11میلیون رسید. این 
عدد خیلی زود معادالت دولت و »بیمه سالمت« 
را دگرگون کرد و در سال نخست کلی بدهی به 
بیمارستان ها و مراکز درمانی باال آورد. خالصه 
کالم این که در پی این ماجرا، در دوره دوم دولت 
تصمیم گرفت این بیمه را مدیریت کند و رایگان 
بودن آن فقط برای کسانی باشد که درآمدشان 
40درصد میزان حداقل حقوق اداره کار باشد. 
همچنین در آبان98 نیز که طرح »بیمه اجباری 
سالمت« راه انــدازی شد با همین رویکرد ادامه 
مسیر داد.  یعنی برای دهک های پایین رایگان و 

برای درآمددارها پولی.

چتر کوچک تر و کوچک تر می شود       
طرح تحول سالمت و بیمه سالمت در 6سال 
گذشته با همه خوبی هایش امــا در شرایطی 
پیش رفته است که تقریبا به دالیــل مختلف از 
جمله هزینه های سربار و بیمه شدن افراد ی که 
نباید  مشمول بیمه می شدند  هر سال دایره ارائه 
خدماتش کوچک تر شده است. بیمه سالمت 
که طبق گفته های پیشین مسئوالن آن به شدت 
نیازمند بودجه برای تداوم خدمات است، طبق 
بررسی های ما و گزارش های مردمی رو به کوتاه 
کردن سایه خود است. به این پیامک ارسالی به 
روزنامه توجه کنید: »بیمه سالمتی که در ابتدا 
این همه براش تبلیغ شد و به بهانه  اون وقتی بنزین 
700 تومنی هزار تومان شد کارشون رو توجیه 

کردند چرا و با چه منطقی باید پولی بشه اونم با 
رقم سنگین. لطفا پیگیری کنید.« برای بررسی 
موضوع و این که دقیقا چه اتفاقی افتاده است با 
ارسال کننده این پیامک تماس گرفتم. او گفت: 
»من ابتدای خرداد برای تمدید دفترچه مراجعه 
کردم و تا انتهای خرداد به صورت رایگان تمدید 
کردند اما گفتند برای تیرماه به بعد مجدد ثبت 
نام کن. من هم قبل از تیرماه مجدد ثبت نام کردم 
و پس از چند روز پیامک آمد که شما برای بیمه 
سالمت باید برای هر نفر 55هزار و 700تومان 
پرداخت کنید یعنی من برای خانواده چهار نفره 
ــزار تومان پرداخت کنم  ام باید ماهانه 222ه

درحالی که تا االن برایم رایگان بود. یعنی شرایط 
من از گذشته بهتر شده؟ اگر وضعیتم بهتر شده 
بود که خودم را بیمه تامین اجتماعی می کردم. 
در حالی که درآمد من االن با توجه به کرونا خیلی 
کم شده و شاید باور نکنید من در اردیبهشت یک 
ریال هم درآمد نداشتم. او می گوید وضعیت بازار 
آن قدر خراب است که زندگی خیلی ها از جمله 
خودم به بحران خورده است  و این بیمه سالمت 

هم حاال یک غصه جدید درست کرد...«

بیمه روستاییان هم...       
این ماجرا در بیمه سالمت روستاییان به عنوان 

یکی از بخش هــای بیمه سالمت هم رخ داده 
است. پایگاه اطالع رسانی صبح زاگرس به نقل 
از یک بیمه شده نوشته است: »وقتی برای تمدید 
دفترچه بیمه خود مراجعه کــردم مبلغی که از 
من برای تمدید دفترچه خواسته شد 300 هزار 
تومان برای هر ماه بود. آخرین باری که دفترچه ام 
را تمدید کرده بودم مبلغی کمتر از 3هزار تومان 
پرداخت می کردیم اما حاال به یک باره افزایش 
بسیار زیادی در مبلغ تمدید و ثبت نام برای دفترچه 
بیمه سالمت روستایی از ما خواسته شده که واقعا 
زیاد است.«البته وی مشخص نکرده این رقم برای 

یک نفر یا یک خانواده چند نفره بوده است .

پولی کردی، حاال چرا؟       
به هر روی  حذف افراد پر درآمد از خدمات رایگان 
کار درستی است و همان طور  که پیشتر هم گفتیم 
پاالیش افراد مشمول این طرح که در آمد مکفی 
دارند باعث کارآمدی این طرح خواهد شد البته 
شاید در شرایط فعلی و کاهش درآمد های مردم 
به واسطه کرونا زمان انجام آن نبود ضمن این که 
 خیلی از افراد حذف شده اگر چه در دهک های
 4 تا 6 قرار می گیرند اما به واقع با هزینه های 
 سرسام آور زندگی در شرایط مناسبی نیستند .
همچنین باید با مکانیسم دقیق راستی آزمایی 
آزمون وسع انجام شود و امکان اعتراض به این 
نتیجه که ممکن است اشتباهاتی نیز د ر آن صورت 

گرفته باشد مهیا باشد .

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س(:

 میزان فوتی های کرونا در تهران
 با کل کشور قابل مقایسه نیست

ــرا)س( با اشاره  مدیرعامل سازمان بهشت زه
به شیوع مجدد بیماری کرونا و افــزایــش آمار 
فوتی ها، گفت: حتی اعداد و ارقامی که شاهدیم 
در 75 روز گذشته بی سابقه است و اگر رعایت 
 نشود تهران به شرایط سخت بازخواهد گشت.
ــزود:  ــ ــال افـ ــ ــه گـــــزارش تــســنــیــم، ســعــیــد خ بـ
آرامستان های سراسر کشور شرایط خاصی در 
رابطه با کرونا دارند و اعداد و ارقامی که در تهران 

وجود دارد، قابل قیاس با کل کشور نیست.

توصیه های بهداشتی تغییر کند؛

هشدار جدید ۲39 محقق درباره 
انتقال ویروس کرونا از طریق هوا

صدها دانشمند از کشورهای مختلف جهان در 
نامه ای تصریح کردند شواهد زیادی وجود دارد 
دال بر این که ذرات ویروس کرونا تا بدان حد ریز 
هستند که از طریق هوا جابه جا می شوند و از این 
طریق می توانند مردم را آلوده کنند. از همین رو 
سازمان بهداشت جهانی باید توصیه های خود را 
برای مقابله با این ویروس تغییر دهد.به گزارش 
مهر به نقل از دیلی میل و نیویورک تایمز، 239 
32 کشور جهان در نامه سرگشاده  محقق از 
خود خطاب به سازمان بهداشت جهانی تاکید 
کرده اند شواهدی در اختیار دارند دال بر این که 
ذرات کرونا آن قدر کوچک هستند که از طریق 
هوا منتقل می شوند و بــرای جابه جایی آن ها 
نیازی به عطسه و سرفه و صحبت کردن هم نیست. 
تنها کافی است فردی با استنشاق هوای آلوده به 
ویروس کرونا مقدار کافی از آن را به درون بدن 
خود منتقل کند تا به این بیماری مبتال شود. 
سازمان بهداشت جهانی هنوز نسبت به این نامه 

جدید واکنشی از خود نشان نداده است.

صادرات ماسک ممنوع شد

»دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت« 
با اشــاره به مصوبه الــزام استفاده از ماسک در 
کشور و با توجه به شرایط قرمز در برخی استان 
ها، گفت: طبق مصوبه کارگروه، فعال صادرات 
ــواع ماسک به خــارج از کشور ممنوع اعالم  ان
شد.به گزارش شاتا،  جمشید گلپور میزان تولید 
ماسک در کشور را متناسب با شرایط فعلی کشور 
برشمرد و از حمایت وزارت صمت از کارگاه های 

تولید ماسک خبر داد .

عربستان، بوسیدن و لمس کعبه را 
ممنوع کرد

مقامات سعودی به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا 
در ایام حج تمتع امسال، بوسیدن و لمس خانه 
خدا و حجراالسود را برای زائران بیت ا... الحرام 
ممنوع کردند.به گزارش فارس، با شیوع کرونا 
در عربستان و در آستانه ایام حج تمتع، مقامات 
سعودی دستورالعمل جدیدی برای جلوگیری 
از شیوع کرونا در مناسک حج ابراهیمی صادر 
کردند.با این اقدام به طور حتم نرده های موجود 
ــران امکان  در اطــراف کعبه باقی می ماند و زائ
نزدیک شدن به خانه خدا را نخواهند داشت و در 
فضایی با بیش از 4 متر فاصله از کعبه به طواف 
خواهند پرداخت.امسال با شیوع کرونا در جهان، 
دولت عربستان تصمیم گرفت که حج تمتع را 
فقط بــرای ساکنان عربستان آن هم با اعمال 

محدودیت سنی برگزار کند. 

 با به روزرسانی لو رفت؛

 جاسوسی گوگل، لینکدین 
و ردایت از کاربران موبایل

 به روزرسانی سیستم عامل آی او اس اپل موجب شد 
تا جاسوسی اپلیکیشن هایی مانند گوگل، رد ایت، 
لینکدین، تیک تاک و غیره از کاربران گوشی های 
هوشمند لو برود.به گزارش مهر به نقل از اسلش 
گیر، کاربرانی که از آی او اس 14 استفاده کرده اند 
می گویند ده ها برنامه تلفن همراه مانند گوگل نیوز، 
رد ایت، تیک تاک، لینکدین و غیره بدون اجازه 
مالکان گوشی ها به کلیپ برد اطالعات گوشی، 
رمزها و تمام داده های امنیتی آن دسترسی یافتند 
و از این طریق از کاربران تلفن های همراه جاسوسی 
می کنند.سیستم عامل آی او اس 14 که یک ماه 
است عرضه شده به کاربران در صورت استفاده 
اپلیکیشن های ثالث از کلیپ برد گوشی برای 
دسترسی به اطالعات ذخیره شده در آن اخطار 
می دهد.نکته جالب این که برنامه هایی مانند 
لینکدین و رد ایت حتی در صورت فعال نبودن هم به 
روند سرقت اطالعات از کلیپ برد   ادامه می دهند 
و حتی برنامه های ساده ای مانند برنامه پیش بینی 
آب و هوای AccuWeather و بازی های کال آو 
دیوتی و فورت نینجا هم این نوع سرقت اطالعات 

را انجام می دهند.

محمداکبری / مدیر عامل بیمه سالمت کشور گفت: براساس آیین 
نامه برنامه ششم توسعه در ســال 98 آیین نامه ارزیــابــی وســع ابالغ 
شد که بر اســاس آن مقرر شد کسانی که می خواهند از بیمه رایگان 
 استفاده کنند، توسط وزارت رفــاه و تعاون مــورد ارزیابی قــرار گیرند.
 طاهرموهبتی روز گذشته در گفت و گو با خراسان با بیان ایــن که 
طبق قانون دهــک هــای اول تا ســوم از خدمات رایگان بیمه سالمت 
برخوردارند و دهک های 4 تا 6، باید 50 درصد حق بیمه را پرداخت 
ــراد تحت نهاد هــای حمایتی بهزیستی، کمیته  کنند، افــزود: کلیه اف
ــان بـــرخـــوردار خــواهــنــد بــود. ــگ  امـــداد و... همچنان از خــدمــات رای
ــد دریـــافـــت  ــ ــع واجـ ــ ــی وس ــ ــاب ــ ــق ارزی ــب ــه ط وی گـــفـــت: افــــــرادی کـ

ــان نــیــســتــنــد نـــیـــز 6 مـــاه  ــ ــ ــگ ــ ــ ــات رای ــ ــدمـ ــ خـ
ــود بـــا اطــــالع رســـانـــی بـــه آن ها  ــ ــد بــیــمــه خ ــمــدی پـــس از آخـــریـــن ت
 از طریق پیامک، بیمه آن ها از حالت کامال رایگان خــارج می شود.
ــزود: دهک های پایین جامعه همچنان از  مدیر عامل بیمه سالمت اف
ــوردار خــواهــنــد بـــود و حـــذف افـــرادی  ــرخـ ــات بیمه رایــگــان بـ ــدم خ
ــد یا با داشتن وسع مالی  باال از بیمه سالمت  که بیمه های دیگر دارن
ــه خــدمــات بهتر بــه قشر مــحــروم اســت.  استفاده مــی کنند بــرای ارائـ
وی یادآورشد: ارزیابی وسع صرفا توسط وزارت رفاه و تعاون انجام گرفته 
و بیمه شدگانی که به وضعیت خود اعتراض دارند می توانند از طریق این 

وزارتخانه پیگیر باشند.  

مدیر عامل بیمه سالمت در گفت و گو با خراسان:  
   

حذف بیمه رایگان سالمت افراد طبق ارزیابی وسع وزارت رفاه انجام گرفته است  

گزارش خراسان از بیمه شدگان رایگان بیمه سالمت که حاال باید پول پرداخت کنند

 »بیمه سالمت« در گردنه آزمون وسع!
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مرجانه گلچین این شب ها ساعت 
23، با بازپخش سریال طنز »دارا و 
ندار« محصول سال 89، در شبکه 
افق دیده می شود. او همچنین 
سریال کمدی »موچین« ساخته 

حسین تبریزی را در نمایش خانگی دارد.

پرویز پرستویی چهارشنبه هفته 
آینده با فیلم »آنجا همان ساعت« 
ساخته سیروس الوند به سینماها 
می آید. او این روزهــا با سریال 
پرمخاطب »هم گناه« اثر مصطفی 

کیایی، حضور موفقی در نمایش خانگی دارد.

ــژاد قــصــد دارد  ــک ن ــی ــرزو ن ــ ب
ــد خـــود به  ــدی ــال طــنــز ج ــری س
نــام »باخانمان« را مــردادمــاه 
ــل و  ــوامـ ــس از انــتــخــاب عـ پـ
بازیگران، جلوی دوربین ببرد. 
ــای عظیم« و  ــره او سریال هایی مانند »دردس

»پنچری« را در کارنامه دارد.

حبیب خــزایــی فــر آهــنــگ ساز 
موسیقی  ساخت  با  که  سینما 
فـــیـــلـــم هـــای مــحــمــدحــســیــن 
با  می شود،  شناخته  مهدویان 
فیلم  دو  متن  موسیقی  آلــبــوم 
»ماجرای نیمروز« و »ماجرای نیمروز: رد خون« به 

بازار موسیقی آمد.

چهره ها و خبر ها

صابر ابر اوایل مرداد برای بازی 
در نمایش »هه« به کارگردانی 
پیمان قدیمی، در فضای باز تاالر 
وحــدت روی صحنه مــی رود. 
صدای نمایش از طریق موبایل 

و هدفون تماشاگران، قابل شنیدن خواهد بود.

واکنش  در  فراستی  مسعود 
در  محمدزاده  نوید  حضور  به 
تبلیغات و بیلبوردها گفته است: 
»چقدر پوستر، جای دوربین و 
حالت بازیگر برای این تبلیغ بد 

است.« او همچنین بابت تمجید از بازی او ابراز 
تأسف کرده است.

  گــروه ســینما و تلویزیــون   - ســال 
77 مجموعــه طنــز »جنــگ 77« بــه 
کارگردانــی مهــران مدیری از شــبکه 
3روی آنتن رفــت و  پایه گذار طنزهای 
90شبی در تلویزیون شد. پس از این 
مجموعه در دهه 80، چندین سریال 
طنز 90 شبی ســاخته و پخش شد که 
مورد استقبال مخاطبان قرار گرفتند 
و به آثــار مانــدگاری تبدیل شــدند اما 
تقریبا در دهــه 90 این رونــد متوقف 
شد و دیگر شاهد طنزهای پرمخاطب 
طوالنی در تلویزیــون نبودیم. اکنون 
پــس از ســال ها بــا ســاخت ســریال 
»صفر بیســت و یــک« بــه کارگردانی 
جــواد رضویــان و ســیامک انصــاری 
قرار اســت دوبــاره یــک ســریال طنز 
90قســمتی بــه تلویزیــون بازگردد. 
به بهانه ســاخت ایــن ســریال، درباره 
محبوب ترین سریال های طنز 90شبی 
تلویزیون نوشــته ایم. در این بررســی 
مجموعه »جنــگ 77« را بــه دلیل این 
کــه مجموعــه ای آیتمــی بــود، فاکتور 

گرفتیم.

خبر

سینمای جهان

بدون شرح	 
ــدون شــرح« به کارگردانی مهدی  سریال »ب
مظلومی، یکی از پرطرفدارترین مجموعه های 
طنزی است که در اوایل دهه 80 یعنی سال 
81 از شبکه 3 پخش شــد. بخش عمده این 
سریال در دفتر یک هفته نامه به اسم »شهر 
قشنگ« می گذشت و اتفاقاتی که در این دفتر 
رخ مـــی داد و ماجراهای مختلفی که برای 
کارکنان آن پیش مــی آمــد، داســتــان را جلو 
ــاره نجات این  می برد. محوریت داستان درب
هفته نامه از ورشکستگی بود و در حاشیه آن 
خرده داستان های دیگری هم روایت می شد. 
ماجراهای سرگرم کننده ای که در هر قسمت 
اتفاق می افتاد و فضای خانوادگی سریال، از 
مهم ترین دالیل محبوبیت این سریال و همراهی 
مخاطبان با آن بــود. یکی دیگر از نقاط قوت 
ــار کمدی  ســریــال، حضور بازیگران خــوب آث
مانند فتحعلی اویسی، امیر جعفری و بیژن 
بنفشه خواه در این مجموعه بود که »بدون شرح« 
را به یکی از بامزه ترین سریال های تلویزیونی 
در دهه 80 تبدیل کرد. این سریال در زمان 
پخش به انداز ه ای دیده شد که تکیه کالم های 
کاراکترهایش به ویژه شخصیت های اصلی  
آن یعنی »آقای کاووسی« و »فرید سپهری«، در 

دهان مردم افتاد و مورد توجه قرار گرفت.

پاورچین	 
ــران مــدیــری،  ــه یــکــی از دالیـــل محبوبیت م
سریال های طنز او و به ویژه مجموعه های طنز 90 
قسمتی است که در سال های گذشته ساخته شده 
است. یکی از این مجموعه ها سریال »پاورچین« 
است که سال 81 از شبکه5 روی آنتن رفت. این 
سریال یکی از طوالنی ترین سریال های کمدی 
بود که 130 قسمت داشــت. این سریال چند 
شخصیت مختلف داشت که داستان حول محور 
آن ها و ماجراهایی که برای شان اتفاق می افتاد، 
شخصیت ها،  بعضی  تولد  محل  می چرخید. 
لهجه ای که داشتند و غذایی که می خوردند 
مــن درآوردی و تخیلی و در نوع خود جالب بود. 
کاراکتر »داود« با بازی جواد رضویان و »فرهاد« 
ــازی مهران مدیری شخصیت های اصلی  با ب
سریال بودند که بسیاری از لحظات خنده دار 
و کمیک سریال به واسطه حضور آنــان شکل 
می گرفت. این دو شخصیت با یکدیگر رقابت 
می کردند تا برتری خود را ثابت کنند. کشمکش 
میان آن ها و تضادهای این دو شخصیت، »داود« 
و »فرهاد« را به زوج خوب و بامزه ای تبدیل کرده 
بــود. حضور ستاره های کمدی آن زمــان مانند 
مهران مدیری، جواد رضویان، شقایق دهقان و 
محمدرضا هدایتی در این سریال و بازی خوب 

آن ها از دالیل محبوبیت سریال بود.

زیر آسمان شهر	 
سریال »زیر آسمان شهر« به کارگردانی مهران 
غفوریان، سال 80 از شبکه3 روی آنتن رفت و 
81 قسمت داشت. این مجموعه داستان چند 
همسایه را روایت می کرد که در یک آپارتمان در 
کنار یکدیگر زندگی می کردند. ارتباط خوب 
و صمیمانه همسایه ها با یکدیگر و چالش ها و 
ماجراهایی که شبیه دنیای خــارج از قصه در 
زندگی هرکدام از شخصیت ها اتفاق می افتاد، 
داستان و ماجراهای سریال را برای مخاطب 
باورپذیر و ملموس کرده بود، به همین دلیل 
مخاطبان ارتباط خوبی با این سریال برقرار 
می کردند و جزو آثار طنز پربیننده در تلویزیون 
به حساب می آمد. تکیه کالم های خاص بعضی 
کاراکترها و لقب آن ها نیز مانند »بدون شرح«، 
مورد توجه مخاطب قرار گرفت و تا مدت ها بین 
مردم رواج پیدا کرد. کاراکتر »خشایار مستوفی« 
با بازی حمید لوالیی نیز یکی از محبوب ترین 
شخصیت های سریال بود و این نقش در کارنامه 
حمید لوالیی ماندگار شده است. استقبال مردم 
از این مجموعه باعث شد »زیر آسمان شهر« ادامه 
پیدا کند و فصل های دوم و سوم آن نیز با تغییراتی 
در عوامل و بازیگران آن ساخته شود اما این تغییر 
به نفع سریال تمام نشد و فصل های بعدی آن 

به اندازه فصل اول مورد استقبال قرار نگرفت.

کوچه اقاقیا	 
رضا عطاران نیز مانند مهران مدیری، به بهانه 
سریال های طنز موفقی که ساخته، در ذهن 
مخاطبان خاطرات خوبی به جا گذاشته است. 
یکی از سریال های محبوب او »کوچه اقاقیا« 
است که سال 82، در 90 قسمت از شبکه5 
سیما پخش شد. هرچند شاید این مجموعه از 
نظر میزان محبوبیت به پای آثاری مانند »خانه 
به دوش« یا »متهم گریخت« نرسد اما می توان 
از آن به عنوان یکی از محبوب ترین سریال های 
طنز 90شبی یاد کرد. شخصیت اصلی قصه 
این سریال، زنده یاد منوچهر نوذری بود که 
به تنهایی همراه با ســرایــدار خــود در باغی 
زندگی می کرد، فــرزنــدان او طی اتفاقاتی 
لحظات  و  بروند  او  خانه  به  گرفتند  تصمیم 
پایانی عمر پدرشان را در کنار او باشند. کنار 
هم قرار گرفتن آن ها، سرآغاز ماجراهایی بود 
که موقعیت های طنز مختلفی را در سریال به 
وجود مــی آورد. گروه بازیگران خوب سریال 
مانند رضــا عــطــاران، مجید صالحی، علی 
صادقی، یوسف تیموری و رضا شفیعی جم که 
همه آن ها سابقه درخشانی در کمدی دارند، 
یکی از ویژگی های مهم سریال بود که باعث 
شد این مجموعه برای مخاطبان جذاب باشد 

و حسابی مورد پسند آن ها قرار بگیرد.

کمربندها را ببندیم	 
ــدون شــرح« یعنی  دو ســال پس از سریال »ب
ببندیم«  را  83، ســریــال »کمربندها  ســال 
 117 به کارگردانی مهدی مظلومی، طی 
قسمت از شبکه3 پخش شد. پس از موفقیت 
زوج فتحعلی اویسی و امیر جعفری در سریال 
»بـــدون شـــرح«، ایــن دو بازیگر در مجموعه 
»کمربندها را ببندیم« دوباره در کنار یکدیگر 
دیده شدند و بخش اصلی داستان این بار در 
فضای یک فرودگاه می گذشت. الله صبوری، 
سعید آقاخانی، رویا افشار و رضا فیض نوروزی 
از دیگر بازیگران این سریال بودند. جالب آن 
که جواد عزتی ستاره این روزهــای سینمای 
ایران نیز نقش فرعی و کوتاهی در این مجموعه 
داشته اســت. شخصیت »منصور ملکی« در 
ایــن سریال مانند »کــاووســی« در مجموعه 
»بــدون شــرح«، به یکی از به یادماندنی ترین 
کاراکترهای کمیک در سریال های تلویزیونی 
تبدیل شد. هرچند که »کمربندها را ببندیم« 
هم جزو آثار موفق طنز در تلویزیون که بیش از 
90قسمت بوده، به حساب می آید اما سریال 
»بدون شرح« برای مخاطب تازگی بیشتری 
داشت و می توان گفت این سریال در مقایسه 
با »کمربندها را ببندیم« مجموعه جذاب تری 

بوده است.

نقطه چین	 
یکی دیگر از بهترین آثار مهران مدیری، سریال 
»نقطه چین« است که سال 82، طی 135 
قسمت در شبکه3 دیــده شــد. ایــن مجموعه 
نیز شباهت هایی کلی به سریال »پاورچین« 
داشت و مانند آن کاراکترهای مختلفی داشت 
که موقعیت های کمیک سریال از دل ارتباط 
آن ها با یکدیگر به وجود می آمد. در این سریال 
مهران مدیری در نقش »اردالن پشندی« و 
رضا شفیعی جم در نقش »بامشاد« زوج کمدی 
بسیار بامزه و موفقی بودند. طرز خاص صحبت 
کردن »بامشاد«، تیپ و ظاهر او و ساده لوحی 
بامزه ای که داشــت او را به کاراکتر محبوب 
و ماندگاری در این سریال تبدیل کرده بود. 
عالوه بر شخصیت جالب این کاراکتر و تضاد 
بامزه اش در مقایسه با »اردالن« که نسبت به او 
کمی باهوش تر بود، بازی خوب رضا شفیعی 
جم نیز تاثیر مهمی در محبوبیت این شخصیت 
داشت. هرچند که این سریال در زمان پخش 
مورد استقبال فراوان مخاطبان قرار گرفت و 
حتی بازپخش های آن نیز دیده شد اما مهران 
4 ســال قبل در برنامه »هفت« این  مدیری 
سریال را جزو آن دسته از آثار خود نام برد که هم 
اکنون آن ها را دوست ندارد و به نظرش ضعیف 

و بچه گانه اجرا شده است.

شب های برره	 
ــرره« جــزو محبوب ترین  سریال »شــب هــای ب
سریال هایی است که تا به حال در تلویزیون 
پخش شده است. این مجموعه سال 84، از 
شبکه3 روی آنتن رفت و با 125 قسمت جزو 
طوالنی ترین سریال های تلویزیون است. قصه 
این سریال در یک روستای خیالی به نام »برره« 
می گذشت که قبال در »پاورچین« و »نقطه چین« 
نام آن را شنیده بودیم. لهجه شخصیت های 
قصه، غذایی که می خوردند و محل زندگی شان 
همه تخیلی بود. شوخی های غیرمستقیم و 
کنایه آمیز سریال با مسائل مختلف در جامعه 
یکی از مهم ترین ویژگی های سریال است که 
باعث محبوبیت آن شد. سناریوی گیر افتادن 
یک فرد عاقل و باسواد با بازی سیامک انصاری 
در میان عــده ای از افــراد ساده لوح و نــادان از 
»شب های برره« شروع شد و بعدها به شکل های 
مختلف، در آثار بعدی مهران مدیری دیده شد. 
جمع بازیگران محبوبی مانند مهران مدیری، 
سیامک انصاری، رضا شفیعی جم و شقایق 
دهقان که بعضی از آن ها در آثار قبلی مهران 
مدیری دیــده شده بودند، در این سریال نیز 
حضور داشتند. البته »شب های برره« به دلیل 
استفاده خاص از بعضی کلمات و عبارات زبان 

فارسی، انتقادهایی را نیز برانگیخت.

دوران خاطره انگیز طنزهای 90 شبی
سریال طنز تازه جواد رضویان و سیامک انصاری، بازگشت به دوران طنزهای 90 شبی محبوب مهران مدیری، رضا عطاران و مهران غفوریان را رقم خواهد زد؟

انیو موریکونه درگذشت

انیو موریکونه آهنگ ساز برجسته ایتالیایی که 
ساخت موسیقی معروف سینمای وسترن و دیگر 
آثار مهم سینمایی را در کارنامه داشــت، در 91 

سالگی درگذشت.
به گــزارش ایسنا، این آهنگ ساز برنده اسکار 
که شهرت خود را برای ساخت موسیقی هفت 
از ساخته های سرجیو لئونه کــارگــردان  فیلم 
بزرگ ایتالیایی در ژانر وسترن کسب کرده بود، 
در 91 سالگی در شهر رم و یک هفته پس از 
شکستگی استخوان ران بر اثــر زمین خــوردن 
درگذشت. موریکونه که ساخت موسیقی بیش 
از 500 اثر سینمایی و تلویزیونی و همچنین 
100 اثر کالسیک را بر عهده داشته، تاکنون پنج 
بار با فیلم های »روزهــای بهشت«، »مأموریت«، 
»تسخیرناپذیران«، »باگزی« و »مالنا« نامزد کسب 
جایزه اسکار شد و در سال 2007 میالدی نیز 
جایزه افتخاری آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 
اسکار را دریافت کرد. او در سال 201۶ نیز در 87 
سالگی برای فیلم »هشت نفرت انگیز« ساخته 
کوئنتین تارانتینو جایزه اسکار موسیقی متن را 

کسب کرد.
این آهنگ ساز برجسته که متولد شهر رم است، 
فعالیت هنری خود را از سال 19۶1 آغاز کرد و 
عالوه  بر سرجیو لئونه با کارگردانان سرشناسی 
مانند برناردو برتولوچی، پیر پائولو پازولینی ، 
پدرو آلمادوار، جوزپه تورناتوره، اولیور استون،  
ترنس مالیک ، برایان دی پالما و بری لوینسون 
همکاری داشته است. موسیقی فیلم هایی مانند 
»فاشیست«، »یک مشت دالر«، »به خاطر چند 
دالر بیشتر«، »خوب، بد، زشت«، »روزی روزگاری 
در غرب«، »روزی روزگاری در آمریکا«، »سینما 
پارادیزو«، »هملت«، »افسانه 1900«، »بهترین 
پیشنهاد«، »بیل را بکش« و »حــرامــزاده هــای 
لعنتی« از دیگر آثار این موسیقی دان برجسته 

ایتالیایی محسوب می شود.

بازیگر 41 ساله تئاتر برادوی بر اثر 
کرونا درگذشت

بازیگر سرشناس تئاترهای بـــرادوی که برنده 
جایزه تونی هم شده بود، در اثر عوارض بیماری 

کووید-19 از دنیا رفت.
به گــزارش خبرآنالین، نیک کـــوردرو بازیگر 
ــون »خــدمــتــکــار« و »داســتــان  نمایش هایی چ
برانکس« که بر اثر بیماری کووید-19 از دنیا 
رفت، 41 سال داشت. کوردرو یک شنبه 15 تیر 
در بیمارستانی در شهر لس آنجلس از دنیا رفت. 
او 90 روز در بیمارستان بستری بــود. همسر 
این بازیگر خبر درگذشتش را با انتشار متنی در 

فضای مجازی تایید کرده است.
این بازیگر برنده جایزه تونی، اواخر ماه مارس 
در بیمارستان بستری شد. بیماری مشکالت 
بسیاری برای او به وجود آورد و پزشکان مجبور 
شدند یک پایش را قطع کنند. کوردرو عالوه بر 
صحنه تئاتر در چندین سریال تلویزیونی از جمله 

»نظم و قانون«  هم جلوی دوربین رفته بود. 

شروع مجدد فیلم برداری 
»مأموریت غیرممکن«

گروه ساخت فیلم »مأموریت غیرممکن« با مجوز 
دولت انگلیس بدون قرنطینه 14 روزه سفر، وارد 

بریتانیا می شوند و کار تولید فیلم را از سر می گیرند.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان، با معافیت 
این گروه، تولید فیلم های بزرگ هالیوودی در این 
کشور دوبــاره از سر گرفته می شود. به این ترتیب 
فیلم بــرداری هفتمین فیلم از مجموعه فیلم های 
»ماموریت غیرممکن« با بازی و تهیه کنندگی تام کروز 
در استودیو های »لیوسدن« کمپانی وارنر که نزدیک 
لندن واقع است، شروع می شود. دولت انگلیس روز 
جمعه فهرستی منتشر کرده بود که دربرگیرنده نام 
کشور هایی بود که شهروندان آن ها می توانند بدون 
گذراندن قرنطینه 14 روزه سفر به بریتانیا بروند  اما 

آمریکا در این فهرست جای نداشت.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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تصویری متفاوت از اسطوره هنر نقاشی ایران
 قاب تاریخ

ــد غــــفــــاری، مـــشـــهـــور بــه  ــم ــح م
کمال الملک، از اجله فضل و هنر و 
در زمره تأثیرگذارترین هنرمندان 
ــران اســت. وی در کاشان،  تاریخ ای
به سال 1226 خورشیدی متولد 
ــال  شـــد و پـــس از حــــدود 93 س
ــرداد ســال  ــ ــی، روز 27 مـ ــدگـ زنـ
1319 در نیشابور بــدرود حیات 
گفت و نزدیک مقبره عطار به خاک 
سپرده شد. کمال الملک را بیشتر 
به واسطه شاهکارهای هنری اش 
می شناسند؛ نقاشی هایی باشکوه که 
واقع گرایانه اند و با مخاطب ارتباطی 
مستقیم پیدا می کنند. کمال الملک 
در عرصه سیاست و تربیت شاگرد 

نیز، از نوادر روزگار بود. او را هوادار 
مدرسه  دانــســتــه انــد؛  مشروطیت 
»صنایع مستظرفه« را بنیان نهاد و 
در آن به تربیت شاگردانی پرداخت 

که زنده یاد، استاد ابوالحسن خان 
ــت و  ــره دس ــی ــی، اســتــاد چ ــق ــدی ص
نامدار مجسمه سازی معاصر، یکی 
از آن هــاســت. بــاایــن حــال، مرحوم 
کمال الملک در برابر پهلوی اول، 
ــه در عهد قــاجــار رفتار  مانند آن چ
می کرد، اهل تمکین نبود. به همین 
دلیل و پس از آن که حاضر به کشیدن 
پــرتــره ای از رضــاشــاه نشد، او را به 
حسین آباد نیشابور تبعید کردند. در 
قاب تاریخ امروز، عکسی رنگی شده 
و متفاوت از او را می بینید؛ تصویری 
که اواخــر دوره قاجار و احتمااًل در 
دوره انقالب مشروطه، از اسطوره 

هنر نقاشی ایران گرفته شده است.

»ناخدا خورشید« در محاصره توده ای ها!
داریوش ارجمند، علی نصیریان و فتحعلی اویسی در فیلم مشهور ناصر تقوایی، کدام برهه از تاریخ معاصر ایران را روایت می کنند؟

تاریخ معاصر ایران

 آیا »بابی ها« میان مشروطه خواهان

 نفوذ کرده بودند؟

اسرار انجمن سّری »باغ میکده«

ــری – بسیاری از جــریــان هــای فعال در  رودسـ
نهضت مشروطیت ایران، به درستی مورد مطالعه 
ــاره برخی از  قــرار نگرفته اند و بــازار اتهام زنی درب
شخصیت های مشهور این نهضت، همچنان گرم 
است. یکی از مهم ترین تهمت ها را باید در »بابی« 
خواندن تعدادی از فعاالن نهضت مشروطه بدانیم؛ 
»بابی« به معنای پیروان سیدعلی محمد شیرازی 
که دعوی نبوت و الوهیت کرد و در نهایت، با دستور 
امیرکبیر در تبریز اعــدام شد. حضور تعدادی از 
بابی ها در فعالیت های مشروطه خواهی، باعث 
ــای  بسط این اتهام در عصر مشروطیت و دوره ه
بعدی شد و حتی در همان زمان نیز، بهانه ای به 
دست مخالفان مشروطه برای کوبیدن طرفداران 
آن بــود. هرچند که در بابی بودن تعدادی از این 
افراد، تردیدی نیست، اما همه را به یک چوب راندن 
هم نمی تواند عملی صواب باشد. انجمن سّری »باغ 
میکده«، یکی از اصلی ترین کانون های اتهام بابی 
 زدن به طرفداران مشروطه بود؛ انجمنی که در سال 
1283 خورشیدی، دو سال قبل از پیروزی نهضت 
مشروطه، در باغ شخصی »سلیمان خان میکده«، از 
رجال سیاسی دوره قاجار، تشکیل شد و به تدریج، 
افراد مهمی به عضویت آن درآمدند. گزارش های 
مبهمی درباره اعتقادات اعضای انجمن سری که 
به دنبال منقرض کردن قاجاریه بودند، وجود دارد. 
برخی معتقدند که نیمی از اعضای این انجمن، 
بابی بودند و اصواًل به دلیل عداوت دیرینه با قاجارها 
به دلیل کشتن سیدعلی محمد باب و گروهی از 
پیروانش، انجمن سری »بــاغ میکده« را تشکیل 
دادند. از میان اعضای مشهور انجمن، می توان به 
ملک المتکلمین، سیدجمال الدین واعظ، یحیی 
دولت آبادی، سیدمحمدرضا مساوات، محمدحسین 
ذکاءالملک فروغی، مجداالسالم کرمانی، میرزا 
جهانگیرخان صوراسرافیل و میرزاحسن رشدیه 
اشاره کرد. در بابی بودن برخی از این افراد تردیدی 
نیست؛ به عنوان مثال، یحیی دولت آبادی رئیس این 
فرقه در ایران بود؛ یا ملک المتکلمین و صوراسرافیل، 
بــدون عضویت در این انجمن نیز، به بابی بودن 
شهرت داشتند. اما توسعه این َانــِگ اعتقادی به 
دیگر اعضای انجمن، کمی مشکل است. واقعیت 
این بود که اختناق و استبداد قاجاری، بسیاری از 
منورالفکرهای آن دوره و حتی مذهبیون را به این 
نتیجه رساند که باید با هر روش ممکن، بند بندگی 
شاه را از پای خود بردارند و شاید، علت آمیختگی 
این گروه با پیروان برخی از فرق و مذاهب، بر همین 
اساس بوده باشد. با این حال، نباید این مسئله را 
نادیده گرفت که شعار نابودکردن قاجارها، به عنوان 
نیت اصلی اعضای انجمن سّری »باغ میکده«، به 
احتمال بسیار زیاد برخاسته از نیت بابی ها بود و 
آن ها در این رویکرد، نقشی محوری را ایفا می کردند.

ــری – فیلم »ناخدا  ــواد نوائیان رودسـ ج
خورشید« را باید یکی از آثار تأثیرگذار سینمای 
ایران بدانیم؛ هرچند ناصر تقوایی، کارگردان 
نام آشنای کشورمان، داستان فیلم را با اقتباس 
ــر ارنست  از رمـــان »داشــتــن و نــداشــتــن«، اث
همینگوی به رشته تحریر درآورده اســت؛ اما 
روایــت تقوایی، روایتی کاماًل ایرانی است و 
عناصر تشکیل دهنده آن، تا حد زیادی وابسته 
به رویــدادهــای تاریخی دهه های 1330 و 
 1365 1340 هستند. فیلم که در ســال 
ساخته شده، بازگو کننده حوادثی است که 
در یک جزیره ایرانی واقع در خلیج فارس اتفاق 
تعدادی  انسان  قاچاق  دالل  یک  می افتد. 
فراری سیاسی را به ناخدا خورشید می سپارد 
تا آن هــا را از پهنه خلیج فارس بگذراند و به 
ــا برساند. در  شیخ نشین های آن ســوی دری
همین گیر و دار، تعدادی تبعیدی که در بین 
آن ها محکومان سیاسی هم وجود دارد، متوجه 
و  می شوند  خورشید  ناخدا  با  دالل  معامله 
تصمیم می گیرند با استفاده از اعتماد میان 
دالل و ناخدا، از تبعیدگاه بگریزند؛ درست از 
همین زمــان است که خصوصیات رفتاری و 
اخالقی تبعیدی ها بروز و ظهور پیدا می کند 
و به داستان شکلی جذاب و دیدنی می دهد. 
بازی های بسیار تأثیرگذار داریوش ارجمند، 
در نقش ناخدا خورشید، علی نصیریان در نقش 
»فرهان«)دالل(، سعید پورصمیمی در نقش 
»ملول«)دوست و جاشوی ناخدا خورشید( و 
فتحعلی اویسی در نقش »سرهنگ«)سرپرست 
تبعیدی ها(، باعث جذابیت بیشتر داستان 

شده است.

آغاز داستان با یک رویداد مهم تاریخی	 
داستان ناخدا خورشید با یک خبر مهم آغاز 
می شود؛ اعدام انقالبی حسنعلی منصور در 
اول بهمن 1343. این دوره از تاریخ ایران، 
مصادف است با وقایع پس از قیام خونین 15 

خرداد و بازداشت و تبعید امام خمینی)ره( به 
ترکیه. نخستین گروهی که با داللی فرهان 
خلیج فارس  از  خورشید  ناخدا  همکاری  و 
می گذرند، افرادی هستند که در واقعه اعدام 
انقالبی منصور، محل سوءظن قرار گرفته اند. 
در این روایت داستانی ناصر تقوایی، قیافه و 
لباس های آن ها، نشان می دهد که مذهبی 
هستند و بــنــابــرایــن، بــه احتمال زیـــاد باید 
منتسب به هیئت های مؤتلفه اسالمی که در 
ماجرای منصور، نقشی اساسی و محوری ایفا 
کردند، باشند. اما این افــراد، تنها حاشیه و 
تاریخ ماجرا را برای مخاطب معلوم می کنند؛ 
روایت ناخدا خورشید در زمستان سال 1343 
می گذرد؛ سال ها پس از کودتای 28 مرداد و 
آغاز دیکتاتوری پهلوی دوم. اما بخش اصلی 
ماجرای فیلم، ریشه در رویدادهایی دارد که 
در دهه 1330 اتفاق افتاده اند و بازیگر اصلی 
آن ها اعضای حزب توده هستند. توده ای ها 
پس از ضربه پاییز 1333 و کشف سازمان 
افسران، بازداشت علوی، قریشی، شرمینی 
و یزدی که همگی جزو کمیته مرکزی حزب 
بودند، فعالیت های خود را به صورت زیرزمینی 

و خــارج از کشور دنبال می کردند. سازش 
بسیاری از اعضای رده بـــاالی حــزب با رژیم 
پهلوی، به اعتبار توده ای ها ضربه هولناکی زده 
بود و بسیاری از جریان های ضدرژیم، حتی با 
گرایش های مارکسیستی، حزب توده را به 
ریشخند گرفته بودند. بین سال های 1337 
تا 1343، اعدام خسرو روزبه و علوی، اعالم 
وحدت حزب با فرقه دموکرات آذربایجان و 
درنهایت در دی ماه 1343، جدایی تعدادی 
از سران حزب توده و تشکیل سازمان توفان، 
دیگر توانی برای توده ای ها باقی نگذاشت و به 
این ترتیب، بسیاری از آن ها به دنبال راه فرار و 
به دست آوردن زندگی راحت رفتند؛ تعدادی 
به ســاواک روی خوش نشان دادنــد و برخی 
هم مانند تبعیدی های فیلم ناخدا خورشید، 
تصمیم گرفتند از ایــران بگریزند و گم و گور 

شوند!

چهره ای عریان از توده ای های پشیمان	 
سیمای ظاهری و رفتاری تبعیدی ها در فیلم 
ناخدا خورشید، سخت به تــوده ای هــا شبیه 
ــرای آن هـــا، هــدف وسیله را توجیه  ــت؛ ب اس

می کند؛ فرقی ندارد که برای گریز آن ها، یکی 
سرهنگ)فتحعلی  شوند.  کشته  هم  نفر  دو 
اویسی( که در کارنامه خــود خرابکاری در 
جزیره خــارک را هم دارد، ترجیح می دهد 
چاقوکش ها را دور خود جمع کند و از خیر 
افرادی که می خواهند برای رفتارشان مبنای 
منطقی بیابند، می گذرد؛ در یک کالم، او کم 
آورده است و دوست دارد گذشته را رها کند. 
در صحنه ای از فیلم، یکی از تبعیدی ها به 
سرهنگ می گوید که آیا کشته شدن منصور 
روی شرایط آن ها تأثیر می گذارد و آزادی آن ها 
را جلو می اندازد؟ سرهنگ که می داند مرگ 
منصور باعث کم رنگ شدن نقش آمریکایی ها 
در ایران نمی شود، به او اخطار می دهد که اگر 
کاری نکنند، باید سال ها در تبعید بمانند. در 
واقع او این نکته را به صورت سربسته اعالم 
می کند که در فضای پس از کودتای 28 مرداد 
و به ویژه بعد از رویدادهای سال 1337، دیگر 
ــرای تــوده ای هــا باقی نمانده است  آبــرویــی ب
و آن هــا نمی توانند در عرصه سیاسی کشور 
عرض اندام کنند؛ همه قدیمی ها یا از حزب 
بریده اند یا از وطن گریخته! به این ترتیب، 
ناخدا خورشید در سفر پایانی فیلم، قرار است 
توده ای هایی را از خلیج فارس بگذراند که 
اواًل کم آورده  و پشیمان هستند و ثانیًا، برای 
خالصی از گذشته، خشونت و آدمکشی را 
هم چاشنی کارشان کــرده انــد! آن هــا برای 
فــرار از آن چــه حزب برایشان ساخته است، 
بــا خــالفــکــاران و تبهکاران  حتی حاضرند 
حرفه ای هم پیمان شوند و راه مدنظر خود را 
طی کنند. اما در این جدال، ناکام می مانند 
و ناخدا خورشید با لطایف الحیل از چنگشان 
که  پنداشت  این گونه  مــی تــوان  می گریزد. 
تصویر فیلم ناخدا خورشید برای مخاطبانش، 
جنس گروه های مبارز دهه 1330 و 1340 
و عیار انگیزه آن ها را برای مقاومت و پایداری 

نشان می دهد.

 فرانسه بقایای انقالبیون الجزایری را
بعد از 150 سال پس داد

 ژست انسان دوستی قاتل 
با جمجمه های مقتوالن!

نوائیان -یکی از خبرهایی که این روزهــا به طور 
گسترده در رسانه ها و فضای مجازی بازنشر شده و 
مورد توجه قرار گرفته است، بازگشت بقایای اسکلت 
مبارزان الجزایری است که حدود 150 سال قبل، به 
عنوان سند افتخار استعمارگران فرانسوی، به پاریس 
برده شد و سال ها در موزه ماند تا فرانسوی ها با آن ُپز 
بدهند! روایت وحشی گری های استعمار فرانسه 
در الجزایر و شمال آفریقا، برای بیشتر ما ایرانیان 
ناشنیده است؛ کارنامه ای سیاه و مملو از قتل، تجاوز، 
ُمثله کردن و... . شکنجه گاه های فرانسوی ها در 
الجزیره، برای همه مبارزانی که در برابر استعمار 
قدعلم می کردند، آخر دنیا بود. جمیله بوپاشا، بانوی 
مقاوم الجزایری که سال ها تحت شکنجه بود  و عمری 
را در کنج زندان فرانسوی ها سپری کرد، نمونه ای 
بارز از این قربانیان است. حاال، فرانسه در اقدامی 
ظاهراً انسان دوستانه و صلح خواهانه، بقایای اسکلت 
24 مبارز الجزایری را که حدود 150 سال قبل در 
برابر استعمار ایستاده بودند و جمجمه هایشان در 
موزه انسان شناسی ایفل خاک می خورد، به دولت 
متبوع آن ها تحویل داده است و البته، در قبال این 
جنایت مخوف و ده ها سال قتل و کشتار و تجاوز در 
شمال آفریقا، مسئولیت دیگری را بر دوش خود 
احساس نمی کند! در واقع فرانسوی ها، حتی از 
اسکلت مــبــارزان الجزایری هــم، بــرای خــود سند 
طرفداری از حقوق بشر می سازند؛ اما حاضر نیستند 
بابت این همه جنایت، غرامتی را به الجزایری ها 
پرداخت کنند. این رویکرد در مورد تمامی دولت های 
استعمارگر، مصداقی بارز دارد؛ از انگلیس بگیرید 
تا آمریکا، ایتالیا، آلمان و البته، ژاپن؛ ظاهرًا آن ها در 

جنایت، چند قدمی از داعش جلوتر بوده اند! 

55 سال از ورود کاراته به ایران گذشت

آموزش زیرزمینی سامورایی ها در تهران!

ژاپنی ها مدعی هستند کاراته عمری پنج هزار ساله 
دارد. اما آن چه در تاریخ آن ها ثبت شده است، نشان 
می دهد که این ورزش رزمــی، 525 سال قبل از 
میالد مسیح توسط »بودید هامارا« سازمان دهی 
شد و سپس سبک های مختلفی مانند شیتوریو، 
کیوکوشین و ... از آن به وجود آمد. کاراته در ایران 
با سبک »ذن ریــو« آغاز شد. دکتر فرهاد وارسته که 
این ورزش را خارج از کشور فراگرفته بود، در سال 
1344، در یک زیرزمین 40متری در خیابان بهار 
شمالی تهران، با کمتر از 10 شاگرد، نخستین باشگاه 
کاراته ایران را بنا کرد. کاراته بازهای ایرانی تا سال 
1349، فقط تا کمربند سبز اجازه ارتقا داشتند. در 
این سال، مرتضی کاتوزیان اولین کمربند سیاه ایران 
را از استادان ژاپنی دریافت کرد و در سال 1351، 
نخستین باشگاه مجهز کاراته در ایران تشکیل شد؛ 
درست در همین سال، ایران برای نخستین بار در 
مسابقات جهانی پاریس شرکت کرد و به مقام پنجم 
این مسابقات دست یافت. تا سال 1353، کاراته تنها 
در تهران آموزش داده می شد، اما از این سال به بعد، به 
شهرستان ها هم رسید و به تدریج، محبوبیت بسیاری 
نزد جوانان به دست آورد. هم اکنون، 55 سال از عمر 

این ورزش در ایران می گذرد .

یادداشت  تاریخی

تاریخ ورزش 

اندر احواالت قبله عالم 

شنبه 4 ربیع الثانی 1306 * - بعد از ظهری هوا بهتر شد؛ رفتیم سمت 
جنگل. گرسنه بودیم اما گفتیم یک نگاهی هم به آن جا بیندازیم. از وسط 
جنگل عبور کردیم. آن قدر کبک پرید که حساب نداشت. آدم وحشت 
می کرد. بعد روی عمارت کهنه افتادیم به ناهار. در بین ناهار گفتند: های 
خوک! من خیال کردم خوک نزدیک آمده است که می شود زد. با دسِت 
چرب از سِر ناهار برخاستم. خیلی دور بودند. برگشتیم بیاییم که دیدیم 
یک تیهوی پدرسوخته ای جلوی ما راه می رود! پیاده شدیم که تیهو را 

بزنیم، مفقود شد! هر چه گشتیم پیدایش نکردیم، بی خود 
خودمان را خسته کردیم. اوقاتمان تلخ شد. برگشتیم 

برویم شاید جای دیگری شکار پیدا کنیم؛ اما خبری 
نبود. برای خوردن ناهار هم دیر بود. به اکبری گفتیم 

با قوش خودش جلو بیفتد شاید چیزی پیدا کنیم. 
نمی دانیم آن همه کبک کجا رفت؟ انگار 

غیب شده بودند؛ شاید هم کار اجنه بوده 
*18 آذر 1267 است.  

اجّنه شکارهای ما را فراری دادند!

ت
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به شکل های داده شده مشخص کنید 
که شکل بعدی چند قسمت خواهد بود.

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

۷ ۸ 9 6
۵ 4
1 ۷ ۸ ۵

4 3 2
6 4 9 3

۵ 6 9
2 ۸ 1 ۷
9 2

3 4 ۸  1

2 4 ۵ ۷
4 3 2 6

۸ 9 3
6 1

1 2
۷ ۵

9 4 ۸
6 ۵ ۷ 9

3 9 4 ۷

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

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

نباشد.

632415987
741893265
859276134
576132849
183549672
924687513
297361458
465728391
318954726

748253916
253916748
916748253
489537162
162489537
537162489
625891374
891374625
374625891 

حل جدول شماره  ۷۷0۷ حل جدول شماره 913   

آبکشی  5.تله-غذای مشهدی-دورنمای عمر 6.راوی 
به هم ریخته -آتش زنه گوگردی 7.نوعی دوخت- خیال 
8.هنوز فرنگی-زنگ بزرگ-نخست 9.دریغ-قنداب 
ــان برهمنان هند-شهر صنعتی آلمان 11.هنر  10.زب
فرنگی-بخار دهان-کوزه 12.باتالق زاینده رود-حشره 

کش قدیمی

 عمودی:
1.ورم روده کور-تخم مرغ انگلیسی 2.کرکس-همراه 
آشغال-حجره 3.بخشی از مغز-ایالتی درایتالیا 4.گیاه 
رنگرزی  5.آسمان دره-ناگهان خودمانی 6.از ادات 
پیچ  7.ضربه  بــدن  استخوان  اعتنایی-طویل ترین  بی 
دار در تنیس-نوعی چاشنی ایرانی 8.شهرها-از سنگ 
هــای سخت بلوری  9. پمپ 10.نــوعــی اسباب بــازی-

درد  ــاری  ــمـ ــیـ بـ
11.جد  مفاصل 
بــــــــزرگ-از نت 
هــای موسیقی-
ــی  ــارج زاویـــــه خ
ــم بند  ــکـ 12.شـ
طبی-از طبقات 
ــه  ــانـ ــت گـ ــ ــش ــ ه

بهشت

افقی:1.سرون-کاسه ساچمه 2.وقت-رها-پایتخت اتریش 3.از لقب های اشرافی 
انگلستان-اولین زن برجسته ریاضی دان در یونان باستان 4.کشف رازی-سطل 

افقی:1.آزمایشگاه-عزیز عرب 2.مادر ترکی-مخفیانه-پیشگاه 3.مساوی-قله 
زاگرس-مقام 4.بیماری تورم رگ های پا-عدد مبهم 5.تردید-حشره انگل وار-

حرف شرط 6-جو  7.جد رستم 8.حرف عصایی-ماهی 
عرب-ستون بدن 9.مثل-قلب قرآن 10.آسمان-واحد 
شمارش احشام-شب روستایی 11.بیابان-میوه ریز-

پرتگاه کوهستانی 12.ردیف-سالن نمایش

عمودی :
ناخوشایند-مهمانی2.لحظه- چیزی  کــردن  1.پنهان 
آسیب- هدف 3.لم یــزرع-از بالهای طبیعی- نام آذری 
4.محاسن صورت-از حبوبات-حرف تردید 5.برگ برنده-
ازماه های فرنگی6.شکننده-سروش 7.ساز هندی-طرف 
8.علم تشریح-تکرار حرف  9.خاک صنعتی-متعصب-
تــنــبــل-درس کشیدنی-بازرگان  ــدو  10.کـ کلمه آرزو 

11.یکان-عصب-تهی 12.دریل-مدینه فاضله 

جدول متوسط  |  ۷۷0۸جدول سخت  |  914

ه ن د ی ک ا ن ا و ا ت
س ی م ت ر ا ر ت س ا

س ی ن ی س ک و ت م ی
م ه س ر و ق و ک
و م ک ا ح ت د ا ل و
ر ا ی ن و ی ر و ا

ت ن و ی ا و ی ر س
ج ر ا و خ ن ه ک ل ی
ز ر چ م ا ا ش ن

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

ه ق ط ن م ت ش و گ ب ا
س ر ب ن م و م د  پ

ر ق ع ت ل ا پ ق ر
ا و ل ق ا ب ل ک ل ا

ر و ا ی ل م ی ا ق
و ل ک ر ی س س م ب
م م ر ک ب ل ج ب ا

ت س ی پ ز و س ی گ
ا ر ی م ق ی چ ا ل ا

ط خ ی م ا ن ن ب ن
ل و ی د ه م ل ا ش

س ن ا س ن ر ک ی ت ن ا

هوش منطقی:

 عــدد 8. در هــر مثلث، 
اعـــــداد دو رأس ضلع 
پایینی را در هــم ضرب 
کــرده، عــدد رأس بــاال را 
از آن کم می کنیم و عدد 
داخـــل مثلث، بــه دست 

می آید.

تست هوش: گزینه )1( 81 قسمت. از آن جایی که در مرحله قبل خانه سفید 
به 9 قسمت تقسیم شده بود حاال هر کدام از این 9 قسمت باید به 9 قسمت دیگر 

تبدیل شود که در مجموع 81 قسمت می شود.

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:

م ش  ا    ف   ا  ح   ح   ر س          
ک ه  ا  ز   ر  گ  ن  ر  ا   ت  ب  ب       
ن ر  و  ز  س  ت  ى   ه  ل  ا  ل  د  ع     
ى ا ض  ر  و   ا ش   ب ش  ه        ا 
ا ا  ا   ى  ا   ن   ت  م   ر  ق   ر    

 

ل ب  ا  ب  و س   م  ا    

م ت  ه   ر  د   ز  ن    
   

ا ه  ب  ى ش  پ  ا   و  ا   

ن ا  ى  ت  ا  ل   ح  ن    
 

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

بازی ریاضی

اختالف تصاویر:

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

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

های خالی قرار دهید اشاره کرده ایم.
سه حرفی ها: ابر، انگ، برگ، ارگ، بار، برگ، بنا، رنگ، ناب و ...

چهار حرفی: گران، نگار، بانگ و ..
پنج حرفی: آبرنگ

بازی ریاضی:

خفن استریپ:  

 یکرنگی

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

سطر کلماتی را با همان تعداد حروف بنویسید.

بازی با کلمات

با توجه به منطق اعداد موجود در مثلث، عدد 
مربوط به جای عالمت سوال را پیدا کنید.
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در امتداد تاریکی

مسافر سوئیس! 

روزی که به خواستگاری ام آمد خیلی قاطع قول داد که تا شش ماه 
دیگر مرا به سوئیس ببرد اما اکنون که پنج سال از آن زمان می گذرد، 
نه تنها رنگ خارج از کشور را ندیده ام بلکه االن با دختر دیگری وارد 
رابطه غیراخالقی شده است و قصد دارد بدون پرداخت هیچ گونه حق 

و حقوقی مرا طالق بدهد تا ...
این ها بخشی از اظهارات زن 23ساله تبعه خارجی است که به قصد 
شکایت از همسرش وارد کالنتری شده بود. این زن جوان که ادعا 
می کرد »شوهرم می خواست مرا خفه کند که از چنگش فرار کردم!« 
دربــاره ماجرای ازدواجــش به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
میرزاکوچک خان مشهد گفت: در سال 94 یکی از هموطنانم که در 
کشور سوئیس زندگی می کند به خواستگاری ام آمد و قول داد که مرا 
تا شش ماه دیگر به محل اقامت خودش در آن کشور ببرد. من هم که پدر 
و مادرم را از دست داده بودم و درمنزل خواهران و برادرانم سرگردان 
بودم، به خواستگاری اش پاسخ مثبت دادم و پای سفره عقد نشستم 
اما او هیچ وقت نتوانست مرا به خارج از کشور ببرد و هر بار به بهانه های 
واهی مرا در انتظار می گذاشت. از روزی که به عقد »عادل« درآمدم، 
زندگی ام سخت تر شد چرا که مجبور بودم چندین سال را در خانه های 
اطرافیانم زندگی کنم و »عادل« تنها مخارج پوشاک مرا می داد. او هر 
چند ماه یک بار به مشهد می آمد و با چرب زبانی فقط وعده اقامت در 
سوئیس را می داد.  سه سال بعد از برگزاری مراسم عقدکنان تصمیم 
به طالق گرفتم چرا که نمی توانستم با این شرایط کنار بیایم. اما او باز 
هم با نیرنگ و حیله گری به خانواده ام قول داد که این بار مرا به صورت 
غیرقانونی و توسط قاچاقچیان انسان به خارج از کشور می برد. او گفت 
همه کارها را ردیف کرده و تا 20روز دیگر از ایران می رویم!  »عادل« با 
این ترفند من و خانواده ام را راضی کرد تا جشن عروسی بگیریم و دوباره 
چند ماه بعد به سوئیس برگشت. وقتی یک سال بعد، بار دیگر به ایران 
آمد و گفت نتوانسته برایم گذرنامه بگیرد، تازه فهمیدم که او نمی تواند 
مرا به سوئیس ببرد! به همین دلیل چاره ای جز طالق نداشتم ولی او 
طالهایم و عقدنامه را از من گرفت تا از او جدا نشوم. به ناچار تصمیم به 
زندگی با عادل گرفتم. او هم خانه ای برای من اجاره کرد و دو ماه بعد به 
سوئیس رفت. مدام با او در تماس بودم تا این که گفتم از این بالتکلیفی 
خسته شده ام، یا مرا به خارج از کشور ببر یا خودت بیا در ایران زندگی 
کن. عادل پیشنهادم را قبول نکرد اما وقتی چهار ماه بعد دوباره به ایران 
آمد، گفتم پس باید مهریه و حق و حقوقاتم را بدهی تا از هم جدا شویم! 
به همین دلیل قهر کردم و به منزل خواهرم رفتم ولی با وساطت آن ها 
دوباره به خانه ام بازگشتم. اما یک روز با بررسی پیام های گوشی تلفن 
همراهش تازه متوجه شدم که او با زنان و دختران دیگری هم ارتباط 
دارد و مدام در شبکه های اجتماعی با آن ها قرار می گذارد. عادل نه تنها 
این ارتباطات پنهانی را انکار نکرد بلکه خیلی راحت گفت قصد دارد با 
یک دختر ایرانی ازدواج کند! آن جا بود که فهمیدم رفت و آمدهای گاه 
و بی گاه او به یک شرکت خصوصی بی دلیل نبود. وقتی عادل را تعقیب 
کردم، از آن چه می دیدم بسیار حیرت زده شدم، چرا که او با خواهر یکی 
از کارکنان آن شرکت بیرون می رفت و پاسخ تلفن های مرا نیز نمی داد. 
باالخره شماره تلفن آن دختر را پیدا کردم و به او گفتم: چرا با شوهرم 
رابطه داری؟ او با تعجب گفت: مگر عادل زن دارد؟ من هم همه ماجرا 
و سرگذشتم را برایش بازگو کردم تا این که »محبوبه« با او قطع رابطه 
کرد. عادل که فهمیده بود من با محبوبه تماس گرفته ام، با عصبانیت مرا 
کتک زد و گفت: تو را طالق می دهم و سر سوزنی هم مهریه نمی دهم! با 
وجود این، عادل دست بردار نبود و سراغ برادر آن دختر رفت تا محبوبه 
را راضی به این ازدواج کند!  از طرف دیگر من هم که کسی را نداشتم و 
سال های جوانی ام را بر باد رفته می دیدم، دست به دامان محبوبه شدم 
و ارتباط عادل با زنان و دختران دیگر را برایش فاش کردم. او هم مقابل 
شرکت منتظر عادل ایستاد و حدود یک ساعت او را نصیحت کرد که 
این گونه ازدواج ها عاقبت خوشی ندارد، به گونه ای که هوسرانی های 

زودگذر زندگی دیگران را ویران می کند و ...
عادل با شنیدن این حرف ها به خانه آمد و در حالی که با جمالتی زشت 
به من ناسزا می گفت، گلویم را فشار داد تا مرا خفه کند، ولی خودم را از 

زیر دست و پایش بیرون کشیدم و با پلیس تماس گرفتم.
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ باقی زاده حکاک )رئیس کالنتری 
میرزاکوچک خان( رسیدگی به این پرونده به کارشناسان زبده دایره 

مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سیدخلیل سجادپور- اوایل سال 97 بود، 
معتادان یکی پس از دیگری پاتوق »عزیز تاما« 
را ترک می کردند اما »علی« چشم از پیرمرد 
معتادی برنمی داشت که مواظب بود ذره ای 
از دودهای غلیظ مواد هدر نرود! »قنبر« هم که 
از ساعتی قبل متوجه نگاه های خریدارگونه 
»علی« بود دیگر طاقت نیاورد و با اشاره چشم 
او را به گوشه اتاق پر از دود و دم کشید تا معنی 
نگاه های »علی« را بفهمد! جوان 35 ساله که 
حیرت زده به قنبر می نگریست، همه نقشه های 
گذشته اش را فراموش کرد. او در حالی که می 
گفت: »عجب شباهتی!« راز خودش را برای 
»قنبر« فاش کرد و با طرح یک نقشه هولناک 
دیگر که با  دیدن قنبر در ذهنش کلید خورده 
بود، گفت: چند روز قبل که به همراه یکی از 
دوستانم به بنگاه امالک رفته بودم پیرمرد 
سرهنگی را دیدم که بازنشسته یکی از مراکز 
نظامی بود. دوستم با آن سرهنگ اختالف 
ملکی داشت و با طرح شکایت می خواست 
زمین او را تصاحب کند! دوستم معتقد بود 
که سرهنگ هیچ گاه ازدواج نکرده است و 
اکنون که بیش از 70 سال دارد، دچار بیماری 
فراموشی شده و گاهی چهره افراد را به خاطر 
نمی آورد ولی ملک و امــالک، سهام پدیده 
و پول نقد زیادی در حساب های بانکی اش 
دارد و در یک منزل ویالیی به تنهایی در کوی 
امام هادی )ع( زندگی می کند! و... »علی« 
ادامه داد: از روزی که سرهنگ را  دیدم و این 
موضوعات را شنیدم، نقشه های زیادی برای 
تصاحب اموالش کشیدم حتی به همراه دوستم 
به اطراف منزل او رفتم و محیط را کامال بررسی 
کــردم! ولی از لحظه ای که تو را در »پاتوق« 
دیــدم نقشه ام به کلی عوض شد تو شباهت 
عجیبی به آن سرهنگ داری! اگر بتوانی نقش 
بدل سرهنگ را بازی کنی، نان مان در روغن 
است وهر آن چه به دست بیاوریم با هم تقسیم 
می کنیم! »قنبر« که تا آن لحظه به سخنان 
»علی« گــوش می داد، آخرین سیخ داغ را 
روی مواد چسباند و به یاد گذشته اش افتاد 
که 20 سال است  از همسرش طالق گرفته و 
نتوانسته برای فرزندانش پدری کند! این بود 
که بالفاصله دستش را به طرف »علی« دراز کرد 

و گفت: حاضرم! نقشه ات را بگو! 

تصادف وحشتناک!	 
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است، 
چند روز بود که »علی و قنبر« در اطراف منزل 

»پیرمرد سرهنگ« پرسه می زدنــد و او را با 
دقت تحت نظر داشتند تا جایی که حتی محل 
گذاشتن کلیدهای منزل و مکان های رفت و 
آمدش را به خاطر سپردند. اما نقشه وحشتناک 
در میدان شهدای مشهد رقم خورد، »علی« که 
سوار بر خودرو، سرهنگ را تعقیب می کرد، 
پالستیک حاوی اسناد و مدارکی را دید که 
همیشه همراه سرهنگ بود! او در یک لحظه 
پدال گاز را فشرد و خودرو  را محکم به »اکبر« 
)سرهنگ( کوبید که در حاشیه خیابان حرکت 
می کرد. او بعد از این حادثه چند صد متر جلوتر 
توقف کرد و فهمید که پراید سوار جوانی پیکر 
مجروح سرهنگ را به طرف بیمارستان قائم 

)عج( برده است.
»علی« بالفاصله دوست قدیمی اش را برای 
سرقت قولنامه ها و مدارک زمین اختالفی در 
جریان گذاشت  تا آن پالستیک را از بیمارستان 
سرقت کند و خودش نیز سراغ »قنبر« رفت تا 
ادامه نقشه اش را اجرا کند. ساعتی بعد علی 
و قنبر به خانه ویالیی سرهنگ رفتند و تعداد 
زیادی از اسناد و مدارک سهام پدیده، کارت 
شناسایی و حتی برخی از لباس های »اکبر« را 
سرقت کردند و دوباره کلید منزل را سرجایش 
گذاشتند. بعد از این ماجرا »قنبر« با جازدن 
خود به عنوان یکی از همسایگان قدیمی »اکبر« 
به عنوان همراهی به بیمارستان رفت تا نوع 

گفتار، رفتار و حرکات سرهنگ را تقلید کند.
ــرداد 97 آن ها با کارت  چند روز بعد و در م
شناسایی سرهنگ، سهام پدیده را 35 میلیون 
و 500 هزار تومان به دالالن سهام فروختند و 
برای آن که کد ارسال فروش سهام باید روی 
گوشی تلفن همراه سرهنگ می آمد»علی و 
قنبر« سیم کارت او را سوزاندند و سیم کارت 
ــزارش خراسان حاکی  جدیدی گرفتند. گ
است، بعد از  این ماجرا بود که »علی« منزلی 
را در شهرک مهرگان برای قنبر اجاره کرد تا 
او ریشش را مانند سرهنگ بلند کند و قیافه و 

رفتارش شبیه او شود اما آن ها به خاطر تقسیم 
پول سهام پدیده به اختالف خوردند و چند 
ماه از یکدیگر خبر نداشتند. این درحالی بود 
که سرهنگ به خاطر شکستگی اندام حدود 
10 روز در بیمارستان بستری بود و بعد از آن 

به خانه اش بازگشت اما متوجه سرقت نشد!

دیدار دوباره با بدل سرهنگ!	 
بنابر گزارش خراسان، اوایل تابستان سال 98 

بود که »علی و قنبر« به طور اتفاقی همدیگر 
را مالقات کردند در حالی که »قنبر« از نقش 
بدل سرهنگ بیرون نیامده بود آن ها با هم 
آشتی کردند و تصمیم گرفتند ادامه نقشه را 

اجرا کنند.
به همین دلیل به دفاتر پیشخوان رفتند و با 
المثنی  شناسنامه  تقاضای  قنبر«  »عکس 
کردند. هیچ یک از کارمندان دفتر 
و حتی ثبت احوال متوجه موضوع 
نشدند و شناسنامه المثنی به نام 
اکبر )سرهنگ( و با عکس قنبر در 
مهر ســال 98 صــادر شــد. آن ها با 
همین شناسنامه حساب های جدید 
بانکی در چناران افتتاح و مبلغ 400 
میلیون تومان از پول های سرهنگ 
را برداشت کردند و با آن  به خرید و 
فروش دالر و خودرو پرداختند اما این 
احتمال وجود داشت که سرهنگ 
متوجه ماجرا شود و کار به شکایت 
بکشد از سوی دیگر هم زمان فروش 
ملک و امالک و مستغالت سرهنگ 

رسیده بود و ...

آدم ربایی با غذای مسموم!	 
به گــزارش اختصاصی خراسان، 
آن ها برای این منظور نیاز به یک 
داشتند  دیگر  مطمئن  همدست 

تا پس از آدم ربایی، از سرهنگ محافظت 
کند! هیچ کسی بهتر از »رضا« )پسر قنبر( 
نبود. بعد از مشورت طوالنی، قنبر سراغ 
پسرش رفت و با بیان این که در این مدت 
20 سال من برای تو پدری نکرده ام! او را 
راضی کرد تا در این نقشه با آنان همراه شود 
و پول خوبی بگیرد! »رضا« هم که بیکار بود 
پذیرفت. روز بعد هر سه نفر سوار بر خودروی 
زانتیای »علی« به تعقیب سرهنگ پرداختند 

تا این که او از شورای حل اختالف در بولوار 
میرزاکوچک خان خارج شد »علی« که در 
مسیر قورمه سبزی و نوشابه را به قرص های 
خــواب آور آلــوده کــرده بود به عنوان غذای 
نذری به سرهنگ تعارف کرد و او هم بعد از آن 
که در گوشه پارک غذا را خورد با اتوبوس به 
طرف خیابان خسروی به راه افتاد اما وقتی 
از اتوبوس پیاده شد سرش گیج می خورد 
و حال مناسبی نداشت. هر سه نفر سراغ 
سرهنگ رفتند و با بیان این که افرادی قصد 
جان او را دارند، سرهنگ را به باغی در اطراف 
بولوار شاهنامه بردند که چند روز قبل با نشان 
دادن شناسنامه جعلی سرهنگ از یک زن 
اجاره کرده بودند! »رضا« در باغ به محافظت 
از سرهنگ پرداخت و علی و قنبر امالک او را 
در مشهد، تربت حیدریه، اهواز و اصفهان به 

فروش گذاشتند. 

فرار ویلچرنشین!	 
در ایـــن هــنــگــام یــکــی از شــرکــت تعاونی 
هــای نظامی، وقتی دیــد قیمت مغازه ای 
که سرهنگ قصد فروش آن را دارد بسیار 
ــت تصمیم گرفت خــودش آن  مناسب اس
را بخرد به همین دلیل تماس ها برقرار و 
قول و قرارها در محضر ثبت اسناد گذاشته 
شد. »قنبر« که نقش بدل سرهنگ را بازی 
می کرد این بار عصایش را کنار گذاشت و در 

نقش بیماری معلول که نمی تواند حرف بزند 
درون ویلچری نشست که روز قبل با ترفند 
خاصی از حرم مطهر امــام رضــا)ع( سرقت 
کرده بودند! »علی« که خود را فرزند خوانده 
سرهنگ معرفی می کرد با کمک دیگران و به 
زحمت، »بدل سرهنگ« را از پله ها به داخل 
محضر بردند اما  شباهت فامیلی پرونده مغازه 
دیگری در محضر، موجب بــروز مشکالتی 
شد و کار به مشاجره کشید. محضردار هم 
با عصبانیت گفت: باید به پلیس 110 زنگ 
بزنم تا تکلیف را مشخص کنند! این جمله 
»علی« را به هم ریخت و او با اشاره به »قنبر« 
فهماند که اوضاع خراب شده است! در این 
هنگام »قنبر« که تا آن لحظه سکوت کرده بود 
ناگهان از روی ویلچر بیرون پرید و با »علی« 
پا به فــرار گذاشتند و یکسره به باغ ویالی 
اجاره ای رفتند و یک خودروی پژو 405 را 

به عنوان حق الزحمه برای »رضا« خریدند.

پلیس وارد ماجرا شد	 
سرهنگ  بستگان  از  یکی  دیگر  ــوی  س از 
که چند روز بود خبری از او نداشت و تلفن 
هایش نیز بی پاسخ می ماند به اداره جنایی 
ــت و از  ــوی رف پلیس آگــاهــی خــراســان رض
کارآگاهان کمک خواست. با توجه به اهمیت 
این پرونده واحتمال وقــوع جنایت، گروه 
ــده ای از کارآگاهان دایــره مبارزه با آدم  زب
ربایی با صدور دستورات ویژه ای از سوی 
سردار محمدکاظم تقوی )فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی( وارد عمل شدند و به تحقیق 

در این باره پرداختند.
گزارش خراسان حاکی است، از سوی دیگر 
تبهکاران طماع که دست بردار نبودند، دو 
روز بعد سرهنگ را در نزدیکی منزلش رها 
ــالک سرهنگ به  ــروش ام ــرای ف کردند و ب
استان های دیگر رفتند ولی باز هم اختالف 
مالی بین قنبر و علی ایجاد شد و از یکدیگر 
جدا شدند. تا این که یک روز »علی« خودرو 
پــژو 405 رضــا را در خیابان دیــد و آن را با 
خودروی باالبر سرقت کرد و در زابل به فروش 
رساند. با وجــودایــن  وسوسه مــال و امــوال 
سرهنگ رهایش نمی کرد و در پاتوق های 
استعمال مــواد مخدر یک بدل دیگر یافت 
ــه نقشه اش را با همان شیوه قبلی  تا ادام
پیاده کند اما این بار پلیس به ثبت احوال 
نامه نوشته بــود که در همین حــال هنگام 
ثبت  کارمند  المثنی  شناسنامه  دریــافــت 
احوال متوجه شد و علی که بدل دوم سرهنگ 
را روی ویلچر نشانده بود، پا به فرار گذاشت. 
گزارش خراسان حاکی است، کارآگاهان 
پلیس آگاهی خراسان رضوی که با نظارت 
مستقیم سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس 
به ردیابی های اطالعاتی  پلیس آگاهی( 
ادامه می دادند به ماجرای محضر ثبت اسناد 
رسیدند و موفق شدند هویت تبهکاران طماع 
را به دست آورند بنابراین عملیات گسترده 
ثانی  غالمی  محمدرضا  سرهنگ  زیرنظر 
)رئیس اداره جنایی( ادامه یافت و آن ها پس 
از پیدا کــردن باغ ویــالی که قبال  سرهنگ 
در آن نگهداری می کردند در چند عملیات 
ضربتی جداگانه متهمان این پرونده را در 
حالی به دام انداختند که منتظر تماس بنگاه 
داران امالک از شهرهای دیگر کشور برای 
فروش مستغالت سرهنگ بودند. به گزارش 
خراسان، تحقیقات بیشتر در این پرونده 
عجیب و هولناک توسط سروان رجبی )افسر 

پرونده( همچنان ادامه دارد.

بــدل ســـرهـنـگ
ثبت احوال، بانک ها، دفاتر پیشخوان و خریداران امالک هم فریب خوردند! 

ماجراهای عجیب و هولناکی که تبهکاران طماع در مشهد رقم زدند

3چهره متفاوت از قنبر )سرهنگ بدلی (

رضا  و علی 2 متهم دیگر پرونده تبهکاران طماع
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مدیرعامل پتروشیمی کارون: 

 ارز صادرات پتروشیمی صرفا 
در سامانه نیما فروش می رود 

حسین بردبار- مدیرعامل پتروشیمی کارون 
فروش ارزهای حاصل از صادرات این شرکت را 
صرفا از طریق سامانه نیما و زیر نظر بانک مرکزی 
اعالم کرد. علیرضا صدیقی زاده، در نشست خبری 
که به صورت آنالین از اینستاگرام پخش می شد، در 
پاسخ به پرسش خراسان درباره این که آیا با افزایش 
قیمت ارز محصوالت این شرکت نیز تغییر قیمت 
خواهند داشت و این مسئله بر چه ضوابطی متکی 
خواهد بود، بدون پاسخ روشن به این پرسش گفت: 
ما هرچه صادرات داریم ارز آن از طریق سامانه نیما 
به فروش می رسد که قیمت آن نیز توسط بانک 
مرکزی ابالغ می شود و ما صرفا بر اساس قیمت 
بانک مرکزی در سامانه نیما  ارز می فروشیم. 
وی با یادآوری این که بانک مرکزی به پتروشیمی 
ها مجوز داده است تا 30 درصــد ارز صادراتی 
شان را صرف هزینه های خودشان کنند، افزود: 
ــد که  ــازه را دارن پتروشیمی ها همچنین این اج

بتوانند در مقابل صادرات، واردات داشته باشند.

۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه ای 
خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشــاره به 
مخاطرات فعلی جهش بــازار سهام و هشدار 
دربــاره تبعات تورمی آن، پنج اقــدام فوری را 

برای کنترل وضع جاری پیشنهاد دادند.
به گــزارش مهر، در این نامه با اشــاره به رشد 
ــازار سرمایه طی امسال  پرشتاب شاخص ب
آمده است: این رشد نتوانسته به رشد واقعی 
سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل 
معنی داری کمک کند. مهم تر آن که وضعیت 
فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران خیز و 
همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کالن 
خواهد بود.۲۵ اقتصاددان در این نامه درباره 
انتظارات شکل گرفته در بورس هشدار داده 
و افزوده اند: پیامد ادامه روند فعلی، افزایش 
بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود و این نگاه که 
با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی 
کاسته می شود، از اساس خطاست. چرا که 
نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی 
را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، 
دیگر دارایی ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر 
قیمت خواهند شد و در نهایت جهش قیمت 
در این بازارها خود را در بــازار کاال و خدمات 
نیز نشان خواهد داد.این اقتصاددانان به یک 
خطای مهم سیاست گذاران دولت در خصوص 
بورس اشاره و تصریح کرده اند: اگر مجموعه 
بدنه سیاست گذاری به طور پیاپی این پیام را 
مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه 
مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عماًل این 
تصور به وجود خواهد آمد که حاکمیت نقش 
»بیمه گر کالن« بورس را به عهده گرفته و اجازه 
سقوط آن را با به کارگیری انواع ابزارها نخواهد 
داد. متأسفانه، به خصوص بعد از اصالح چند 

هفته ای بورس از اواخر اردیبهشت، از سوی 
مسئوالن مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح 
عالی حاکمیت چنین پیامی مکرر به کنش گران 
بازار مخابره شده است. با این شرایط هم باور 
عمومی به چنین پیامی و هم در صورت سقوط 
بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای 

جلوگیری از آن به شدت خطرناک است.
در این نامه پنج پیشنهاد برای برون رفت از 

وضعیت فعلی پیشنهاد شده که عبارتند از:
  1- عرضه بــدون تعلل دارایــی هــای بورسی 
دولت: هم اکنون ارزش سهام مستقیم دولت 
در شرکت های بورسی حدود 3۵0 تا ۴00 
هزار میلیارد تومان برآورد می شود. واگذاری 
تنها یک سوم از این دارایی ها عالوه بر این که 
حجم دارایــی هــای قابل معامله در بــورس را 
افزایش می دهد و روند هیجانی بازار را کنترل 
می کند، بیش از 100 هزار میلیارد تومان از 

کسری بودجه دولت را پوشش می دهد.
 ۲- افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و  نرخ 

سود سپرده های بانکی
 3- شتاب دهی به عرضه های اولیه شرکت 
ها و افزایش درصــد شناوری سهام شرکت 

های بزرگ
 ۴- توقف هر نوع پیام دهی سیاست گذاری در 

معنای بیمه گرِی کالن بورس
 ۵- کنترل در نظارت بانکی برای جلوگیری از 
تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و 

جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی
 این نامه به امضای چهره های شاخصی از برخی 
طیف های مختلف اقتصادی از جمله مجید 
شاکری، علی سرزعیم، حسین درودیان، محمد 
صادق الحسینی، علی روحانی، علی مروی، 

علی مدنی زاده و امیر کرمانی رسیده است.

نامه25 اقتصاددان درباره تبعات تورمی جهش بورس 
 25 کارشناس اقتصاد، ضمن هشدار درباره تبعات تورمی جهش بورس

 5 پیشنهاد برای مهار روند فعلی بورس ارائه کردند

 شاخص

چرا گوشت گوسفند ارزان نمی شود؟ 
از یک سال قبل تاکنون )از تیر 98 تا خرداد 
99( قیمت دام زنده بیش از ۲0 درصد افت 
ــرده اســت و ایــن موضوع خسارت زیــادی  ک
به دامــدارانــی وارد کــرده که دام های زنده 
نوزاد)بره( در قیمت های باال خریدند و اکنون 
باید با قیمت پایین بفروشند. اما قیمت گوشت 
ــازار بــرای مصرف کننده طی یک سال  در ب
اخیر تقریبا ثابت بوده است. یعنی در نقاط 
شهری به طور متوسط حدود 98 هزار تومان 
بوده است. جالب است که طی همین مدت 
گوشت گوساله حدود 10 درصد افت کرده 
است.  برخی محدودیت های کرونا) که باعث 
کاهش قیمت آالیــش گوسفند شــده بــود( و 
برخی افزایش قاچاق به خاطر رشد نرخ ارز را 

علت این موضوع دانسته اند .

 سبد نفتی اوپک پس از 4 ماه
 وارد کانال 40 دالری شد

فارس - سبد نفتی اوپک که از اواسط اسفند سال 
گذشته، رنگ قیمت ۴0 دالری را به خود ندیده 
بود، با توجه به کاهش شدید ذخایر نفت آمریکا، 
مجدد وارد کانال ۴0 دالری شد و به حدود ۴3 

دالر در هر بشکه رسید.

رشد اندک فعالیت های ساختمانی

مهر - نتایج بررسی های آماری حوزه ساختمان 
در خرداد نشان می دهد، عدد شامخ کل 6۴.36 
بوده که از بهبود اندک وضعیت بخش ساختمان 
در خــرداد 99 نسبت به ماه قبل حکایت دارد. 
ــران، با توجه به رکود  به گــزارش  اتــاق تعاون ای
فعالیت های ساختمانی در دو ماه نخست سال 
و رشد آرام افزایش فعالیت ها در خرداد، شاخص 
میزان فعالیت های انجام شده )تولید یا ارائه 

خدمات( نسبت به ماه قبل کمی افزایش یافت.

ایران در تولید نخ چادر مشکی 
خودکفا شد

ایسنا - مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید 
چادر   TG670S گرید  رونمایی  از  تندگویان 
مشکی برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: 
با راه اندازی این خط تولید، شرکت پتروشیمی 
شهید تندگویان ساالنه ۲8 تا 30 هزار تن نیاز 
کشور به این گرید برای تولید چادر مشکی را 
تامین می کند و بدین ترتیب کشور از واردات این 

محصول کاماًل بی نیاز خواهد شد.

عرضه مستقیم لوازم خانگی به 
زوج های جوان در دستور کار

ایسنا - کالمی، سرپرست معاونت امور بازرگانی 
داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
اعالم کرد که طرح عرضه مستقیم لوازم خانگی 
به زوج های جوان در مرحله اعالم جامعه هدف 
از سوی وزارت کار اســت. وزارت صمت طرح 
ــوازم خانگی شامل پنج  ویــژه تخصیص سبد ل
قلم اصلی، یعنی یخچال و یخچال فریزر، لباس 
شویی، تلویزیون، اجاق گاز و جاروبرقی به اقشار 
ــرار اســت این  آسیب پذیر را طراحی کــرد که ق
محصوالت بدون واسطه و با قیمت اقتصادی در 
اختیار زوج های جوان و به صورت ویژه مزدوجین 
تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و 
زوج های جوان بازنشستگان لشکری قرار  گیرد.

بازار خبر

خبر

هشدار رئیسی و همتی به متخلفان ارزی
موضع گیری رئیسی و همتی برای بازخواست صادرکنندگان متخلف ارزی و 

خبرهای خوش درباره افزایش صادرات و آزادشدن منابع مسدودی

پس از هشدار و توضیحات همتی در خصوص 
ریسک باالی بازار ارز، دیروز این بازار ریزش 
قیمت ها را به نظاره نشست. بر این اساس 
نرخ ارز که در روز یک شنبه تا ۲1 هزار و 930 
تومان و بیشتر هم باال رفته بود، دیروز تا ۲1 
ــرد. هر  ــزار و ۴60 تومان عقب نشینی ک ه
قطعه سکه بهار آزادی نیز در پی این اتفاق تا 
حدود 788 هزار تومان کاهش قیمت داشت 
و به 9 میلیون و 630 هزار تومان رسید. در 
همین حال اظهارات روســای قوه قضاییه و 
بانک مرکزی از آغــاز حساب کشی و احضار 
ــه  دارد.بـ حکایت  متخلف  صادرکنندگان 
گــزارش خراسان، رئیس کل بانک مرکزی، 
دو شب قبل در یادداشتی با اشــاره مجدد 
به تاثیر کرونا بر نبود تعادل عرضه و تقاضا 
ــد با توجه به  در بــازار حواله ارز و تغییر رون
بازگشایی مرزها، خبرهای خوبی از تامین 
ارز داد و اعالم کرد: صادرات نفت و فراورده 
های نفتی و صادرات غیر نفتی افزایش قابل 
توجهی یافته و خبرهای مثبتی نیز از آزادشدن 
منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت شده 
است.وی فرصت باقی مانده حدود دو هفته 
)تا انتهای تیر( برای بازگرداندن میلیاردها 
ــادآور شد و گفت: این  دالر ارز صادراتی را ی
فرصت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و از روز 
دوشنبه )دیروز( با هماهنگی بانک مرکزی، 
قوه قضاییه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، 

صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا 
نکرده انــد، در فهرست های 10 نفره برای 
ــاره نحوه ایفای تعهدات دعوت  توضیح درب
خواهند شد.همتی در پایان تاکید کرد که 
بانک مرکزی دخالت هدفمند خود در بازار را به 
تشخیص خود و با در نظر گرفتن مصالح عالیه 
کشور اعمال خواهد کرد. وی با یادآوری این که 
بانک مرکزی یک بار در مهرماه 97 )اوج قبلی 
قیمت دالر( توان خود را نشان داد و برخی به 
خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش 
دالرهای 19 هزارتومانی خود معطل ماندند، 
هشدار داد: امــروز نیز ریسک بــازار ارز برای 
سرمایه گذاری به شدت افزایش یافته است و 
من نیز وظیفه دارم این را به فعاالن اقتصادی 
گوشزد کنم.در خور ذکر است، پس از انتشار 
این یادداشت، حجت االســالم و المسلمین 
رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز در جلسه دیروز 
شــورای عالی این قوه از ضــرورت برخورد با 
تخلفات صادرکنندگان و واردکنندگان سخن 
گفت و اظهار کرد: وارد کننده یا صادرکننده 
متخلف فرقی نمی  کند. هم برخورد با آن ها هم 
افشای نام آن ها یک ضرورت است که مسئوالن 
بانک مرکزی باید آن را دنبال کنند. وی افزود: 
مسئوالن بانک مرکزی اعــالم کردند که به 
دنبال معرفی صادرکنندگان متخلف هستند، 
اما من معتقدم واردکننده  ای که ارز دریافت 

کرده و کاال وارد نکرده هم باید معرفی شود. 

جهش بلند بورس در روز پرحاشیه شستا 
شاخص کل بورس دیروز نیز با رشد کم سابقه 
63 هــزار واحــدی توانست خود را به باالی 
1.7 میلیون واحد برساند تا بازدهی بورس از 
ابتدای امسال تاکنون به بیش از ۲30 درصد 
برسد.به گزارش خراسان، در معامالت دیروز 
نیز شاهد اقبال به بسیاری از نمادهای بزرگ 
بازار و رشد حداکثری قیمت آن ها بودیم. این 
در حالی است که تعداد نمادهای منفی بازار 
هم در گروه هایی مثل کاغذ، مسکن، دارویی 
و غذایی و مخصوصا سیمان به چشم می 
خورد و تعداد آن ها هم کم نبود. رشد بیش از 
۴ درصدی شاخص کل در معامالت دیروز در 

حالی بود که شاخص کل هم وزن رشد بسیار 
کمتری داشت. این موضوع نشان می دهد که 
همچنان اقبال به شرکت های بزرگ بسیار 
باالست.در همین شرایط، بازگشایی نماد 
شستا نیز دیروز انجام شد اما باز هم معامالت 
آن تایید نشد. در معامالت دیروز این نماد، 
قیمت هر سهم با رشد حدود 37 درصدی 
مواجه شد. بر اثر این رشد منحصر به فرد، 
شستا توانست به تنهایی حدود ۲۲ هزار واحد 
شاخص کل بورس را رشد دهد تا میزان رشد 
کل از ۵ درصد عبور کند. اما باز هم ناظر بازار 

معامالت شستا را تایید نکرد.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

 تقریبا تمام  روزنامه های صبح دوشنبه، تیتر یا  •
عکس اول خود را به اولین حضور ظریف در مجلس 
یازدهم اختصاص دادند. روزنامه های اصالح طلب 
از رفتار نمایندگان مجلس و دروغگو خطاب کردن 
وزیر خارجه توسط تعدادی از آن ها انتقاد کردند 
از جمله : همشهری:»زخم به سردار دیپلماسی« ؛ 
شرق: »ایستادن در برابر تهمت ها« و روزنامه های 
اصولگرا نیز از عدم مسئولیت پذیری ظریف در 
خصوص وضعیت موجود کشور گالیه کردند از 

جمله : »پایان زنگ انشا« ؛ وطن امروز: »دروغ!«
کیهان- این روزنامه در واکنش به صحبت های  •

وزیر خارجه در مجلس نوشت: »اگر آقای ظریف 
اقدامات و عملکرد وزارتخانه تحت مسئولیت 
ــاع می دانند چــرا از خودشان  خــود را قابل دف
مایه نمی گذارند و با ارائــه اسناد متقن و دالیل 
محکم از آن دفاع نمی کنند؟ و چنان چه عملکرد 
وزارت خارجه را نا موفق ارزیابی می کنند چرا آن 
را به حضرت آقا نسبت می دهند؟! یعنی دقیقًا 
همان راهکاری که جناب رئیس جمهور نیز بارها 
برای توجیه ناکارآمدی های دولت به آن متوسل 

شده اند.«
فرهیختگان- علی سرتیپی؛ مهره مهم حداقل  •

یک دهه اخیر سینمای ایران در پاسخ به این سوال 
که آیا پول ناپاک در سینمای ایران وجود دارد یا 
خیر؟ گفت : »شاید در سینما باشد، همان طوری که 
همه جا هست، ولی این که کسی بخواهد دنبال پول 
ناپاک باشد و به این منظور بیاید در سینما و بخواهد 
پول شویی کند، احمقانه ترین سیستم را برای این 

کار انتخاب کرده است.«
شرق- در صورت استیضاح و برکناری دو وزیر  •

دیگر کل هیئت دولت باید مجدد رأی اعتماد بگیرد. 
 کابینه بر لبه تیغ دولت زیر رگبار مجلس است.

همشهری آنالین نوشت:  حسین جاللی،   •
ــار گفت: اولین  ــردم رفسنجان و ان نماینده م
حقوق نمایندگی 11 میلیون تومان واریز شده به 
عالوه 200 میلیون تومان که بابت مسکن و 20 
میلیون تومان هم برای سایر هزینه ها به حساب 
ما واریــز شده اســت. درایــن باره محمدحسین 
فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مبلغ 
200 میلیون تومان  حق مسکن نیست و در واقع 
تسهیالت مسکن است که برای کسانی که فاقد 
محل سکونت در تهران هستند، واریز می شود 
و در ادوار گذشته مجلس هم رخ داده است...و 
حقوق 11 میلیون تومانی طبق قانون مدیریت 
خدمات کشوری به نمایندگان داده می شود 
و همه دستگاه ها و سازمان ها طبق قانون این 
حقوق را دارنــد اما سایر هزینه ها مانند اجاره 
دفتر، پرداخت حقوق کارکنان این دفاتر و... در 

اختیار نماینده قرار می گیرد.
خبرآنالین خبرداد: روزگذشته محمدجواد  •

ظریف در واکنش به اظهارات محمد آصفری 
نماینده اراک گفت: یکی از نمایندگان می گفت 
چــرا شما نمایندگان را در جلسات خــود راه 
نمی دهید؛ اتفاقًا همان بــرادر در مذاکرات به 
کلی سری من و پوتین حضور داشت و بعد از آن 
گفت قرار است روسیه از ما نفت بخرد. همان 
گفته موجب قطع خرید نفت ایران از سوی روسیه 
شد چون هر جا که روس ها خواستند از ما نفت 
بخرند، آمریکایی ها جلوی آن را گرفتند، درحالی 
که می شد جور دیگری رفتار شود؛ درباره چین 
و برجام هم همین گونه است. این یک معضلی 
است که سیاست خارجی با آن روبــه روســت و 

کسی هم به کمک ما نمی آید.
ــاع جمهوری  • تابناک خــبــرداد: وزارت دف

آذربایجان روز گذشته ادعــای برخی رسانه ها 
ــه رادار »کــونــتــیــنــر« روســیــه  ــر ایـــن ک مبنی ب
حریم  طریق  از  که  را  ناشناسی  هواپیماهای 
هــوایــی جمهوری آذربــایــجــان بــه ایـــران حمله 
کردند،ردیابی کرده بی اساس و دور از واقعیت 

دانست و تکذیب کرد.
الف نوشت :  میرسلیم، نماینده تهران در  •

ــود در  مجلس یــازدهــم در حساب کــاربــری خ
توئیتر نوشت: منتخبان مسئله دار باید به جای 
تکثیر مشکل و عادی وانمود کردن تخلف ها، 
داوطلبانه کناره گیری کنند و مانع هزینه آفرینی 

برای مجلس و نظام جمهوری اسالمی شوند.

هادی محمدی – پنج روز پس از گذشت حادثه 
در یک سوله در فضای باز سایت هسته ای نطنز و با 
این که کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی اعــالم کــرده بود علت حادثه 
مشخص شده اما »به دالیل امنیتی« فعال بیان 
نخواهد شد، شامگاه یک شنبه، بهروز کمالوندی 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی به محل دقیق این 
حادثه اشاره کرد و گفت : »مرکز مونتاژ سانتریفیوژ 
ایــران « در این حادثه آسیب دیــده اســت. وی با 
بیان این که »خوشبختانه این حادثه تلفات جانی 
نداشته اما خسارت های مالی قابل توجه بود« 
اظهار کرد: »االن مراجع امنیتی کشور می دانند 
که علت حادثه چیست اما بنا به مالحظات امنیتی 

فعال بنا ندارند در این باره صحبت کنند.«

چرا اعــالم ماهیت حادثه به آینده موکول 	 
شده است؟

ــاره پایگاه خبری نورنیوز نــزدیــک به  درایـــن ب
ــورای عالی امنیت ملی در گزارشی تاکید  ش
کرد: »به طور طبیعی حادثه پنج شنبه گذشته 
در سایت هسته ای نطنز، صرف نظر از میزان 
خسارت محدود آن برای ایران، واجد» اهمیت 
راهبردی«است و بررسی عوامل وقوع و» اتخاذ 
تمهیدات ضـــروری« بــرای جلوگیری از تکرار 
رخــدادهــای مشابه نیز از قاعده »تصمیمات 
راهبردی«پیروی می کند.« نورنیوز هشدار داده  
است که »بدون شک تصمیم ایران برای موکول 
کردن اعالم چیستی این رخداد به آینده را باید 
از نقطه نظر زمان مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات 
راهبردی مورد توجه و ارزیابی قرار داد.« همچنین 
سایت اصالح طلب ایلنا در مطلبی که نورنیوز آن 
را بازنشر کرده است نوشت: »اگر این امر برای 
ایران مسجل شود که این اقدام از سوی واشنگتن 
، تل آویو یا ریاض صورت گرفته، چنین اقدامی به 

معنای عبور از خطوط قرمز ایران است...ایران 
در سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین گلوبال 
هوک که حریم هوایی ایران را نقض کرده بود و نیز 
بمباران پایگاه عین االسد در انتقام ترور سردار 
سلیمانی نشان داد که عبور از خطوط قرمزش 
را تحمل نخواهد کرد و در زمان و مکان مناسبی 

پاسخ تجاوز به حریم اش را خواهد داد.« 

حادثه در کدام سوله نطنز رخ داده است؟	 
در همین حال کمالوندی در گفت وگو با ایرنا در 
خصوص مشخصات سوله ای که این حادثه در 
آن رخ داده است، گفت: این سوله بعد از خروج 
آمریکا از برجام و دستور رهبری به سازمان انرژی 
اتمی مبنی بر ایجاد زمینه الزم برای تولید 190 
هزار سو )در چارچوب برجام( و دقیقا دو روز بعد 
از این فرمایش ایشان یعنی در روز 1۶ خرداد 
97 افتتاح شد. قرار بود در این سوله نمونه های 
بیشتری از ماشین های سانتریفیوژ پیشرفته 
تولید شود و تکمیل هر چه بیشتر سالن مد نظر 

بود که تا روز حادثه نیز ادامه داشت.
وی گفت: تجهیزاتی که در این سالن وجود داشت 
تجهیزات اندازه گیری و ابزارهای دقیقی بودند 
که در این حادثه بخشی از آن ها از بین رفته و بخش 

دیگری نیز خسارت دیــده است و به دلیل نوع 
تجهیزات حتی اگر حادثه ابعاد کوچک تری نیز 
می داشت دیگر نمی توانست قابل استفاده باشد.

»مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران «چیست؟	 
اما این مجموعه که به »مرکز مونتاژ سانتریفیوژ 
ــران « معروف بــود چه خصوصیاتی داشــت؟  ای
روزنامه خراسان اردیبهشت سال قبل توانست 
به عنوان اولین رسانه وارد این مجموعه مهم در 
حوزه ساخت ماشین های غنی سازی پیشرفته 
ایران شود و گزارش اختصاصی از این مرکز تهیه 
کند.  در واقع این مرکز برای ساخت ماشین های 
سانتریفیوژ غیر از IR1 و بیشتر ماشین های با 
ظرفیت غنی سازی باالتر همچون IR2M،IR4 و 
IR6 طراحی شده بود که در همین مدت بیش از 
یک سال ده ها ماشین IR6 که هم اکنون در نطنز 
در حال تست زنجیره و تزریق گاز UF6 هستند  در 
این مرکز تولید شد. البته همان زمان گفته شد که 
IR-  این مجموعه برای ساخت سانتریفیوژهای
8  و IR9  که ارتفاع بیشتری دارند مناسب نیست 
و به سالن دیگری با ارتفاع بیشتر نیاز است که 
ساخته خواهد شد. با وجود این حادثه تاسف بار 
که هزینه ها و خسارت هایی نیز به بار آورده و فارغ 

از علت دقیق آن که در آینده اعالم خواهد شد ، 
به نظر می رسد با توجه به بومی بودن تجهیزات و 
نقشه های این مرکز راهبردی ، ساخت دوباره  آن 
هم در کمترین زمان تنها به همراهی و همکاری  
بودجه ای مناسب و کار شبانه روزی و جهادی نیاز 
دارد و همان متخصصانی که روزی چنین مجموعه  
منحصر به فردی را در غرب آسیا و بدون کمک 
خارجی ساختند می توانند دوباره نیز بسازند و 

حتما این بار پیشرفته تر و به روز تر از قبل. 
بــهــروز کــمــالــونــدی نیز ایــن نظر را دارد و 
می گوید: اگرچه هنوز این بحث نهایی نشده 
که  آیا سوله جدید در همان نقطه فعلی ساخته 
شود یا با در نظر گرفتن مالحظات پدافندی 
در محل مناسب دیگری بنا شود اما آن چه 
برنامه های آن در طول همین دو سه روز طی 
چندین جلسه مشخص شده این است که سوله 
در ابعادی بزرگ تر و با استفاده از تجهیزات 
بیشتر و پیشرفته تری ساخته شود. وی گفت: 
با عزم جدی که در همکاران ما وجود دارد و 
با کندی هایی که این حادثه در برنامه میان 
مدت توسعه و تولید ماشین های پیشرفته ایران 
ایجاد می کند ، این کندی را ان شاءا... جبران 
ظرفیت هایی  حتی  که  نحوی  به  می کنیم 

بیشتر از قبل در این سایت ایجاد شود.

افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 	 
2700کیلوگرم 

همچنین یک منبع آگاه در سازمان انرژی اتمی 
نیز به خراسان گفت : حادثه بامداد پنج شنبه هیچ 
خللی در تولید مواد غنی شده و برنامه غنی سازی 
ایران ایجاد نکرده و همچنان در نطنز ماهانه حدود 
300کیلو اورانیوم غنی شده 4.5درصد تولید 
می شود و تاکنون ذخایر غنی شده ایران به حدود  

2700کیلوگرم  رسیده است.

جزئیات جدید درباره حادثه در سایت نطنز 
این که حادثه سایت نطنز در کدام سوله رخ داده و چه اقداماتی در این سوله انجام می شده و چرا ایران بیان ماهیت حادثه را به تاخیر انداخته 

است ،  سواالتی است که در گزارش به آن پاسخ داده ایم 

ویژه های خراسان  

واکنش ها به جمع آوری امضا در مجلس برای سوال از رئیس جمهور 

موضوع ســوال از رئیس جمهور که در مجلس 
دهم نیز انجام شد، این روزها دوبــاره در دستور 
کار مجلس یازدهم قرار گرفته است و برخی از 
نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس جمهور 
را امضا کرده اند. در حالی که خضریان نماینده 
تهران تعداد این امضاکنندگان را 200 نفر اعالم 
کرده بود اما به گزارش خبرگزاری فارس تا لحظه 
تنظیم این گزارش )شب گذشته( 134 نماینده 
این نامه را امضا کــرده انــد. بر اســاس اصل 88 
قانون اساسی در صورتی که حداقل یک چهارم 
کل نمایندگان )بیش از 80 نفر ( بخواهند درباره 
وظایف رئیس جمهور سوال کنند باید سوال یا 
سواالت خود را به طور صریح و روشن و مختصر 

همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم کنند.
در این طرح نمایندگان پنج ســوال را از رئیس 
جمهور پــرســیــده انــد: 1. چــرا و بــه چــه دلیل 
قیمت های ارز خارجی به سرعت در حال افزایش 
و ارزش پول ملی در حال کاهش است؟ 2....چرا 
دولت طی هفت سال گذشته هیچ اقدام جدی 
برای تأمین مسکن مردم و کنترل قیمت و کیفیت 
خــودرو انجام نــداده است؟ 3. در کجای برجام 
اشتباه استراتژیک مرتکب شدید که آمریکا بدون 
کوچک ترین هزینه ای از این توافق خارج شد و 
اروپا هم با پررویی تمام همچنان خواستار اجرای 
کامل برجام از سوی ایران است؟... 4.  قرار شد 
دولت به خاطر مشکالت ناشی از بیماری کرونا 
به واحدهای تولیدی و بخش های آسیب دیده 
وام اعطا و کمک کند. اما صدای اعتراض همه 
بخش ها بلند است. دولت در این زمینه چه کاری 
کرده و چقدر کمک کرده است؟ 5. از فروردین 97 
که قیمت دالر دولتی 4 هزار و 200 تومان اعالم 
شد تا امروز چند میلیارد دالر به این قیمت عرضه 
شده است؟ به چه کسانی داده شده و سرنوشت 
این دالرها چه شده است و چه تأثیری بر کنترل 

تورم داشته است؟ 

روایت نماینده تربت حیدریه از جمع آوری 	 
امضا برای سوال از روحانی

ــاره این ســوال محسن زنگنه نماینده تربت  درب
ــن که  ــا ای ــود نــوشــت: »ب حــیــدریــه در توئیتر خ
معتقدم هر روز ماندن ایــن دولــت بــرای کشور 
هزینه دارد و سوال از رئیس جمهور حق قانونی 
نمایندگان مردم است، اما طرح سوال بهتر است 
با تامل و بررسی ابعاد علمی آن صــورت گیرد. 
امروز مردم برای رفع مشکالت، از مجلس راه حل 
می خواهند.« وی همچنین در توضیح چگونگی 
جمع آوری امضا برای طرح سوال از رئیس جمهور 
ــروز صبح  در صفحه شخصی خود نوشت: » دی
اول وقت،هنگام ورود به صحن مجلس، نماینده 

محترمی، نماینده ها را دعوت به امضای طرح 
ســوال از رئیس جمهور می کرد. برگه سواالت 
را خواندم.گفتم؛ این سواالت بعضا باید اصالح 
شود و برخی سواالت اساسی تر باید به آن اضافه 
شود. آیا نیاز نیست برای این سوال که اثــرات و 
تبعات زیادی در جامعه دارد، کمی بیشتر تامل 
شود و نسبت به ابعاد مختلف آن بررسی علمی و 
مشورت صورت گیرد و تاثیر آن در زندگی مردم 
سنجیده شــود؟ گفت: مشورت ها انجام شده؛ 
پرسیدم: با کی؟ این ســواالت اکثرا اقتصادی 
است و دوستان اقتصادی مجلس و حقیر خبر 
نداریم! گفت:ممکن است با شما مشورت نشده 
باشد. یکی ازنمایندگان اقتصادی مجلس را نام 
بردم و پرسیدم؛ مثال با آقای الف مشورت کردید؟ 
گفت:نه. نمایندگان همچنان امضا می کردند، 
چیزی نگذشت که در فضای مجازی ســوال از 
رئیس جمهور با امضای130 نماینده منتشر شد.«

خبرگزاری دانشجو: این اولین آزمون بزرگ 	 
مجلس یازدهم است

درعین  حال درایــن بــاره خبرگزاری دانشجو 
ــون بـــزرگ مجلس  ــن آزمـ ــی ــدام را »اول ــن اقـ ای
یازدهم«  توصیف کرد تا با آن به شعارهای اولیه 
خود جامه عمل بپوشاند و کشور را که در این 
مدت هفت سال به لبه پرتگاه برده شده ، به ریل 
اولیه خود برگرداند. این خبرگزاری تصریح کرده 
است: »این اقدام مجلس یازدهم قابل ستایش 
است؛ اما باید نمایندگان مجلس دریابند که 
طرح سوال از رئیس جمهور یک اقدام کوچک 
در برابر این نابسامانی هاست و باید در کنار این 
ــران مقصر این شرایط بازخواست  اتفاق ازوزی
شود و همچنین راهکار هایی را با کمک نخبگان 
و کاربلدان اقتصاد انجام دهند تا مردم کمتر زیر 

بار این مشکالت صدمه ببینند.«
*یک کاربر در توئیتر هم با اشـــاره به لزوم 
ــرح ســوال از رئیس جمهور نوشت : »در  ط
ــوال و  هفت ســال گذشته، هر وقــت بحث س
استیضاح رییس جمهور به میان آمده، روحانی 
و دولتمردان و حامیانش گفته اند: االن؟! مگر 
نمی بینید در چه شرایط خاص فالن و بهمانی 
هستیم؟! این افراد اغلب از همان هایی هستند 
که نظام را به خاطِر بودِن همیشگی در برهه 

حساس کنونی به تمسخر می گیرند.«
را  مجلس  نمایندگان  هم  دیگری  کاربر   *
خطاب قــرارداد و نوشت : » اگه االن سوال 
نکنید کی می خواهید سوال کنید؟. ..انگار 
شما تو جامعه نیستید مردم دیگه واقعا ذله 
شدن لطفا تعلل نکنید و از این که به شما رای 

دادیم پشیمونمون نکنید.«  

تذکر قانونی درباره پول تدریس 
کارمندان و مدیران دولتی 

یک نهاد مسئول دولتی با ارسال بخشنامه ای 
ــای اخیر خطاب به همه دستگاه های  در روزه
ــا متذکر شــده پــرداخــت حق  اجــرایــی، بــه آن ه
التدریس به آن دسته از کارمندان دولــت که 
عالوه بر وظایف شغل مورد تصدی، حسب مورد 
یا سایر دستگاه های  در دستگاه متبوع خــود 
دولتی به تدریس می پردازند، صرفا منوط به 
تدریس در خارج از ساعات اداری یا اخذ مرخصی 
این  و در غیر  بــود  استحقاقی، ممکن خواهد 
صــورت، هرگونه پرداخت به عنوان »مضاعف« 

محسوب و ممنوع خواهد بود.

گران فروشی در پوشش 
خصوصی سازی ممنوع شد

ــت در هــفــتــه هــای اخــیــر  ــ پـــس از آن کـــه دول
دستورالعمل هایی بــرای توسعه هرچه بیشتر 
ــذاری خــدمــات ادارات دولــتــی بــه بخش  ــ واگ
خصوصی تدوین و تصویب کرد، یک مسئول مهم 
اجرایی در نامه ای به تعدادی از اعضای کابینه 
از آن هــا خواسته اســت در تدوین مقررات این 
بخش به گونه ای عمل کنند که عالوه بر تعیین 
قیمت رسمی برای هر خدمت و توجه به سرعت 
مناسب خدمت رسانی، هزینه ارائه خدمات در 
بخش خصوصی از مجموع هزینه های ادارات و 

سازمان های دولتی برای انجام آن بیشتر نشود.
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»مهمان داریم، چه مهمانی«، 
معروف ترین  از  یکی  ــن  ای

ــران  ــه ــای »م ــوگ هـ ــالـ دیـ
مدیری« در برنامه دورهمی 
است که بعد از گفتنش، یک سلبریتی برای 
شـــروع یــک گپ و گفت جـــذاب روبــه رویــش 

می نشیند و معموال هم مخاطبان تلویزیون را 
برای دقایقی، سرجایشان میخکوب می کند. اما 

نکته ای که در این مواقع اصال به آن توجه نمی شود، 
این است که چه کسی آن مهمان را به برنامه دعوت و 

هماهنگی های الزم برای حضورش در استودیو را فراهم 
کرده است. حاال فرقی هم نمی کند که دورهمی باشد یا 

کتاب باز، چهل تیکه یا فرمول یک، خندوانه یا برنامه 
زنده رود اصفهان، همه این برنامه های گفت و گو 

محور، برای جذاب و البته پربیننده تر شدن 
نیاز به سلبریتی ها و چهره های شناخته شده 
برای حضور در برنامه دارند. »مریم ناظران«، 
ــرادی است که شغلش هماهنگی  یکی از اف

مهمان های برنامه های تلویزیونی است. برای 
آشنایی با شغل او، دردسرهایش، لحظات جذاب 

و هیجان انگیزش به سراغش رفتیم تا در پرونده 
امروز زندگی سالم، برایمان از چگونگی ورودش به 

این شغل تا حدودی خاص بگوید.

یک شغل

خیلی ها بودند از 
جمله چند خواننده 

و بازیگر با من 
تماس گرفتند 
که می خواهیم 

در برنامه ای مثل 
دورهمی به عنوان 
مهمان شرکت 

کنیم اما من تا زمانی 
که آن جا بودم، با 
اطمینان به شما 
می گویم که این 
اتفاق نیفتاده بود

 صفر تا صد نوع حضور سلبریتی ها در تلویزیون در گفت و گو با هماهنگ کننده  مهمان  
در برنامه های دورهمی، کتاب باز، چهل تیکه، خندوانه و ... درباره پشت صحنه شغل جالبش
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به عنوان روابط عمومی کارم را شروع کردم

خانم ناظران درباره رشته تحصیلی اش و این که  کارش را از کجا شروع کرده، می گوید: »هم پدر و هم خواهرم ، معلم 
بودند. در دانشگاه مترجمی زبان انگلیسی خواندم. سال 79، تازه دیپلمم را گرفته بودم و دوست داشتم که هرچه 
زودتر یک شغلی برای خودم دست و پا کنم. در اولین تجربه ام، مدیر روابط عمومی جمعیت مبارزه با اعتیاد و بعد 
که وارد دانشگاه شدم با مجالت همشهری، شروع به کار کردم. سال 81 باز هم به عنوان روابط عمومی مشغول 
کار شدم و باز هم دست به قلم نشدم و چیزی ننوشتم. چند ماهی از شروع همکاری ام نمی گذشت که مدیر اجرایی 
مجالت همشهری آن زمان، باردار شده بود و به مرخصی رفت. وقتی مدیر اجرایی شدم، کارم از چاپ مطالب 
ترجمه ام شروع شد. اولین صفحه ای که در آن مطالبم چاپ شد، زیبایی و بهداشت بود. کم کم  داستان های کوتاه 
و دنباله دار برای چاپ در مجالت ترجمه می کردم و این طور شد که وارد دنیای خبرنگاری شدم و به فکر پیشرفت 

در آن افتادم«.

بعد از گرفتن اولین 
 گفت وگو، دیدم که 

ضبط نشده!

همه ما از اولین روزهــای شروع به کارمان در هر 
شرکت، اداره یا مغازه ای، خاطراتی داریم که 
فراموش شدنی نیستند. خانم ناظران در این 

باره می گوید: »بعد از مترجمی، 
شروع کردم به گرفتن گفت وگو با 
سلبریتی ها در حوزه های سینما، 
این  در   .  ... و  موسیقی  تــئــاتــر، 
سال ها، دبیر تحریریه و سردبیری 
چندین مجله را تجربه کرده ام و در 
کنارش، عالقه مندی اصلی ام به 
گرفتن گفت وگو با چهره ها بوده و 
هست. اولین گفت وگویم داستان 
خــاطــره اش  و  ــت  ــ داش عجیبی 
هیچ گاه از ذهنم پاک نمی شود. 
بعد از این که زمان گفت و گو را با 
آقــای میالد ترابی که آهنگ ساز 
درجه یکی هم هستند، هماهنگ 
و از تلفن دفتر کــار بــرای گرفتن 
گفت و گو استفاده کــردم  متوجه 
شدم که مکالمه ضبط نشده است 

و یک احساس عجیبی را تجربه کردم! یک مقدار 
زیادی هم دچار استرس شدم و توصیف حاالتم 
در آن موقع، ســاده نیست. البته آقــای ترابی با 
من راه آمدند و دوباره گفت وگو را گرفتم و همین 
اتفاق باعث شد تا جرئت بیشتری برای این کار 

پیدا کنم«.

خیلی اتفاقی، هماهنگ کننده  
مهمان های برنامه های 

تلویزیونی شدم

خانم ناظران که تقریبا ورودش به صورت حرفه ای 
ــرای حضور  ــوت از سلبریتی ها ب به دنیای دع
با  »کتاب باز«  از  را  تلویزیونی  برنامه های  در 
ــت شـــروع  ــح ــرای ســــروش ص ــ اجـ
کــرده، می گوید: »من هشت سال 
بار  اولین  ــرای  ب با کتاب باز  پیش 
به عنوان هماهنگ کننده حضور 
ــای  ــه ه ــام ــرن ســلــبــریــتــی هــا در ب
ــروع بــه کــار کــردم.  تلویزیونی، ش
بعد از مدت کوتاهی هم وارد گروه 
خندوانه شــدم و خــاطــرات خیلی 
خوبی از آن گــروه دارم. ماجرای 
ورودم به این کار و شغل به قول شما 
خاص و متفاوت، جالب و اتفاقی 
بود. در پشت صحنه یکی از همین 
برنامه ها برای گرفتن گفت و گو با 
یک سلبریتی رفته بودم که متوجه 
برنامه شان  مهمان  ــرای  بـ شــدم 
نمی تواند  و  آمــده  پیش  مشکلی 
ــود. هــمــان  ــ ــر ش ــاض ســـر ضــبــط ح
احتماال  که  گفتم  برنامه  تولیدکننده  به  لحظه 
می توانم یک سلبریتی را برای حضور در برنامه 
فهرستی  یک  دقیقه،  چند  در  و  کنم  هماهنگ 
ــا دادم. بعدش هم یک سلبریتی آمــد و  به آن ه
بستن  پیشنهاد  من  به  هم  برنامه  کننده  تولید   

قراردادی در همین زمینه را داد«.

سلبریتی ها را باید در پر قو 
بیاوریم و ببریم! 

حضور و البته موفقیت در هر شغلی، نتیجه سال ها تالش و 
پشتکار است و البته رموزی هم دارد که خانم ناظران درباره 
ــودم، تهیه کننده  ها و  ــالوه بر خ شغل خــودش می گوید: »ع
تولیدکننده های زیادی به من گفته اند که اگر در این شغل بسیار 
سخت ماندگار شده ام، دلیلش این است که ادبیات آدم های 
مختلف را بلدم. هر سلبریتی، شرایط و اخــالق و روحیات 
خاص خودش را دارد و کار کردن با همه این ها، خیلی کار 
سختی است و نیاز به رعایت مالحظات زیادی دارد. ما از لحظه 
دعوت کردن سلبریتی باید همراه مهمان باشیم، هماهنگی 
رفت و آمدهایش را انجام بدهیم و ... . رمز موفقیت این است 
که باید در پر قو، او را ببریم و بیاوریم تا بتوانیم در این شغل، 

ماندگار شویم. در ضمن، سلبریتی های زیادی را برای حضور در برنامه های تلویزیونی هماهنگ کردم اما 
پرویز پرستویی، یکی از کسانی است که خیلی دوست دارم از او گفت وگو بگیرم یا برای حضور در یکی 

از برنامه های تلویزیونی دعوت شان کنم اما هنوز موفق نشدم. برای حضور در بعضی از برنامه ها، خود 
ایشان موافق نبودند و بعضی از برنامه ها هم مدل ایشان نبود و خالصه این که هنوز موفق نشدم«.

سواالت در خندوانه هماهنگ می شود
»عاشق شدی یا نه؟«، »احساس خوشبختی می کنی یا نه؟« و ... از جمله سواالتی است که 

مهران مدیری از همه مهمان های دورهمی می  کند. از خانم ناظران درباره این که آیا سوال ها را 
قبل از حضور مهمان در چنین برنامه هایی به او می گویند و با او چک می کنند یا نه، می پرسم که می گوید: 

»کسی که در دورهمی شرکت می کند، از قبل می داند که دوتا سوال عاشق شدی و احساس خوشبختی می کنی 
را حتما مهران مدیری از او خواهد پرسید بنابراین به آن ها فکر می کند و جوابش را هم بارها و بارها در ذهنش 
بررسی خواهد کرد. با این حال، مدل هر برنامه در این باره متفاوت بود. در یک سری برنامه ها، اصال سواالت 
را چک نمی کنیم. ما در خندوانه قطعا سوال ها را چک می کردیم ولی در دورهمی، اصال سواالت را به مهمان 
نمی گوییم. در فرمول یک، اگر نیاز بود که بعضی سواالت چک شود، خود آقای ضیا زحمتش را می کشید و با 
مهمان درباره اش صحبت می کرد. البته مقوله کتاب باز جدا بود. تهیه کننده برنامه قبل از سروش صحت با 

مهمان یک گپ و گفتی می کرد.«

خیلی خوشحالم که سلبریتی نیستم
هرچند خانم ناظران هم مثل 99 درصد افراد تمایل نداشت که به صورت شفاف درباره 

درآمدش صحبت کند اما در پاسخ به این که چقدر از شرایط مالی شغلش راضی است، 
می گوید: »گاهی چندین ماه بوده که پیشنهاد کاری و طبیعتا حقوق نداشتم. حتی 
در یک دوره ای در خانه، کالس خصوصی زبان برگزار می کردم تا شرایط مالی ام بهتر 
شود. یک خانه نقلی در تهران دارم که حاصل دسترنج خودم است. من خوشحالم که 
یک زندگی معمولی دارم و بازیگر نیستم، سلبریتی نیستم. سلبریتی نمی تواند ماشین 

آخرین سیستم سوار نشود، در خانه ای در پایین شهر زندگی کند، لباس غیرمارک 
بپوشد و ... چون نگاه ها روی او زوم شده اما من این طور نیستم. البته هم پیشنهاد 

بازیگری در این سال ها داشتم و هم اجرا اما پشت صحنه را بیشتر دوست دارم. سلبریتی 
بودن خیلی سخت است، خیلی«.

چرا گرجستانی به خندوانه نیامد؟
مرحوم »سیروس گرجستانی« که نقش آفرینی هایش به خصوص در سریال های طنز، هیچ گاه 
از ذهن پاک نخواهد شد، در چند سال اخیر در هیچ برنامه تلویزیونی شرکت نکرد. خانم ناظران 

دراین باره می گوید: »من با آقای گرجستانی سه روز قبل از فوت شان تماس گرفتم تا برای 
حضور در برنامه چهل تیکه، دعوت شان کنم. البته قبل تر هم حدود سه سال پیش برای حضور 

در خندوانه به او تماس گرفتم و حتی رامبد جوان هم با او صحبت کرد اما نپذیرفت و گفت که من 
خسته ام و دوست ندارم برای زندگی ام حاشیه ایجاد شود. یادم هست حتی به آقای جوان گفت 

که حاضرم بدون دستمزد در فیلمت بازی کنم اما به تلویزیون نمی آیم. علتش را هم این طور توضیح 
داد که چند سال پیش در برنامه آقای رشیدپور که این روزها ویدئویش هم در شبکه های اجتماعی 

پربازدید شده، گفتم که مایکل جکسون را دوست دارم و در همان لحظه، آنتن را از من گرفتند و این را 
بی احترامی به خودم می دانم«.

برای دعوت مهمان با هیچ سلبریتی 
وارد معامله نشدم

هرازچندگاهی شنیده می شود که فالن خواننده یا بازیگر یا حتی 
ورزشکار مدعی شده که برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی فالن 
قدر پول از وی خواسته اند. خانم ناظران در این باره می گوید: »خیلی ها 
بودند از جمله چند خواننده و بازیگر با من تماس گرفتند که می خواهیم 
در برنامه ای مثل دورهمی به عنوان مهمان شرکت کنیم اما من تا زمانی 
که آن جا بودم، با اطمینان به شما می گویم که این اتفاق نیفتاده بود که 
فردی به ما پول بدهد و مهمان برنامه شود. االن تقریبا یک ماه است که 
»علی اوجی«، مسئول این ماجراست و البته هر زمان نیاز باشد، من هم 
در خدمت شان خواهم بود. در خندوانه هم که به همه مهمان ها، کادو 
می دادیم بنابراین هیچ مهمانی را دست خالی، بدرقه نمی کردیم. یکی 
از دالیل ماندن من در این عرصه و تمایل تهیه کنندگان و کارگردان های 
مختلف برای همکاری با من، همین است که با هیچ سلبریتی وارد معامله 
مالی نشدم. با این حال، من هم شنیدم که از این دست اتفاقات افتاده که 
افرادی با دادن پول، مهمان برنامه ای شدند اما چنین افرادی در عرصه 

هماهنگی سلبریتی ها، در این شغل ماندگار نمی شوند«.

هیچ کس با پول دادن  مهمان 
دورهمی نشد

از خانم ناظران درباره محبوب ترین خواننده، ورزشکار و بازیگر از 
نظرش و این که طرفدار استقالل یا پرسپولیس است، می پرسم 
که می گوید: »نمی توانم اسم ببرم. در همین خصوص این 
خاطره را هم بگویم که همین چند وقت پیش، آهنگ پشت 
خطی من مربوط به یک خواننده ای بود که نمی خواهم 
اسمش را ببرم. بــرای برنامه ای باید خواننده دیگری را 
هماهنگ می کردم که بعد از فراهم شدن همه چیز، به 
من زنگ زد که شما خجالت نمی کشید که آهنگ پیشواز 
تلفن تان از خواننده دیگری است و من را به برنامه ها دعوت 
می  کنید! من این روزها، آهنگ تمام خواننده ها را گوش 
می کنم و سلیقه ای عمل نمی کنم. بارها مهمانی را دعوت 
کردم که صدایش را دوست نداشتم و از نظر من، جالب نبوده 
اما من و گروه ما باید سلیقه مردم را بیش از هر چیز دیگری 
مد نظر قرار دهیم.  درباره فوتبال هم باید بگویم از زمانی که 

در این محیط شروع به 
ــردم، اطــالعــات  ــار کـ ک
فوتبالی ام را هم به روز 
ــاره این که  کـــردم. دربـ
هستم  پرسپولیسی 
باید  یــا استقاللی هــم 
تیم ملی!  فقط  بگویم 
اما چون بیشتر دوستان 
ــی  ــس ــی ــول ــپ ــرس مـــــن، پ
هستند بیشتر با بازیکنان 
پرسپولیس برای حضور در 

برنامه ها هماهنگ می شوم«.

 صفر تا صد حضور یک سلبریتی 
در تلویزیون

از خانم ناظران می پرسم که بــرای دعــوت از یک ورزشــکــار، بازیگر یا 
خواننده برای حضور در یک برنامه تلویزیونی به عنوان مهمان چه روالی 
را طی می کند که می گوید: »بــرای شروع فعالیت به عنوان هماهنگ 
کننده حضور سلبریتی ها در هر برنامه ای، ابتدا من یک 
فهرستی از آدم هایی که تا حاال مهمان آن برنامه 
نبوده اند و مناسب حضور در آن جا هستند، آماده 
می کنم و به تهیه کننده یا کارگردان می دهم. 
همچنین بررسی می کنم که آن سلبریتی، 
مشکلی با تهیه کننده، کارگردان یا حتی 
مجری نداشته باشد که این هم موضوع 
مهمی اســت. سپس با این افــراد تماس 
می گیرم و زمان ها را با آن ها چک می کنم 
تا حضورشان را در برنامه قطعی کنم. البته 
گاهی هم پیش می آید که مهمان ها بدقولی 
 می کنند یا واقعا برایشان مشکلی اتفاق می افتد
 و نمی توانند سر ضبط بیایند که از سخت ترین و 
چالش برانگیزترین قسمت های کار من است. در این 
مواقع که تعداد زیادی از افراد آفیش شده اند، باید سریع زنگ بزنم 
و چهره دیگری را هماهنگ کنم که کار سختی است. مثال همین اواخر در 
برنامه چهل تیکه، دو مهمان مان نیامدند و من از آقایان یوسف صیادی و 
رامین ناصرنصیر خواهش کردم تا تشریف بیاورند و برنامه به خوبی و خوشی 

پخش شد و به احتمال زیاد، بینندگان اصال متوجه این موضوع نشدند«.
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اگر بیشتر از 2 هفته تعریق شبانه، احساس خستگی، حال عمومی نامطلوب و کاهش وزن 
غیرقابل توضیح را تجربه کردید از پزشک معالج کمک بگیرید

یاسمین مشرف |  مترجمبیشتر بدانیم

تعریق معموال یک روش طبیعی 

ضروری برای خنک شــدن بدن 

در گرمای بیش از حد است. اما تعریق زیاد آن هم 

در هنگام شب می تواند یک مشکل آزار دهنده و 

گاهی نگران کننده باشــد. تعریق شــبانه هنگام 

خواب یک مشکل شایع است و معمواًل ارتباطی 

با دمای اتاق ندارد. دراین مطلب با عوامل تعریق 

شــبانه که باید درباره آن ها با پزشــک مشــورت 

کنید آشنا می شوید.

پزشکی 7 عامل تعریق شبانه؛ چه زماین ابید نگران شویم؟

بانوان
گرگرفتگی شدید را جدی 

بگیرید!

زنان بعــد از ورود بــه دوران یائســگی، ممکن اســت 
عالیمی چــون گرگرفتگــی و تعریق شــبانه را تجربه 
کنند ،اما این عالیم جدای از یادآوری ورود به دوران 
جدیــدی از زندگی، آیــا می تواند پیام دیگــری را هم 

برای این گروه از زنان داشته باشد؟
 رابطه عالیم یائسگی با  بیماری های قلبی

تا پیــش از ایــن، برخــی متخصصــان از ارتبــاط بین 
گرگرفتگــی و تعریق شــبانه و بیماری هــای قلبی در 
زنان یائسه صحبت کرده بودند اما این که این ارتباط 
به چه صورت اســت و به چه میزان ایــن دو موضوع با 
هم مرتبط هستند، مشــخص نبود. برای بررسی این 
موضوع، محققان استرالیایی در دانشگاه کویینزلند 
وضعیت بیش از 23 هزار زن در ســنین یائسگی را از 
نظر دفعات، شــدت و زمان بروز عالیــم گرگرفتگی و 
تعریق شبانه )آغاز عالیم پیش از یائسگی یا بعد از آن( 
بررســی کردند. همزمان ســابقه بیماری های قلبی 
عروقی در این زنان بررسی شد و افرادی که سابقه این 
بیماری ها  را از قبل داشــتند از مطالعه کنار گذاشته 

شدند. سپس وضعیت زنان زیر نظر قرار گرفت.
 افزایش 70 درصدی بیماری های قلبی!

بررسی نتایج نشــان داد که دفعات بروز گرگرفتگی 
در زنان با احتمال بروز بیماری هــای قلبی ارتباطی 
ندارد اما زنانی که گاهی اوقات یا غالبا تعریق شبانه 
را تجربه می کنند، بیشتر در معرض بروز بیماری های 
قلبی هســتند، امــا موضــوع مهم تــر از دفعــات بروز 
این عالیــم، شــدت آن هاســت. ایــن مطالعه نشــان 
می دهــد وقتــی شــدت گرگرفتگــی و تعریق شــبانه 
افزایش می یابد، زنان تا حدود 70 درصد بیشــتر در 
معرض بیماری های قلبی هستند. در عین حال این 
مطالعه نشان می دهد شروع زودهنگام این عالیم هم 
می تواند احتمال بروز بیماری هــای قلبی را افزایش 
دهد، اما دانستن این موارد چه کمکی به ما می کند؟

 در آستانه یائسگی هستید؟
اگر خانمی در نزدیکی یائسگی هستید یا مدتی است 
که وارد این دوره شــده اید، بروز گرگرفتگی و تعریق 
شــبانه در هر شــرایطی را ویژگی طبیعی این دوره از 
زندگی خود در نظر نگیرید. اگر این عالیم در دفعات 
زیاد تکرار می شوند یا شدت آن ها آزاردهنده است، با 
پزشک مشورت کنید و در این شرایط توجه بیشتری 
به سالمت سیستم قلبی- عروقی خود داشته باشید.
ScienceDaily و /ajog.org :منابع 

فوت و فن های تهیه آب غوره در منزل

غوره   ترش تازه به بازار آمده است و خانم های کدبانو برای 
تهیه انواع غذاهای خوشــمزه نیاز به آب غوره دارند. در 

ادامه فوت و فن های تهیه آب غوره  در منزل را آورده ایم:
 ۱-ابتدا غوره ها را پاک کنید و دم آن ها را بگیرید.

2-غوره هــا را در یــک ظــرف بــزرگ آب بریزیــد، تمیز 
بشویید و آبکشی کنید.

3-پس از این که آب آن گرفته شد، غوره ها را روی یک 
دستمال نخی تمیز پهن کنید تا کامال خشک شوند.

۴-غــوره ها را پس از خشــک شــدن در آب میوه گیری 
بریزید و آب آن هــا را بگیرید یا در مخلــوط کن بریزید . 
۵-ســپس غوره های له شــده را در یک صافی بریزید و 

صاف کنید.
۶-آب غــوره را در یــک پارچ شیشــه ای بریزیــد و چند 
ساعتی صبر کنید تا امالح و پوسته هایی که از صافی رد 

شده اند ته نشین شوند.
7-آب غــوره را در بطــری شیشــه ای بریزیــد و در آن را 

محکم ببندید.
 برای این که هوا به داخل بطری نفوذ نکند  ، می توانید از 

چند روش استفاده کنید:
 از آب و آرد، خمیری درست کنید و در بطری را با خمیر 

بپوشانید.با نوار چسب، دربطری را محکم کنید.
یک قاشق روغن زیتون در بطری بریزید تا روی آب غوره 

را بپوشاند و مانع نفوذ هوا به داخل آب غوره شود. 
 روش پیشنهادی دیگر

 بــرای نگهــداری طوالنــی مــدت آب غــوره و خوش 
رنگ تر شدن آن، آب غوره را با کمی نمک بجوشانید و 
طی جوشیدن، کف های جمع شده روی آن را بردارید. 
 حرارت را مالیم کنیــد و بعدا زغلیظ شــدن ، از روی 

حرارت بردارید و اجازه دهید تا خنک شود.
 سپس آب غوره را به آرامی از روی امالح ته نشین شده 
بردارید، پس از صاف کردن در بطری شیشه ای بریزید و 
در آن را محکم ببندید.دم غوره ها و حتی چوب های ریز 
آن را به خوبی جدا کنید تا آب غوره طعم گس پیدا نکند.
 قــرار دادن آب غــوره در معرض نور خورشــید باعث 
ایجــاد تغییرات شــیمیایی زیانبــاری در آن می شــود، 
بنابرایــن آب غــوره را در معــرض نــور خورشــید قــرار 
ندهید. آب غوره و مواد ترش را در ظروف پالستیکی 
نگهداری نکنید، زیرا اســید موجود در آن باعث تجزیه 
پالستیک و ایجاد مواد مضر می شود.شیشه ای که آب 
غــوره را در آن نگهــداری می کنید باید کامال خشــک 
باشد.برای جلوگیری از کپک زدن آب غوره، بهتر است 

شیشه ها را قبل از مصرف، استریل کنید.

آیا روغن زیتون به کاهش وزن 
کمک می کند؟

 روغــن زیتــون یکــی از ســالم ترین و مفیدتریــن 
روغن های رژیم غذایی است. از فواید مصرف روغن 
زیتون می توان به کاهش التهاب و کاهش فشار خون 
اشــاره کرد.روغن زیتون حاوی اسیدهای چرب تک 
غیراشــباع اســت که دارای یک پیوند کربن اشــباع 
نشده در ترکیب شیمیایی خود است. این اسیدهای 

چرب به طور معمول در دمای اتاق مایع هستند.
روغن زیتون یــک منبع غنی از تری گلیســیریدهای 
زنجیره متوســط است که به واســطه توانایی خود در 
کاهــش وزن و حفظ وزن ســالم مــورد مطالعــه قرار 
گرفته انــد. در یــک مطالعه که تری گلیســیریدهای 
زنجیره متوسط با تری گلیســیریدهای زنجیره بلند 
مقایسه شــدند، مشخص شــد تری گلیســیریدهای 
زنجیره متوسط به تولید بیشتر هورمون های تنظیم 
کننده اشــتها ، کمک می کند که احســاس سیری را 

تقویت می کند.
  چگونگی استفاده از روغن زیتون

 برای کاهش وزن
روغن زیتون ممکن است برای کاهش وزن مفید باشد 
اما هیچ پژوهشی که پشــتیبان این ایده باشد، وجود 
ندارد، تنها نتایج مطالعات نشان داده اند که ماساژ با 
روغن زیتون می تواند به افزایش وزن نوزادان نارس 
کمک کند.ادعایی دیگر این اســت که ترکیب روغن 
زیتون و آب لیمو می تواند به کاهش وزن سریع کمک 
کند. اما این به احتمال زیاد به دلیل آن است که روغن 
زیتون اغلب به عنوان یک پاک کننده مورد استفاده 
قرار می گیرد که معموال به دریافت کالری بسیار کم 
منجر می شود.یک قاشق غذاخوری )۱۵ میلی لیتر( 
روغن زیتون حاوی ۱۱۹ کالری و۱3/۵گرم چربی 
است. در یک رژیم غذایی با میزان کالری محدود این 
می تواند به سرعت بر میزان کالری و چربی مصرفی 
بیفزاید، از این رو، بهتر اســت روغن زیتون در مقادیر 
محدود به آن اضافه شود تا موجب افزایش وزن نشود.

شیوا رضایی 
مترجم

تغذیه 

ترفندها

سالمت

)GERD (ریفالکس معده  

ریفالکــس نوعــی بیمــاری گوارشــی 
است که باعث می شــود بیماران دچار 
بازگشــت مکرر اســید معده بــه داخل 
مری شــوند. اگــر GERD عامل تعریق 
شــبانه شــما باشــد معمواًل با عالیمی 
مثــل ســوزش ســر دل همــراه خواهد 
بود. اگر گمان می کنید از این مشــکل 
رنج می برید توصیه می شود به پزشک 
مراجعــه کنیــد زیــرا درمــان زودرس  
بیماری خطر عــوارض آن  را به حداقل 
می رســاند. مصرف وعده های غذایی 
کمتر، خوردن شــام حداقل 2 ســاعت 
قبل از خــواب و  خــودداری از مصرف 
غذاهای محــرک مانند غذاهای چرب 
و سرخ شده یا مواد غذایی مانند گوجه 
فرنگــی از دیگــر راهکارهــای توصیــه 

شده است.
  اختالالت هورموین

دمای بدن توســط ناحیــه ای از مغز به 
نــام هیپوتاالمــوس کنترل می شــود. 
ایــن بخــش از مغــز مســئول تولیــد 
هورمون هــای خاصــی اســت. بــه هم 
خــوردن تعــادل هورمون هــا در بــدن 
گاهی به این معناست که هیپوتاالموس 
قــادر بــه تنظیــم درســت دمــای بدن 

نیســت. پرکاری تیروئید و یائسگی دو 
مشکل ناشــی از نبود تعادل هورمونی 
اســت که اغلب می تواند عامل  تعریق 

شبانه باشد.
 اضطراب و اسرتس

وقتی بــه خــواب می رویــد، اضطراب، 
نگرانی و افسردگی تان از بین نمی رود. 
شما در حالت ناخودآگاه به طور جدی 
بــه چیزهایی کــه در طــول روز آزارتان 
می دهــد فکــر نمی کنیــد امــا مغزتان 
هورمــون کورتیــزول اضافــی تولیــد 
می کنــد. مقادیــر زیــاد ایــن هورمون 
می تواند باعث اختالالت خواب شما از 
جمله تعریق شبانه شود. اگر احساس 
می کنید استرس باعث ایجاد اختالل 
مداوم در زندگی روزمره  شما می شود 
از یک مشاور، درمانگر یا پزشک کمک 

بگیرید.
  داروهای خاص

تعریق شــبانه می تواند عارضه جانبی  
مصرف برخی از داروها باشد. به عنوان 
مثــال داروهای ضــد افســردگی روی 
مناطقی از مغز که بــا تولید هورمون به 
کنترل دما و عرق کردن کمک می کند، 
تأثیــر می گذارد. بــه همیــن دلیل این 
داروها ممکن است باعث تعریق شبانه 

شود. داروهای دیگر شــامل داروهای 
میگرنــی، داروهای دیابــت، داروهای 
مسدود کننده هورمون و حتی آسپرین 
اســت. اگــر راه حل هــای ســاده مانند 
پوشیدن لباس های ســبک تر یا خنک 
نگه داشــتن اتاق برای برطرف شــدن 
مشکل کافی نیست، درباره مشکل تان 

با پزشک صحبت کنید.
 عفونت

هنگامــی که به یــک عفونت ویروســی 
یــا باکتریایی مبتــال می شــوید میزان 
التهــاب در بدن بــرای مقابله بــا عامل 
متجــاوز افزایــش می یابــد و یکــی از 
راه های انجام ایــن کار، افزایش دمای 
بــدن اســت کــه می توانــد باعــث تــب 
و تعریــق شــبانه شــود. اگــر ترکیبی از 
هر دوی ایــن عالیم را تجربــه کردید با 

پزشک مشورت کنید.
 آپنه خواب

آپنه خواب شــرایطی اســت کــه باعث 
می شــود تنفس چندیــن بــار در طول 
خــواب بــرای مــدت کوتاهــی متوقف 
شــود. در ایــن شــرایط، بدن بــه دلیل 
این که اکسیژن کافی دریافت نمی کند 
وارد حالــت »جنگ و گریز« می شــود و 
این حالت تحریک کننده تعریق است. 

افزون بر این، هر بــار تالش ماهیچه ها 
برای شروع دوباره تنفس کار زیادی به 
همراه دارد که باعث تعریق می شــود. 
اگــر فکــر می کنید دچــار این مشــکل 

هستید حتما با پزشک مشورت کنید.
 رسطان

سرطان هایی مانند لوسمی و سرطان  
لنفــوم می تواننــد از مناطــق مختلــف 
سیستم ایمنی بدن مانند طحال، مغز 
اســتخوان، غدد لنفاوی و تیموس آغاز 
 شــود. حدود یک چهارم از افراد مبتال 
به لنفوم هوچکین دچار تعریق شــبانه 
می شــوند. با ایــن حــال بیشــتر انواع 
سرطان ها عالیم قابل توجه دیگری نیز 
دارند بنابراین تعریق شــبانه به تنهایی 

نمی تواند عامل نگرانی باشد.
 چه زماین نگران شویم؟

کارشناســان می گویند تعریق شــبانه 
به خودی خــود دلیلــی بــرای نگرانی 
نیســت. به ویــژه اگر بــه دالیلــی مانند 
یائسگی یا مصرف  برخی داروها ایجاد 
شود. اما بروز عالیم دیگری مانند تب، 
کاهــش وزن، ضعــف عمومی یــا تغییر 
اشتها همراه با تعریق شــبانه می تواند 

نشانه ای از یک مشکل اساسی باشد.
self.com :منبع

ضدعفونی کننده دست جایگزین 
شست وشو با آب و صابون نیست

یکی از بهتریــن و ســاده ترین روش هــا بــرای ضدعفونی  
کردن دســت ها اســتفاده از ژل  یا مایع ضدعفونی کننده 
دســت بر پایه الکل اســت.ضدعفونی کننده های دســت 
بر پایه الــکل می تواند بــه از بین بــردن میکروب ها کمک 
کنــد. ضدعفونی کننده های دســت بر پایه الکل ســاخته 
شــده از ۶0 درصد اتانول و 70 درصد ایزوپروپانول قادر 
به غیرفعــال کردن تمامی ویروس هایی اســت کــه از نظر 

ژنتیکی با بیماری کووید-۱۹ مرتبط  هستند.
کارشناســان توصیــه کرده اند دســت ها را به طــور مرتب 
و در هــر زمانی که ممکن اســت به ویژه زمانــی که کثیفی 
آن ها با چشم قابل مشاهده است، با آب و صابون بشویید 
امــا می توانیــد از ضدعفونی کننــده دســت هــم در کنــار 
شست وشــو با آب و صابون و برای اطمینان بیشتر یا برای 
زمان هایی که آب و صابون در دســترس نیست ، استفاده 
کنید.فراموش نکنید که ضدعفونی کننده دست جایگزین 
شست وشــو با آب و صابون نبوده و به محض دسترسی به 
آب و صابون حتی در صورت استفاده از ضدعفونی کننده 
باید دســت های خــود را بشــویید.ذکر این نکتــه نیز مهم 
اســت زمانی که دســتانتان به وضوح کثیف بــوده یا  مواد 
شــیمیایی خاصی روی دســتانتان اســت ، نمی توانید از 
ضدعفونی کننده برای تمیز کردن دستان خود استفاده 
کنید.ضدعفونی کننده هــای دســت برخــی میکروب ها 
از جمله انــگل کریپتوزپوریدیــوم، باکتری کلســتریدیوم 

دیفیسیل و نوروویروس ها را نیز از بین نمی برد.
کارشناسان استفاده از ضدعفونی کننده هایی با حداقل 
۶0 درصــد الکل را توصیــه می کنند. بیشــتر محصوالت 
حاوی ۶0 تا ۹۵ درصد الکل هســتند اما تصور نکنید که 
درصدهای باالتر موثرتر اســت ، برای بیشترین تاثیر باید 

این ضدعفونی کننده ها را با آب تا ۶0 درصد رقیق کنید.
در مــواردی از جملــه پس از دســت دادن، لمس ســطوح 
مختلف در مکان های عمومی، استفاده از وسایل حمل و 
نقل عمومی، تماس با حیوانات، خرید از فروشگاه و غیره 
می توانید دســت های خود را بــا ضدعفونی کننــده تمیز 
کنید.بــرای اســتفاده صحیــح از ضدعفونی کننده هــای 
دست ابتدا مقدار توصیه شده روی جلد محصول را در کف 
یک دست قرار دهید، سپس دستان خود را به هم بمالید تا 
محلول تمام دست از جمله بین انگشتانتان را مانند زمانی 
که دست های خود را می شویید پوشش دهد و سپس صبر 

کنید تا محلول در معرض هوا خشک شود.

میزان خطرانک بودن 
 فعالیت های روزانه 

از لحاظ کروان

1   باز کردن بسته پستی
2    گرفتن غذای بیرون بر
2     بنزین زدن
2    تنیس بازی کردن
2   پیک نیک و گردش رفتن
 
3     خرید از سوپرمارکت
3 پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری، دویدن دسته جمعی
3     گلف بازی کردن
4      اقامت در هتل 
4    نشستن در اتاق انتظار مطب پزشک
4     رفتن به موزه یا کتابخانه
4     غذا خوردن در رستوران روباز
4     راه رفتن در مکان شلوغ
4     یک ساعت در زمین بازی بودن
 
5      صرف شام در منزل دیگران
5       حضور در مهمانی
5       رفتن به ساحل
5    خرید کردن در یک مرکز پاساژ یا فروشگاه بزرگ
6     فرستادن بچه ها به مدرسه، کمپ یا مرکز نگهداری
6        یک هفته در دفتر کار
6       شنا در استخر عمومی
6      دیدار دوست یا فامیل در خانه شان
 
7        رفتن به سالن زیبایی و آرایشگاه
7       غذا خوردن در رستوران سرپوشیده
7        حضور در مراسم عروسی و عزا
7         مسافرت با هوایپما
7         بسکتبال بازی کردن
7         فوتبال بازی کردن
7       دست دادن یا بغل کردن دوستان
 

کم خطر 
سبتا کم خطر

ن
ط

س
خطر متو

سبتا زیاد
خطر ن

خطر زیاد

8        غذا خوردن در رستوران بین راهی
8          ورزش در باشگاه
8          رفتن به شهربازی
8          رفتن به سینما
9          رفتن به کنسرت موسیقی
9          رفتن به استادیوم ورزشی
9                                         رفتن به کافه، بار و غیره

گروه علمی کووید-۱۹ دانشگاه TMA   تگزاس 

فهرستی از فعالیت ها ی روزانه را آماده

 کرده اند و از نظر میزان خطر کرونا، از ۱

تا ۱0 آن ها را نمره دهی کرده اند.

 ذکر این توضیح الزم است که در 

تمام موارد فوق همچنان

 رعایت کامل نکات 

بهداشتی ضروری

 است.
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 سرگرمی جدید

 ســعی کنیــد یــک ســرگرمی جدیــد بــرای 1
خودتــان دســت و پــا کنید؛ نقاشــی، ســاز، 
باغبانــی، جــدول، زبــان جدیــد، حتــی ترفندهــای 
شعبده بازی، غذای جدید، حفظ شعر و هر چیز دیگری 

که ذهن شما را وارد چالش های جدید می کند.
 ویژگی سرگرمی خوب

 بهتــر اســت بــرای ســرگرمی جدیــدی کــه 2
انتخاب می کنید، توجه ویــژه ای به جزئیات 
داشــته باشــید تــا از افــت شــناختی شــما جلوگیری 

کند مثــل اوریگامــی که دقــت ذهــن را باال می بــرد یا 
تردستی هایی با امکانات ساده اما پر از ریزه کاری.

 اما تغذیه

 امگا3 بخورید، گردو، ماهــی، لوبیا چیتی، 3
اسفناج، تخمه کدو، انگور، زغال اخته و ...

 خواب منظم

 خواب کافی و منظم نه تنها اثر مستقیم روی 4
حافظــه دارد؛ بلکــه باعث نظم در تمــام روز و 

زندگی شــما می شــود؛ انجام منظم و دقیق کارها در 
عین ســرحالی جســمی و روحی، باعث می شود 

ذهن شما همیشه فعال و مثل یک ساعت باشد.
 حفاظت از سلول های مغزی

مغز ما مثل یــک پردازنده رایانه اســت 5
که نباید داغ کند تا بتواند عملیات های 

مختلــف را انجــام دهــد؛ خــوردن روزی 
هشــت لیوان آب بــرای حفاظــت از 

الکترولیت هــای مغــز ضــروری 
اســت تا آن ها کارایــی خود را 

حفظ کنند.

لذت زندگی در این است که خاطرات دور و نزدیک را به صورت دقیق به خاطر بسپاریم وهنگام 
کارهای شخصی و اداری بتوانیم با اتکا به حافظه مان بهترین بهره وری را داشته باشیم. از اطالعات 
عمومی مان در لحظه استفاده کنیم و مثل یک رایانه سریع اندوخته های ذهنی را بازیابی کنیم. اما 
چه می شود کرد که افول شناختی و کاهش بهره وری حافظه با باال رفتن سن اجتناب ناپذیر است. به خصوص حاال 
که به جای به خاطر سپردن شماره تلفن و شماره حساب، یا حتی اسم بازیکن فوتبال و کارگردان سینما و هر چیز 
دیگری، مدام به تلفن همراه یا جست وجوی اینترنتی بسنده می کنیم و حافظه مان تکاپوی کمی دارد و در نتیجه 
ورزیده نیست. برای تقویت حافظه، در هر سنی و در هر شرایطی، یک سری اصول ثابت تغذیه ای و رفتاری وجود 
دارد. هر کسی می تواند روش های خودش را هم داشته باشد و این اصول کلی را شخصی سازی کند. تغذیه خوب به 
نوعی باعث تقویت حافظه می شود و در کنارش انواع یادگیری و فعالیت های مختلف ذهنی، مغز ما را درگیر می کند و 
با این درگیر شدن، روند افول بهره وری حافظه ُکند می شود. در ادامه به نکاتی در این باره اشاره می کنیم که می تواند 

برای هر کسی مفید باشد.

محوری

سید سورنا ساداتی |   روزنامه نگار موفقیت

* درود بر همه اقوام ایرانی که آداب و رسومی  دارند که ریشه 
در فرهنگ غنی ایرانی دارد. زنده باد ایران، زنده باد بلوچ.

* ســه ســال پیش برای ســفر به چابهار رفتم، نکته ای که 
خیلی برام جالب بود، صبور بودن و البته شوخ  طبع بودن 

بلوچ های دوست داشتنی بود.
* ضمــن احترام بــه نظــر مســئوالن زندگی ســام، من 
انتقادی دارم که افراد دیگری هم برای ســتون ما و شــما 
فرستاده اند و چاپ کرده اید اما توجهی به آن  نشده است. 
در ایــن وضعیت اقتصــادی، آیا الزم نیســت کــه مطالب 
تندتری علیه مســئوالن و تاثیرات مشکات اقتصادی بر 
روان مردم کار کنید؟ آیا همیشه باید نوک تیز مطالب تان 

به سمت مردم باشد؟
ماوشــما: مخاطــب گرامــی در صفحــات دیگــر روزنامه 
انتقادهایی به عملکرد مسئوالن داریم اما به طور مشخص 
صفحات زندگی ســام در حوزه ســبک زندگــی و حاوی 

توصیه هایی برای مخاطبان است. 
* بهتر بود به جای عبارت شیک پوشی بلوچ ها، می نوشتید: 

پوشش با اصالت بلوچ ها.
* این عروسی 8 مرحله ای بلوچ ها که سه تا هشت روز هم 
طول می کشه، چقدر هزینه روی دســت عروس و داماد و 
خانواده هاشون می ذاره؟ با این قیمت های امروزی، باید 

100 تا 200 میلیون بشه، به نظرم.
* بعد از دیــدن موضوع »10 نکته بــرای کودکان مبتا به 
دیابت« در صفحه ســامت، تازه متوجه شدم که کودکان 

هم ممکن است دیابت بگیرند.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز انجام ورزش های هوازی

قرار و مدار

امروز بــرای پــر کــردن اوقات 
فراغت تون، تصمیم بگیرین 
یک ورزش هوازی رو تو برنامه 
قرار بدین. درازونشست 
و طنــاب زدن از کــم 
هزینه ترین ورزش های 
هــوازی محســوب 
میشــن که به شدت 
هم چربی سوز هستن...

آن چه تاکنــون درباره درس و مســائل 
تربیتی انجام داده اید  مثل اســتفاده از 
معلم خصوصی و دعوا نتیجه ای نداشته 
و نگرانــی تــان از ضعف های درســی و 
بی مسئولیتی های کودک تان پابرجاســت. وقتی روش 
های اعمال شده   اثربخش نیست باید درنوع  واکنش های 

تان در برابر مشکات فرزند تجدید نظر کنید.

نگاه آسیب شناسانه داشته باشید
شــما مادر محترم با یک نگاه سیستمی و آسیب شناسی 
جدی در زمینه این که چه کم و کاستی در آموزش و تربیت 
فرزند اعمال شده است، می توانید علل ناتوانی فرزند در 

درس و بی مسئولیتی وی را شناســایی کنید و آن گاه به 
حل اساسی مشکل فرزند بپردازید. بنابراین و براساس 
اطاعات اندکی که در خصوص تحصیل فرزند شما داریم 
به نظر می رسد براساس تئوری انتخاب بیشتر از کنترل 
خارجی برای حل مشکل اســتفاده کرده اید و تاثیرگذار 
هم نبوده است که در این نوع مداخله والدین قصد تغییر 
رفتارهای فرزند را دارند و تحت تاثیر این نوع کنترل رابطه 

والد-فرزندی آشفته و تقابل همیشگی شکل می گیرد.

پایه اولش باید تقویت شود
فرزند شــما در پایه اول که اســاس و خشــت اول بنای 
تحصیل اســت، حداقل ها را نیاموخته و به کاس دوم 
و باالتــر راه یافته اســت و آســیب های ایــن پایه ضعیف 
در کاس اول همچنــان ادامــه دارد. حاال شــما غافل 

هستید که خشت اول درســت گذاشته نشده و با فشار 
و به کمــک معلم خصوصــی و به صورت ناقــص، فرزند 
ظاهرا به پایان دوره ابتدایی نزدیک می شود اما ممکن 
است در دبیرستان مشــکات حادتر تحصیلی داشته 
باشــد پس تکرار پایه اول برای این گونه دانش آموزان 
ضــروری به نظر می رســد کــه تا امروز از ســمت شــما، 

اقدامی نشده است.

نگذارید فرزندتان بیشتر سرخورده شود 
به دلیل پایه ضعیف تحصیلــی، فرزند شــما در پایه های 
باالتر  به   موفقیتی  دست نیافته  بنابراین بیشتر سرخورده 
شده است و دیگر انگیزه ای برای ادامه تحصیل و حضور 
در مدرســه نخواهد داشت چون مستقیم یا غیرمستقیم 
و به کرات ممکن است تحقیر شده باشد و در این شرایط 
اشتهایی برای درس و یادگیری ندارد. بنابراین برای حل 
مســئله و بازســازی رابطه با فرزند ضرورت دارد به جای 
تاش برای تغییر رفتــار فرزند بر راه هــای ارتباطی خود 
با فرزند متمرکزشوید و مدیریت روابط انسانی را بیشتر 
تجربه کنید تــا فرزند از زیر فشــار، تهدیــد و تحقیر خارج 
شود. همه ما برای هر تغییری در اطرافیان باید تغییر را از 

خودمان شروع کنیم.

دختر 9 ساله ام خنگ نیست ولی حاضر نیست که چیزی یاد بگیرد

 تربیت 
فرزند

عبدالحسین ترابیان |   کارشناس ارشد روان شناسی

7 توصیه به خانم های مادرخرج
خانم هایی که حساب و کتاب هزینه های خانواده به عهده آن هاست، باید چطور دخل و خرج شان را مدیریت کنند؟

این روزها مدیریت هزینه های خانواده در برخی موارد با نظارت مستقیم بانوی خانه صورت می گیرد. در این مطلب 
قصد داریم با ارائه راهکارهایی، فرایند مدیریت دخل و خرج خانه را برای تان کمی آسان تر کنیم.

فاطمه قاسمی

بانوان

ابتدا بودجه  بندی کنید. سپس همه نیازهای ضروری و 1 برنامه ریزی در اولویت امور مالی خانواده باشد
غیرضروری تان را در درازمدت به دست آورید و هزینه ها را 
دسته بندی و اولویت بندی کنید. معموال برخی از اجناس 
در فصل ها و مناســبت های خاصی به دلیل تقاضای زیاد، 
افزایش قیمت دارد. بنابراین بهتر است برای خریدهای تان 
برنامه ریزی قبلی داشته باشید. مثا می توانید برای خرید 
لباس تابســتانی ســال بعد کودک تان از تخفیف های آخر 
همین تابستان استفاده کنید. در برخی خریدهای اینترنتی 
اگر با دیگر نزدیکان یا همسایه ها همزمان و از یک جا خرید 
کنید می توانید هم در هزینه پیک صرفه جویی کنید و هم 

برای خریدهای بعدی تخفیف بگیرید.
درست است که قیمت ها به شکل عجیب و غیرمنطقی 2 گران خریدن ممنوع!

افزایــش یافتــه و برخــی فروشــنده ها از ایــن موقعیــت 
سوء  اســتفاده مــی کننــد و کاال را با هــر قیمتی بــدون در 
نظرگرفتن ارزش واقعی آن می فروشند اما ما مجبور نیستیم 
خریدار آن باشیم . در صورت امکان خریدتان را به موعدی 
دیگر موکول یــا از کاالی جایگزین اســتفاده کنید. هنگام 
خرید حتما فاکتور قیمت ها را با قیمت درج شده روی کاال 
مقایسه کنید و ترجیحا از فروشگاه های معتبر خرید کنید. 
اگر درباره قیمت باالی کاالیی تردید داشتید، برای خرید 
عجله نکنید و قیمت را با دیگر فروشگاه ها و سایت های خرید 

اینترنتی مقایسه کنید.
قبل از هر خریدی کمی مکث کنید و این سواالت را از 3  خریدی عاقالنه با 3 پرسش طالیی قبل از آن

خودتان بپرسید. 1- چرا باید این جنس را بخرم؟ 2- اگر آن 
را نخرم چه اتفاقی می افتد؟ با این دو سوال، نیاز واقعی ما به 
خرید یک کاال مشخص می شود. اگر به این نتیجه رسیدیم 
که این خرید حتمًا باید انجام شــود، از خودتان بپرسید که 
3- این خرید را از کجا انجام دهم؟ خرید با تفکر، ریسک هر 

خرید اشتباه و غیرضروری را کمتر می کند.
این روزها این نوع خریدها در مقابله با مصرف گرایی 4  از فرهنگ خرید وسایل دست دوم استقبال کنید 

و حمایــت از صرفه جویی در بیــن مردم جایــگاه ویژه ای 
پیدا کرده اســت. اگر چه تصور اغلب افراد از این کاالها، 
وسایل کهنه و غیرقابل استفاده ای است که دیگر جایی 
در خانه صاحب اولش نداشــته اســت اما کافی اســت با 
نگاهی خریدارانه ســری به ســایت های خریــد و فروش 
کاالهای دســت دوم بزنید تا با وســایل نو یــا در حد نوی 
متنوعی روبه رو شوید که مردم به هر دلیلی برای فروش 
گذاشــته اند. به راحتی می توانید با توجــه به اطاعات و 
تصاویری که فروشنده ها از این وسایل قرار داده اند برای 

خرید تصمیم گیری کنید.
امــروزه براســاس رقابت هــای غیرمنطقــی بیــن 5  چشم وهم چشمی های معمول را کنار بگذارید

خانواده هــا، بســیاری دیگــران را الگــو قــرار مــی دهند و 
می کوشــند برنامه هــای خــود را بــا آن ها مطابقــت دهند 
درحالی که با دنبال کردن الگویی که متناســب با درآمد و 
سبک زندگی مخصوص خودتان است به راحتی می توانید 
جواب گوی نیازهای  واقعی خودتان باشید بدون این که به 

دردسر بیفتید.
می شود6  دوستی با محیط زیست باعث کمتر شدن هزینه ها 
با صرفه جویی هم هوای جیب خودتان را دارید و هم کمکی 
به محیط  زیست کرده اید. با صرفه جویی در مصرف انرژی، 
حذف پاستیک، استفاده نکردن از یک بار مصرف ها، خرید 
مواد غذایــی به اندازه و کم کــردن دورریزهــا و ... گام های 
بزرگی به نفع اقتصاد خانواده برداشته  اید. با کمی خاقیت 
و ســلیقه می توانید از دورریزهای خانه، با کاربردی دیگر و 

گونه ای بهتر دوباره استفاده کنید.
شماست7  اســباب و کاالهای مصرفــی زندگی تان ســرمایه 
با این تفکر بدون شک سعی خواهید کرد با مصرف درست از 
وسایل تان به خوبی مراقبت کنید تا دیرتر خراب شود. به این 
ترتیب مجبور نخواهید شد که  مبلغی را برای تعمیر یا خرید 
دوباره آن ها صرف کنید و در عوض این هزینه های مازاد را 

پس انداز یا سرمایه گذاری می کنید.

رموز طالیی برای دستیایب به موفقیت های شغیل
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10 نکته طالیی
 در هبره وری 

حافظه
قواعد ثابتی هست که به هر فردی در هر سن و موقعیتی 

کمک می کند کارایی حافظه خود را ارتقا دهد و از افول آن 

پیشگیری کند

 ورزش و ورزش

6 فعالیــت بدنــی فقط جســم  
مــا را ورزیــده نمی کنــد، بــا 
بهبــود ســوخت و ســاز، در فرایندهایی مثل 
ورزش هــای هــوازی ســه بــار در هفتــه، دوچرخه 

سواری و... ذهن هم قوی تر می شود.
 تمرکز روی یادگیری

7 شــیوه به خاطــر ســپردن اطاعــات هم در  
نحوه کار حافظــه و بازیابــی اطاعات موثر 
است. نمی شود اطاعات را سرسری به حافظه سپرد 
و انتظار بازیابی به موقع آن ها را داشــت. باید مطالب 
را در شرایطی به حافظه بسپاریم که هیچ عاملی مثل 
تلویزیــون و ... تمرکــز مــا را برهــم نزند و گرنــه موقع 
بازیابی ناقص اطاعات ساده ای مثل اسم یک بازیکن 
فوتبال یا هنرپیشه سینما ناچار می شویم همه چیز را 

بیندازیم گردن حافظه مان و گذر عمر و...
 لقمه لقمه

به جــای به خاطر ســپردن یک جــای میزان 8
زیادی از اطاعات، بهتر اســت میزان کمی 
را با فواصل نزدیــک به هم بــه خاطر بســپاریم و در هر 
مرحله، مقداری از اطاعات دفعه قبل را هم مرور کنیم. 
در این بین  باید به هر چیزی که وارد ذهن می شود یک 
برچســب دقیق هم بزنیم تا با یک نظم دهی درست به 
حافظه مان ســپرده شــود. هرازگاهی بد نیست حتی 
مــکان و روش یادگیری را هم تغییر دهیــم تا با تنوع در 

آموختن، حافظه ما فعال تر از همیشه باشد.
 اشتراک گذاری

 پای فضای مجازی در میان نیســت، منظور 9
از اشــتراک گذاری این اســت که اگــر مقاله 
جالب، مستند تماشایی، فیلم خوب یا کتابی آموزنده 
توجه ما را جلب کرد،  اطاعاتش را با دیگران در میان 
بگذاریم، بــه بقیه توضیــح و حتی آموزش دهیــم تا آن 

اطاعات در ذهن خودمان هم تثبیت شود.
 امان از استرس

10 مثــل   عواملــی  از  نهایــت  در 
اســترس، فشــار روانی باال و ... 
که باعث تضعیف تمرکز و آسیب به روند 
یادگیــری و درنتیجــه کاهــش 
بهره وری حافظه می شود 
تــا  کنیــم  پیشــگیری 
گذر عمــر نتواند تاثیر 
زیادی روی نشاط و 
ورزیدگی حافظه 
داشــته  مــا 

باشد.

دختری 9 ساله دارم که خجالتی است. از کالس اول دبستان متاسفانه حروف را یاد نگرفته و از درس 
گریزان است. از معلم های زیادی کمک گرفتم که به صورت خصوصی آموزش بدهند ولی اصال حاضر 
نیست که درس بخواند یا چیزی را یاد بگیرد. به تازگی در یک امتحان در جواب همه سواالت نوشته که 
مفهوم سوال را متوجه نشدم، جواب را نمی دانم و ... . دختر خنگی نیست چون کارهای هنری را زود یاد می گیرد مثل 

نقاشی و آشپزی. در ضمن خیلی نامنظم   است. راهنمایی کنید.



جوانه )ویژه نوجوانان(
قضاقورتکی 

چگونه همسایه طبقه پایین را روانی کنیم؟  

برای این تعطیالت که در خانه هستیم، چه برنامه ای دارید؟ 

یک تابستان متفاوت 

گالری

4

بدانیم

نسترن رضوی| خبرنگار دورهمی

تابســتان، این فصل خاطره انگیز، همیشــه فرصتی بوده برای ســفر کردن و 

گردش اما امسال با وجود ویروس کرونا، برای حفظ سالمتی خودمان و اعضای 

خانواده بهتر است کارهای دیگری برای گذراندن اوقات فراغت انجام بدهیم. 

در دورهمی تلفنی این هفته با بچه ها درباره همین موضوع صحبت کردیم. از آن ها پرسیدیم 

برای تابستان امســال چه برنامه هایی دارند و قرار اســت چه کارهایی در خانه انجام بدهند تا 

تعطیالت حوصله سربر و خسته کننده نباشد. شما چه پیشنهادهایی برای دوستان تان دارید؟

با قلدرهای اینترنتی چطور رفتار کنیم؟ 

مبحث آیین همســایه داری ازجمله مباحثی اســت که از جمله مباحث اســت. خودمونیش یعنی 
خیلی مهمــه، حاال چــرا مهمه؟ به هرحال همســایه فلش نیســت که اگه ازش خســته شــدی بری 

چندگیگ بیشترش رو بگیری که اونم با این قیمتا نمی تونی. همسایه حتی هندزفری هم نیست که 
اگه پیچ خورد، بری بلوتوثیش رو بگیری. همســایه زیر آفتاب یا تو سایه ، هم 

روز و هم شــب کنار ماســت و نباید روی مخ باشــه اما ما می تونیم روی مخش 
باشیم. مهم ترین نکته در آیین همسایه داری همینه که از همه توقع 

داشته باشــیم اما خودمون رعایــت نکنیم تا بهمون خــوش بگذره. 
هرکی ناراحته اصاًل جمع کنه بره! یه فایل رهن و اجاره خودم سراغ 

دارم عالی. تقدیم کنم برین یه جای ساکت؟ 
آخه  تو ایــن وضع کرونــا که نمیشــه رفت باشــگاه، بچــه فامیل مون 

نیم ســاعت اومده خونه ما و بهترین موقعیته  که تمــام فنون فیلم های 
رزمی رو روش تمرین کنم؛ حاال همسایه پایینی هم درحال استراحت باشه! 

مگه چی میشه؟ مگه دو ســال قبل نوه های همســایه پایینی دِر مجتمع رو محکم 
بستن ما چیزی گفتیم؟ البته گفتیم اما چیز بدی نگفتیم، کره ماه حرف بدیه؟ نیست 

دیگه، منم یه چیزی تو این مایه ها بهشون گفتم. بعدشم من گردن این همسایه پایینی 
خیلی حق دارم. یه بار دیدم داره از خونه میره بیرون، در رو براش نگه داشــتم. خب توقع 

دارم در قبال اون لطفم ایشون هم در برابر این که می خوام تو اتاقم با طناب زدن پی درپی برق 
تولید کنم سعه صدر داشته باشه. همسایگی یعنی همین، هرکسی باید یه ذره کوتاه بیاد دیگه.

 زندگی سالم
  سه شنبه

 17 تیر   ۱۳۹۹    
 شماره ۱6۳8

  پرورش گل و ساخنت فیلم کواته
عطیه یزدی پور، 17 ساله | همان طور که امسال به خاطر کرونا 
شــرایط مدرســه و امتحاناتمان  تغییر کــرد، برنامه هایی هم که 
برای تابســتان داشتیم از این قاعده مســتثنا نماند. من به رشته  
تحصیلی ام، »تولید برنامه های تلویزیونی«، خیلی عالقه دارم و از 
تعطیلی مدارس اصال خوشحال نبودم. برای همین کارآموزی ام 
را رها نکردم. حاال هم با کمک معلم هایم مشغول طراحی دکور 
تئاتر کودک ونوجوان هستیم که کار بســیار لذت بخشی اســت. عالوه بر این قرار بود با دوستانم 
یک فیلم کوتاه بسازیم. باتوجه به محدودیت هایی که به وجود آمده است، تصمیم گرفتیم این کار 
را در خانه انجام دهیم و حاال مشغول نوشــتن فیلم نامه اش هستیم. به نظرم این تابستان فرصتی 
است تا کارهای مان را به شکلی متفاوت از همیشه انجام دهیم. مثال این روزها کالس موسیقی ام 
آنالین برگزار می شــود. همچنین امســال با پدرم گل آفتابگردان پرورش دادیم که تجربه بسیار 

جالبی است.

  طراحی نرم افزار و برانمه نوییس
امیرسپهر سبحانی، 12ساله| موقعیتی که امسال در آن قرار 
گرفته ایم، یک چالش بزرگ برای ما نوجوانان است که امیدوارم 
به خوبی آن را  پشت سر بگذاریم. وقتی قرارشد امسال تفریحاتی 
مثل پارک رفتن و شرکت در کالس های حضوری نداشته باشم، 
تصمیم گرفتــم در کالس های آنالیــن ثبت نام کنــم. در کالس 
مجــازی برنامه نویســی و طراحــی نرم افزار هــای بازی شــرکت 
می کنم که عالوه بر سرگرمی، بسیار جذاب است. به نظرم باید سعی کنیم تفریح و خوش گذرانی 
را در قالب هــای  مفید انجام دهیم؛ مثال دیدن کلیپ های آموزشــی و کتــاب خواندن به ما کمک 
زیادی می کند. من به دوستانم خواندن کتاب هایی مثل شاهنامه و بوستان  و گلستان را که نسخه 

ساده شده مخصوص نوجوانان هم دارند، پیشنهاد می کنم.

  کاردسیت و ورزش
ریحانه خســروی، 12 ســاله| معموال هرســال تابســتان بیشتر 
وقت مان به تفریح و استراحت کردن می گذشت اما امسال شرایط 
متفاوت  اســت. هنوز معلم ها در گروه های آموزِش مجازی برخی 
درس هــا را با مــا کار می کننــد. همچنیــن فعالیت های ســرگرم 
کننده ای مثــل انــواع بازی های آموزشــی و خوانــدن کتاب های 
غیردرسی بهمان پیشنهاد می دهند و به انجام این کارها تشویق مان 

می کنند. من تصمیم گرفته ام به هیچ عنوان اجازه ندهم از این شرایط خسته شوم به همین دلیل برای 
سرگرم شــدن، کارهای مختلفی مثل ورزش کردن در خانه و ســاخت کاردستی های هنری انجام 
می دهم. همچنین چند ساعت در روز درس می خوانم. قرار است مدارس  از شهریور باز شود پس بهتر 

است که آمادگی الزم را داشته باشم.

  فوتبال و مترین نجاری
فرهان طالســاز فیروزی، 11ســاله| مــن ابتدا از ایــن اوضاع 
ناراحت بودم چون هرســال تابســتان  در کالس های آموزشــی 
شرکت می کردم و با دوستانم قرار می گذاشتم. اما حاال مشغول 
کارهای دیگری شــده ام و حتمــا تجربه های متفاوتی به دســت 
می آورم. مثال همان ورزش هایی را که برای شان کالس می رفتم، 
در خانه تمرین می کنم. با ســی دی های آموزشــی زبان تمرین 
می کنم و با بــرادرم فوتبال بــازی می کنم. به نظرم این روزها  فرصت مناســبی اســت که در کنار 
خانواده باشــیم و از آن ها مهارت هایی یاد بگیریــم. من در کنار پدرم برای ســرگرمی، نجاری یاد 

می گیرم و از تجربه این کار بسیار خوشحالم.

  
نرگس عزیزی |    روزنامه نگار

 برخی افراد ممکن است برای ما در شــبکه های اجتماعی، پیام های زشت بفرستند، به 

ما و خانواده  ما توهین یا حتی تهدیدمان کنند. به چنین رفتارهایی به اصطالح »قلدری 

اینترنتی« یا سایبری می گویند. مطالعات نشان می دهد، نوجوانانی که درمعرض چنین 

پیام هایی هستند، اضطراب زیادی را تجربه می کنند، احتمال افسردگی در آن ها باالست 

و وضعیت درسی شــان افت می کنــد. به عنوان یــک نوجــوان، وقتی با 

پیام های آزاردهنده روبه رو می شویم، چه گزینه هایی پیش پای ماست؟

 درباره این مسئله با یک فرد قابل اطمینان صحبت کنید؛ با گفت وگو در 
1

این باره هم از فشار آن کم می شود و هم بهتر می توانید راهی برای حل 
آن پیدا کنید.

 اگر کسی برای تان پیامی فرستاده که می شود برداشت شوخی از آن 
۲

داشت، ابتدا آن را شوخی بگیرید و بخندید. اما اگر این شوخی باعث 
آزارتان شده است، خودتان را متهم به بی جنبه بودن نکنید. درعوض سراغ 

راه های دیگری بروید که در این  مطلب آورده ایم.
 اگر پیام آزاردهنده تنها یک مورد اســت، به آن توجهی نکنید. افراد 

۳
آزارگر به دنبال جلب توجه شــما هســتند پس در قدم اول آن ها را از 

توجه خود محروم کنید.
اگر بی توجهی شــما جواب نــداده و آزارهــا ادامه پیدا کرده اســت، 

۴
صحبت با آزارگر را امتحان کنید. بــه او پیام بدهید که کارش باحال 
نیست، موجب آزار اســت و شــما می خواهید که او دیگر برای شما چنین 

پیام هایی نفرستد. پیام های تان باید شفاف و مودب باشد.
 فکر ارسال پیام هایی که حال طرف مقابل را بگیرد، از ذهن خود دور 

۵
کنید. ادامه دادن چرخه آزار، مشکل را حل نمی کند. در عین حال 
یادتان باشد که رفتار قلدری شما هم می تواند ازنظر قانونی تحت تعقیب قرار 

بگیرد.
 در شــبکه های اجتماعی، فرد آزارگر را بالک یا گزینه  محدودســازی را برای او فعال 

۶
کنید. این کارها باعث می شود که نتواند به راحتی برای شما پیام بفرستد. در برخی 
اپلیکیشــن ها با محدود یا بالک کردن، فرد دیگر نمی تواند بفهمد شــما چــه زمانی آنالین 

هستید و این به امنیت شما کمک می کند.
غالب ســایت ها و اپلیکیشــن ها ازجمله اینســتاگرام و گوگل، راه هایی برای گزارش 

۷
قلدری دارند. وقتی شما این مورد را گزارش می کنید، این فضاها را نه تنها برای خود 

بلکه برای دیگران هم امن می کنید.
 از پیام ها فیلم و عکس بگیرید و شــواهد را حفــظ کنید. این شــواهد را تنها در اختیار

۸
 بزرگ تری قــرار دهید که می دانیــد می تواند به شــما کمک کند. از ارســال آن برای 

دوستان تان خودداری کنید.
 اگر کسی شما یا فرد دیگری را تهدید می کند، در گزارش آن به پلیس تعلل نکنید. اگر 

۹
امکان گزارش همان لحظه به پلیس را ندارید، سریع تر با یک بزرگ تر صحبت کنید.
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رفقا سالم!
یک دانش آموز موفق شده برای 

پیشگیری از شیوع بیشتر کووید-۱۹ طرحی 

برای ساخت ماسکی از جنس گرافین ارائه بده که 

هم سبکه و هم کارآمد. ماسک ابداعی  »پارنیکا ساکسنا« 
 

در عین حال که قابلیت تنفس داره، دربرابر ذرات کووید-۱۹ مثل 

مانع عمل می کنه. پارنیکا گفته: »امیدوارم این کار، الهام بخش 

همساالن من باشد تا بدانند که همیشه نباید برای پاسخ 

شماره پیامک 2000999دادن به سواالت، به بزرگ ترها مراجعه کنیم«.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

سبز انگشتی

در بارگاه تو همان آهوی خسته ام 

امیرحسین دشتی| ١٣ساله از نیشابور 

خورشید اذن طلوع از تو گرفته رضای من                    صحن و سرای توست قبله آشنای من
تو آفتاب هشتمی و تمام ستارگان    بهر طوافت آمده اند شمس الضحای من
در بارگاه تو همان آهوی خسته ام    تو ضامنم شو ای شه بدرالدجای من!
چون نام توست آشنای دل بینوای من در روز حشر غم به دل من نمی رود   

باب الجوادت مقصد هرروزه ام شد
 آیدا پاکزاد| ١۷ ساله 

خورشید هشتم در دیار آشنایی    تو شاهکار خلقتی، نورت خدایی
قلبم چنان از مهر تو سرشار گشته است    آزادم از غم ها رسیدم تا رهایی
نقاره هایت بانگ هستی را که سرداد  هفت آسمان دیگر نمی خواهد صدایی
شمس الشموس شرق عالم حضرت یار  تو صاحب زیباترین صحن و سرایی
باب الجوادت مقصد هرروزه ام شد  تا از کرامت ها به قلبم رونمایی
بر درد بی درمان اندوهم دوایی حرمان برای زائرت معنا ندارد 
با دست خالی آمدم آقای خوبم  از فضل تان بی شک نماند بی نوایی
در خواب هایم چون کبوتر می پریدم  آخر ندا آمد برو حاجت روایی

آثار شما

پالستیک را بهتر بشناسیم 

وقیت اباب اب پالستیک خرید میاد 
 اتفاقی که واقعا میفتهچیزی که توقع دارم 

شوخی

ی
ی، مراد

صابر
جرا: 

ایده و ا

12 دقیقه متوسط زمانی است که هرکیسه مریم ملی| روزنامه نگار
کاربرد دارد، در حالی که 500 ســال طول 

می کشد تا همان کیسه تجزیه شود.
3  لیتر آب برای تولید یک بطری پالستیکی 

یک لیتری مصرف می شود.

 6  کیسه پالستیکی در هفته، 24 تا در ماه 
و 288 تا در ســال کمتر مصرف می شود، 
اگــر کیســه های پارچــه ای را جایگزیــن 

پالستیک کنیم.

10 کشــور در مصرف کیســه پالستیکی 
در جهان رتبه اول را دارند و ایران جزو این 

کشورهاست.

200گونه از دلفین ها، وال ها، الک پشت ها 
و ماهی هــا ســاالنه با خــوردن پالســتیک 

به جای غذا ازبین می روند.

تــن پالســتیک هرســال وارد   4000  
اقیانوس ها می شود که توسط باران به نقاط 
مختلف زمین می رود  و می تواند به شــدت 

سمی و خطرناک باشد.

 به مناسبت هفته جهانی

 بدون پالستیک) 14 تا 21 تیرماه(
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استقالل و فوالد، در انتظار 
نظر ایفمارک 

رسول پناه: ماهی ٢ ميليارد
 از اینستاگرام درآمد داریم

ادعا	 عجيب سرپرست پرسپوليسدرصد بند	 اشتباه و مغا�ر پروتل ها	 بهداشت� 

دست خــالی بعد از قهرمانــی
جدا�� چهره ها	 محبوب و آ�نده ترسنا)  �حي� و سرخ ها
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درخشش رحمتى و 
حسرت بزرگ استقالل

آمار گل محمدى
 بهتر از کالدرون 

افت فاحشفاحش استقالل 
در نیم فصل دوم

هرچـــــــند 
ـــــــه هــــــواداران 
پرســپوليس  روزها� خوشــ� 
را پشــت ســر م� گذارنــد و خــود را بــرا� 
تيــم  متوالــ�  قهرمانــ�  چهارميــن  جشــن 
محبوبشــان در ليــگ آمــاده 
رده انــد، امــا 
مســلما بعــد از پو
ــر احتمالــ� ســرخ ها در 

ســب عنوان قهرمان� روزها� ســخت� در 
انتظــار ا>ــن تيم خواهــد بود. عقد قــرارداد 
بحث برانگيــز با اسپانســر، تغييرات متوال� 
دالر�  سرســام آور  بده� هــا�  مد>ر>تــ�، 
و خزانــه خالــ� ا>ن تيــم همه و همه نشــان 
م� دهــد 
ه ســرخ ها برا� حفظ ســتارگان 
خود 
ار سخت� خواهند داشت و شا>د بعد 
از عليرضــا بيرانوند چند باز>Hــن تاثيرگذار 
د>گر هم از پرســپوليس جدا شــوند. عالوه 
بــر ا>ــن جدا>ــ� احتمالــ� 
ر>ــم باقــر� و 
چهــره   ٢ به عنــوان  حســين�  ســيدجالل 
شــاخص و باتجربه م� تواند آرامش ٤ فصل 
اخيــر را از ســرخ ها بگيــرد. تمــام شــواهد 
نشــان م� دهــد 
ــه بعــد از پو
ــر قهرمان� 
روزهــا� ســخت� در انتظــار پرســپوليس و 
>حي� خواهد بود. در ادامه نگاه� خواهيم 

داشت به ا>ن چالش ها.
 جدا�� آقا .ر�م

چنــد روز پيــش 
ر>ــم باقــر� بــه خواســته 
 مهــد� محمد نب�، دبير فدراســيون فوتبال  
در فدراســيون حاضــر شــد تا در مــورد نحوه 
همHار� اش با تيم مل� تصميم گير� شــود. 
در ا>ن نشست دبير فدراسيون رسما از 
ر>م 
باقــر� خواســت بــرا� حضــور در 
ادرفن� 
تيم مل� از پرســپوليس جدا شــود و احتماال 

ر>ــم هم به دنبال چالشــ� جد>ــد و حضور 
در تيــم  ملــ� خواهد بود. نقــش 
ر>م باقر� 
در ا>ن ســال ها در موفقيت ها� پرسپوليس 
غيرقابل انHار اســت و ســرخ ها خيل� سخت 

م� توانند جا� خال� ا>ن مرب� را پر 
نند.
خداحافظ� احتمال� سيدجالل

خداحافظــ�  زمزمه هــا�  مدت هاســت 
ســيد جالل حســين� در پا>ــان فصل بر ســر 
زبان هــا افتــاده و گرچــه هرگــز ا>ــن باز>Hن 

ا>ن خصــوص  در  نشــده  حاضــر  باتجربــه 
اظهار نظــر 
نــد، امــا برخ� شــواهد نشــان 
م� دهد 
اپيتان ٣٩ ســاله ســرخ ها به پا>ان 
خط در دوران باز>گر� نزد>] شــده اســت . 
پرســپوليس در نيم فصل دوم ٩ بار به ميدان 
رفته و ســيد جالل در ٥ بــاز� از ا>ن ٩ باز� 
فرصــت حضــور در ميــدان را پيدا 
ــرده  
ه 
تنهــا ٣ بــاز� در تر
يــب ثابت قــرار گرفته و 
در ٢ بــاز� بــه عنــوان باز>Hــن جانشــين در 
آخر>ــن دقا>ق بــاز� از نيمHــت ذخيره ها به 
زمين رفته  و در ٤ باز� اصال حضور نداشــته 
اســت. با ا>ن آمار م� تــوان چنين گمانه زن� 

ــرد 
ه ســيد جالل 
م 
ــم به پا>ــان دوران 
باز>گر� نزد>] شــده  و چه بسا زمزمه ها>� 
پا>ــان  در  او  خداحافظــ�  خصــوص  در  
ــه 
فصــل به گوش م� رســد، به واقعيــت تبد>ل 
شود. مسلما پرســپوليس بدون 
ر>م باقر� 
و سيدجالل آرامش ٤ فصل اخير را نخواهد 

داشت.
جدا�� ستارگان

شجاع خليل زاده، بشار رسن و عل� عليپور، 
فصــل  پا>ــان  در  
ــه  هســتند  باز>Hنــ�   ٣
قراردادشان با پرسپوليس به اتمام م� رسد 
و با توجه به عملHرد ا>ن باز>Hنان، رســيدن 
پيشــنهادها� خارج� در پا>ان فصل برا� 
هر 
دام از آن هــا اصال عجيب نخواهد بود. 
نHتــه نگران 
ننده تــر ا>ن 
ه هــر ٣ باز>Hن 
بارها و بارها از حضور در ليگ ها� خارج� 
اســتقبال 
رده انــد و بــا توجــه بــه افزا>ش 
قيمت ارز در 
شــور خيل� سخت م� توانند 
به پيشنهادها� دالر� پاسخ منف� بدهند. 
در ا>ن بيــن م� تــوان بــه جدا>ــ� احتمال� 
باز>Hن� مثل مهد� تراب� هم اشــاره 
رد. 
ســتاره ســرخ ها در ا>ــن فصــل بــه واســطه 
از تيم هــا�  نــگاه خيلــ�  درخشــش خــود 
حاشــيه خليج فارس را به خــود جلب 
رده 
و بــا >] پيشــنهاد خوب و پرداخــت مبلغ� 
نه چندان ز>اد  به باشــگاه پرســپوليس برا� 
فعال ســاز� بنــد جدا>ــ� م� توانــد فوتبال 

ند.   hا>ران را به مقصد >] ليگ جد>د تر

تيم فوتبال اســتقالل 
ه نيم فصل نخســت نتا>ج 
درخشــان� گرفته بود، در نيم فصــل دوم با افت� 
فاحــش مواجــه شــد و ســقوط چشــمگير� در 
جــدول داشــت. تيم فوتبــال اســتقالل 
ه فصل 
جار� را با آندره استراماچون� سرمرب� پيشين و 
ا>تاليا>ــ� اش آغاز 
رد و با نتا>ج خوب� 
ه گرفت 
در هفتــه ســيزدهم و بعــد از پيروز� >ــ] - صفر 
خانگ� مقابــل تيم مدعــ� شــهرخودرو به صدر 
جدول رسيد، بعد از جدا>� استراماچون� با افت 
مواجه شد. آب� پوشان در حال� 
ه در هفته ها� 
پا>ان� نيم فصل نخست بدون سرمرب� به ميدان 
م� رفتند، در پا>ان نيم فصل بــا ٢٩ امتياز بعد از 
پرسپوليس در جا>گاه دوم ا>ستادند. آن ها در ١٥ 
باز� نيم فصــل اول با ٣٢ گل زده نه تنها بهتر>ن 
خط حملــه را در اختيار داشــتند، بلHه توانســته 
بودند به طور متوســط در هر بــاز� بيش از ٢ گل 
بــه ثمر برســانند. اســتقالل� ها در نيم فصل دوم 

>] باز� (هفته شــانزدهم مقابل ماشين ساز�) 
هم بدون ســرمرب� به ميــدان رفتند و مثل اولين 
باز� فصل در ا>ن باز� هم شHست خوردند و بعد 
از آن فرهاد مجيد� هدا>ــت ا>ن تيم را پذ>رفت. 
آب� ها� پا>تخت در نيم فصل دوم ٧ بار به ميدان 
رفته اند 
ه تنها ٢ بار با نتا>ج مشابه ٢ - >] مقابل 
نفت مسجد ســليمان و ذوب آهن پيروز شده اند و 
هر ٢ پيروز� در باز� ها� خانگ� بوده است. 
ار 
ا>ن تيم ٢ بار به تســاو� 
شــيده و در ٣ باز� هم 
در ا>ن مقطع از مســابقات شHست خورده  است. 
آب� پوشــان در ٧ بــاز� خود در نيم فصــل دوم ٩ 
بار به گل رســيده و ١٠ بار دروازه شــان باز شده  و 
تفاضل گل آن ها منف� >] است. در حال� 
ه در 
نيم فصــل اول معدل گلزن� آن ها بيــش از ٢ گل 
بــه ازا� هر باز� بــود، در نيم فصل دوم ٣/١ گل 
بــه ازا� هر باز� (هــر ٧٠ دقيقه >] گل) به ثمر 

رسانده اند.

افت فاحش استقالل در نيم فصل دومجدا�� چهره ها	 محبوب و آ�نده ترسنا)  �حي� و سرخ ها

سقوط با فرهاد!دست خالی بعد از قهرمانی
ابتدا� هميــن هفته بود 
ه تيم زنيت ســن پترزبورگ در باز� سرنوشت ســاز هفته  

بيســت و ششــم ليگ برتر فوتبــال روســيه در زمين تيم 
راســنودار به ميــدان رفت 
و ميزبانــش را بــا نتيجه ٤ - ٢ مغلوب 
رد. ســردار آزمون (٥ و ٥٢)، آرتــم جيوبا (٤٥ - پنالت�) و 
ســوتورمين (٧٢) ، ٤ گل زنيت را وارد دروازه 
راســنودار 
ردند. اوتHين هــم در دقا>ق ٢٩ و ٥٠ 
زننده ٢ گل 
راســنودار بود. تيم زنيت با 
ســب ا>ن پيروز� در ٤ هفته باق� مانده تا پا>ان فصل 
جار� ليگ برتر روســيه به عنوان قهرمان� رســيد. ا>ن دومين قهرمان� متوال�  زنيت� ها در ليگ 
برتر روســيه و در مجموع هفتمين قهرمان� ا>ن تيم است. بعد از د>دار� 
ه به قهرمان� زنيت� ها 
منجر شد، چمپيونات روسيه با مشار
ت 
اربرانش نمره فن� عال� ٨ را به سردار آزمون اختصاص 
داد. آرتم جيوبا، 
اپيتان زنيت هم نمره مشابه� را 
سب 
رد. البته نقش سردار فقط در ا>ن باز� 
به چشــم نيامده و ستاره ا>ران� زنيت� ها در طول فصل نقش پررنگ� در قهرمان� شيرها� روس 
داشــته اســت. ســردار ا>ران� ا>ن فصل ٢٥ بار برا� تيمش در رقابت ها� ليگ روســيه به ميدان 
رفت و عالوه بر ١٣ گل زده با ٦ پاس گل >�H از تاثيرگذارتر>ن باز>Hنان تيمش بوده   و در ٤ هفته 
باق� مانده نيز م� تواند ا>ن آمار را بهبود ببخشد و حت� نيم نگاه� هم  به عنوان آقا� گل� رقابت ها 
داشــته باشــد. در حال حاضر ســردار با ١٣ گل در رده دوم گلزنان برتر ليگ روســيه و پا>ين تر از 
هم تيم� خود آرتم جيوبا با ١٦ گل زده قرار دارد. البته بيشــتر از آقا� گل� ا>ن دومين قهرمان� 
متوال� زنيت در ليگ روسيه است 
ه سردار را خوشحال 
رده . مهاجم تيم مل� 
شورمان به دنبال 
قهرمان� تيمش در ليگ روســيه به شبHه تلو>ز>ون� Matchtv گفت: «خيل� خوشحالم 
ه برا� 
دومين  بار قهرمان شــد>م و ا>ن خوشــحال� قابل توصي{ نيست. با وجود شرا>ط 
نون� جهان به 
دليل شيوع و>روس 
رونا هواداران را در قلب مان حس م� 
نيم و ا>ن قهرمان� را به همه تبر>] 
م� گو>ــم. هدفم قهرمان� با تيم زنيت در ليگ برتر روســيه بود. هــدف بعد� ام هم قهرمان� جام 

حذف� است.»  

دومين قهرمان� متوال� شيرها در روسيه

نقش پررنگ سردار ایرانی در قهرمانی زنيت

درخشش رحمتی و حسرت بزرگ استقالل
دروازه بان 
هنه 
ار شهر خودرو>� ها نقش پررنگ� در پيروز� تيمش ا>فا 
رد و وا
نش ها� تماشا>� را 
به اجرا در آورد. نگاه� به آمار و ارقام ليگ در ٢ هفته اخير برگزار شــده پس از تعطيالت طوالن� مدت 

رونا>�، نشان م� دهد >] سنگربان حدودا ٤٠ ساله فعال بهتر>ن باز>Hن ليگ است! آر�، سيد مهد� 
رحمت� بعد از نما>ش درخشان اش در مشهد و وا
نش ها� ز>با برابر ذوب آهن 
ه ضامن 
سب ٣ امتياز 
خانگ� مهم در راه قرار گرفتن در جمع مدعيان شــد، توانست برابر گل گهر هم، فوق العاده آماده نشان 
دهــد و بارها دروازه اش را از خطر موقعيت ها� ســيرجان� ها نجات دهد. رحمت� 
ه از د>دگاه ســا>ت 
>ازده، بهتر>ن باز>Hن ميدان در دوئل با ذوب آهن بود و نمره عال� ٨٫٢ را 
ســب 
رد، برابر شــاگردان 
جالل� توانســت دومين باز>Hن برتر ميدان قلمداد شــود و ا>ن بار از د>د 
ارشناسان سا>ت >ازده، نمره 
قابل قبول ٧٫٤ را به دست آورد؛ شهر خودرو حاال با درخشش سنگربان خود به جمع ٣ تيم برتر جدول 
راه پيدا 
رده و بيشتر از هميشه، به تHرار 
سب سهميه آسيا>� در پا>ان ليگ نوزدهم اميدوار شده است.   
مسلما با توجه به عملHرد پر فراز  و نشيب  سيدحسين حسين�، حاال آب� ها� پا>تخت حسرت از دست 

دادن شماره >] باتجربه خود را م� خورند. 

نقش پررنگ 

سردار ایرانی

در قهرمانی زنيت 

نقشنقش

سردارسردار

در قهرمانیدر قهرمانی
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پــس از پيــروز� ٤-�� بارســلونا مقابل و�ارئــال، �ي�ه 
ســتين، ســرمرب* بارســلونا در جمع خبرنــگاران گفت: 
«در ا�ــن بــاز� از همــه نظــر خيلــ* خــوب بود�ــم و گل 
زودهنگامــ* �ه بــه ثمر رســاند�م �م� �رد تــا اعتماد 
به نفــس ما باال برود. مســ*، ســوارز و گر�زمــان به طور 
فوق العاده ا� با ��د�گر هم�ار� و هماهنگ* داشــتند. 

آن ها باز��نان* بسيار با�يفيت هستند. عمل�رد آنتوان 
گر�زمــان خيل* خوب بود و در پســت* �ــه راحت تر بود، 
بــاز� �ــرد. ســرج* روبرتــو خيل* خــوب بــود و پس از 
مصدوميتش با فرم و انرژ� خوب* برگشته است.» ستين 
درخصوص صحبت ها� بارتومئو در انتقاد از �م� داور 
و�د�و�ــ* (VAR) نيــز گفت: «نظر� در ا�ن بــاره ندارم و 

صحبت ها� او را نشــنيده ام. اگر رئيس باشــگاه چيز� 
م* گو�د، انتظار دار�د من در آن رابطه چه بگو�م؟ با ا�ن 
حــال اعتماد مــن به VAR �م و �متر م* شــود. فرض بر 
ا�ن بود �ه VAR باعث عادالنه تر شــدن فوتبال م* شود 
امــا در حــال حاضــر چنيــن چيــز� را نم* بينيــم ز�ــرا 

تفسيرها� شخص* در آن دخالت دارند.»

ستین هم به جمع منتقدان VAR پیوست

 ليگ برتر انگليس
برنل* �� - شفيلد�ونا�تد ��

نيو�اسل ٢ - وستهام ٢
ليورپول ٢ - استون و�ال صفر

ساوتهمپتون �� - منچسترسيت*
 سر� آ

برشا ٢ - هالس ورونا صفر
�اليار� صفر - آتاالنتا ��

پارما �� - فيورنتينا ٢
سمپدور�ا ٣ - اسپال صفر

اود�نزه ٢ - جنوا ٢
 الليگا

اتلتي� بيلبائو صفر – رئال مادر�د ��
اسپانيول صفر - لگانس ��
اوساسونا صفر - ختافه صفر

 ليگ برتر
�ر�ستال پاالس – چلس*؛ ٢١:٣٠

واتفورد – نور�چ، ٢١:٣٠
آرسنال – لسترسيت*، ٢٣:٤٥

 سر� آ
ميالن – �وونتوس؛ ٠٠:١٥

لچه – التز�و؛ ٢٢
 الليگا

سلتاو�گو - اتلتي�و مادر�د؛ ٠٠:٣٠
والنسيا – وا�ادوليد؛ ٢٢

احتمال جدایی تياگو و آالبا
قــرارداد داو�ــد آالبــا و تياگــو آل�انتــارا در 
تابستان ســال آ�نده به اتمام خواهد رسيد 
و ا�ــن دو باز��ــن هنوز قــرارداد خــود را با 
باشگاه با�رن مونيخ تمد�د ن�رده اند. داو�د 
آالبــا بــرا� تمد�د قــرارداد خــود خواهان 
دستمزد� حدود ٢٠ميليون �ورو در سال 
اســت. تياگو آل�انتــارا نيز قــرارداد خود را 
بــا با�رن مونيخ تمد�ــد ن�ــرده و جدا�* او 
قطع* به نظر م* رسد. از ليورپول به عنوان 
��ــ* از مشــتر�ان جــذب تياگــو نــام برده 
م* شــود. برخــالف تياگو، شــانس تمد�د 
قرارداد آالبا با با�رن مونيخ ٥٠-٥٠ است.

اسکوربورد

برنامه

خبر

مقابــل  ســيت*  انتظــار  از  دور  باخــت 
�ــه  حالــ*  در  هــم  آن  ســاوتهمپتون 
ســيت* زن ها بيــش از ٥ برابر حر�ــj موقعيت گل هدر 
دادنــد بــار د�گــر انتقــادات را مبن* بر منســوخ شــدن 
مال�يــت صــرف در زمين فوتبــال داغ �ــرد؛ اتفاق* �ه 
مشــابه آن در ا�ــن فصل بــرا� گوارد�وال ز�ــاد رخ داده 
اســت. �اف* است د�دار رفت برابر ليورپول را به خاطر 
آور�ــد. در آن د�ــدار گوارد�ــوال در همــان ١٥ دقيقــه 
ابتدا�ــ* ٢ بــار شــاهد فروپاشــ* دروازه تيم خــود بود 
تــا درنها�ــت نتيجــه را ٣-�� واگــذار و بــه رده چهارم 
ســقوط �نــد. ســيت* در حالــ* مغلــوب ليورپول شــد 
�ه بــا مال�يــت ٥٦درصــد�، دقت پاس هــا� صحيح 
٨٦درصد� و همچنين خلق موقعيت ها� شــوت زن* 
به ســمت چارچوب بهتر بود اما ا�ن تيم ليورپول بود �ه 
پيروزمندانه با اختالف ٢ گل از زمين خارج شد. در واقع 
شــاگردان �لوپ با ا�ن سب� برد �ه امضا� درشت آن 
رو� نام مرد آلمان* ح� شــده بود به گوارد�وال نشــان 
داد ميــراث فوتبــال نتيجه گــرا� مال�انــه اش در حال 
فروپاشــ* است تا برا� نخستين بار گوارد�وال را آشفته 
بــا لحن بهانه جو�انــه بنگر�م. تا قبل از پا�ــان ماه فور�ه 
شمار ش�ست ها� مردانش از ٥ گذر �رده بود (برابر� 
با �ل باخت ها� ٢ فصل اخير ســيت*). ش�ســت برابر 
ولورهمپتــون در ماه دســامبر نيز بيانگــر آن بود �ه پپ 
نخســتين بار از �ــ� تيم ميانه جدول* طــ* د�دار رفت 
و برگشــت ش�ســت را پذ�را شــده اســت. از طرف* پپ 
همواره معتقد بوده تيم* �ه قادر باشــد �نترل باز� و 
مال�يت ميدان را به چنگ آورد م* تواند بر زمين حا�م 
باشــد. آمار تصد�ق م* �ند منچسترســيت* گوارد�وال 
در بســيار� از مولفه هــا� مهم ليگ برتــر در ا�ن فصل 
طال�ه دار و پيشرو بوده اما اختالف امتيازات طعنه آميز 
ســيت* با قهرمان زودهنــگام ا�ن فصل �عنــ* ليورپول 
م* تواند بيانگر نيمه د�گر حقيقت ماجرا باشــد. �ادآور 

ا�ن �ــه تيم ها� ليگ برتر� راه و رســم مقابله با شــيوه 
جانفرســا� گوارد�ــوال را به خوبــ* آموخته انــد؛ روش 
بــه انحصــار درآوردن تــوپ و وادار �ــردن حر�فــان بــه 
دوندگــ*؛ تا خوره مور�نيو به همــراه تاتنهام ط* د�دار 
مناقشه آميز با مال�يت ميدان سرگيجه آور ٣٢درصد� 
موفــق بــه خواباندن دســت گوارد�وال شــود. بر �ســ* 
پوشيده نيست برا� گوارد�وال با سابقه درخشان و آمار 
چشمگير موفقيت در ٣ ليگ تراز اول اروپا�* به عنوان 
�� ســرمرب* نوگرا در فوتبال هــزاره جد�د �ه انقالب 
و رونوشــت جد�ــد� از واژه تا�تيــ� را پياده ســاز� و 
معرفــ* �رده، ما�ــوس ماندن در هميــن ميانه فصل از 
�ســب عنــوان قهرمان* �� ش�ســت بــزرگ در دوران 
حرفــه اش تعبيــر خواهد شــد. اگرچــه پپ بــا قهرمان* 
در راه پرپيــچ و خــم و طاقت فرســا� ليــگ قهرمانــان 
اروپــا م* تواند ورق ها را از نو به ســمت خــود برگرداند 
و افســون ســندروم ســال چهارم عليه خود را هم باطل 
 All ســازد. پپ در مستند معروف �مپان* آمازون به نام

or Nothing: Manchester City اشاره دارد به باز� 
ذهن ها و تشــابه مقوله فوتبال به شــطرنج و همين گونه 
بــه توســعه و اهميت اســتراتژ� برنده شــدن؛ به ا�ن �ه 
مهره ها با�د به درســت* در پوز�شــن و جا�گاه خود قرار 
گيرند، از چگونگــ* باز� گرفتن مهره ها� ارزشــمند 
گرفته تــا مهره ها� نازل. ا�ن �ــه ضعيj تر�ن مهره در 
ا�ــن قاب هــم م* تواند درنها�ــت به مهره ارزشــمند� 
تبد�ل شــود. بــا ا�ن نگرش پــپ با�د منتظــر ماند و د�د 
در آ�نــده او �ما�ان بر فوتبال تا�تي�* و پرفشــار خود 
اصــرار م* ورزد �ــا با ابــداع و تزر�ــق ا�دئولــوژ� نو به 
�البــد شــاگردانش راه و روش د�گــر� را بــرا� ارائــه 
فوتبالــ* ز�بــا و نتيجه گرا در پيش م* گيــرد. پپ برا� 
حــل ا�ن معادله ٢ راه پيش رو� خــود م* بيند؛ صبر و 
بردبار� بــا نگرش محتاطانه و �ــا ماجراجو�* جد�د و 
ارائه ســب�* نو و قاعده جســورانه تا نشــان دهد هرگز 
اند�شــه ها�ش ا�ســتا و را�د نبوده و حياتش برتافته از 

نوع* �گانگ* است.

خطر سقوط امپراتورى گواردیوالخطر سقوط امپراتورى گواردیوالبازى مالکانه در مسیر افول

نمانيا ماتيچ، هافبک صربســتانی منچستریونایتد که از سال 
٢٠١٧ در جمع شياطين سرخ حضور دارد قراردادش را تا سال 

٢٠٢٣ با این تيم تمدید کرد.

نيکوال زانيولو، پدیده جوان فوتبال ایتاليا پس از ١٧۵ روز دورى 
از ميادیــن به دليل پارگی رباط صليبی در دیدار رم برابر ناپولی 

به ميادین بازگشت.

با شکست غيرمنتظره اینتر مقابل بولونيا، قرمز و آبی ها تنها تيمی 
لقــب گرفتند که در ٢ فصل اخير ســرى آ در ٢ بازى آخر خود در 

جوزپه مه آتزا موفق به شکست نراتزورى شده اند.
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عجله اميرى براى بازگشت به ميادین
وحيــد اميــر� در نيمــه نخســت د�ــدار پرســپوليس بــا 
پيــ'ان دچار آســيب د�دگ" از ناحيه �شــاله ران شــد و 
جــا� خود را به مهد� عبد� داد. امير� حاال تمر�نات 
اختصاص" خــود را دنبال م" �ند تا بتواند هر چه زودتر 
بــه باز� ها برگردد. البته او حداقــل  ٢ هفته د�گر زمان 
برا� نقاهت و بازگشــت قدرتمندانه به ميدان دارد، اما 
عجلــه ا�ن باز�'ن برا� بازگشــت به ميدان از نگاه �ادر 
پزش'" پرســپوليس چندان حرفه ا� به نظر نم"  رسد، 

ز�را ام'ان تشد�د مصدوميت را افزا�ش م" دهد.
وضعيت مبهم شجاع براى بازى با ماشين سازى

مدافع ميان" و موفق پرسپوليس احتماال به د�دار ا�ن هفته 
تيمش مقابل ماشين ساز� نرسد و تحت نظر �ادر پزش'" به 
مداوا� مصدوميتش مشغول شود. شجاع خليل زاده �ه در 
اواسط باز� با شــاهين دچار آسيب د�دگ" شده بود، بعد از 
بررس" �ادرپزش'" و مداوا در �نار زمين بار د�گر در تر�يب 
تيمش حاضر شــد اما ا�نون شــرا�ط مصدوميت او وخيم تر 
شــده  و وضعيت او برا� د�دار با ماشين ساز� در هفته آ�نده 

نامشخص است.
نمره ضعيف طارمی در شب شکست ریوآوه

در چارچوب هفته بيست و ســوم ليگ برتر فوتبال، ر�وآوه به 
مصاف ژ�ل و�سنته رفت و درنها�ت تن به ش'ست �T - صفر 
داد. مهد� طارم"، ســتاره ا�ران" ر�ــوآوه ٩٠ دقيقه در ا�ن 
جدال حضور داشت ول" نتوانست مانند هفته گذشته گلزن" 
�ند. در همين راستا ســا�ت «گل پو�نت» پرتغال در ارز�اب" 
فن" اش از ا�ن د�دار به طارم" نمره ضعي` 5٫٣ از ١٠ داد تا 
̀ تر�ن باز�'نان زمين شناخته شود. مهاجم ا�ران" جزو ضعي

شمسایی: زندگی ام با دیدن «گيگز» و 
«مالدینی» عوض شد

�اپيتان ســابق تيــم مل" فوتســال ا�ران با بيــان ا�ن �ه 
اســتقالل و پرســپوليس با�د به فوتســال «بزرگ» ورود 
�ننــد، گفت: «زندگــ" ام بعد از د�ــدن مالد�ن" و گيگز 
عوض شــد.» وحيد شمســا�" با بيان ا�ن �ه عالقه دارد 
دوباره فوتسال باز� �ند، تصر�ح �رد: «زندگ" و عشق 
درون" ام ورزش �ردن اســت. در ســفر� �ه چند ســال 
پيــش برا� انجــام �T بــاز� نماد�ن به لبنان داشــتم، 
را�ــان گيگز و پائولو مالد�ن" هم حضور داشــتند. وقت" 
بدن آمــاده آن هــا را در رخت'ن د�ــدم، زندگ" ام عوض 
شــد. االن اگر ١٠٠ ســاله هم بشــوم با�ــد مراقب بدنم 
باشــم. تيم پيش'سوتان آث ميالن هم �T سال به ا�ران 
آمــد و با تيــم پيش'ســوتان پرســپوليس باز� �ــرد، در 

حال" �ه باز�'نان ما اضافه وزن داشتند.»

عمل'ــرد تيم فوتبال پرســپوليس در نيم فصل دوم بســيار خوب بوده اســت. 
�حيــ" گل محمــد� �ــه در نيم فصــل دوم جانشــين �الــدرون شــده، در ٧ 
مســابقه ا� �ه هدا�ت پرسپوليس را در ليگ برتر برعهده داشته، ب" ش'ست 
بوده اســت. گل محمد� روز شنبه در باز� مقابل شاهين بوشهر به ششمين 
بــرد خود دســت �افت. پيروز� �ه باعث شــد تــا فقط ٢ امتيــاز از ٢١ امتياز 
مم'ن را از دســت بدهد. نتا�ج پرســپوليس نشــان م" دهــد �ه گل محمد� 
�امال در پرســپوليس تاثيرگذار بوده و عمل'رد� بهتــر از �الدرون را از خود 
به نما�ش گذاشــته است. گفتن" است �ه پرسپوليس در نيم فصل اول تا ا�ن 
مقطع با �الدرون صاحب ٤ پيروز� و ٣ باخت شده بود. هرچند �ه درنها�ت 

پرسپوليس را به عنوان قهرمان نيم فصل رساند.

محمد نادر� �ه پيش از د�دار با پي'ان دچار آســيب د�دگ" شده بود، درنها�ت با 
تالش �ادرپزشــ'" پرسپوليس به ا�ن د�دار رســيد و برا� سرخ پوشان به ميدان 
رفــت اما در ادامه گفته شــد ا�ــن باز�'ن بار د�گر دچار آســيب د�دگ" شــده و به 
همين دليل در جدال مقابل شاهين بوشهر سرخ پوشان را همراه" ن'رد. همين 
موضوع باعث شد تا شا�عات" پيرامون بازگشت ا�ن باز�'ن به باشگاه بلژ�'" اش 
 Tورتر��ه محمد نادر� هنوز باز�'ن �به گوش برســد. داستان از ا�ن قرار است 
به حســاب م" آ�د و ط" �T ســال و چند ماه اخير به عنــوان باز�'ن قرض" برا� 
پرســپوليس باز� �رده است. اتفاق" �ه باعث شــد تا شا�عات" در فضا� مجاز� 
ش'ل بگيرد �ه باشگاه پرسپوليس با مد�ران باشگاه بلژ�'" به توافق نرسيده و به 

همين دليل �ورتر�T اجازه استفاده از ا�ن باز�'ن را نداده است. 

مصدوميت نادر�، واقعيت �ا مخالفت باشگاه بلژ���آمار گل محمد� بهتر از �الدرون 

ادعا� عجيب سرپرست پرسپوليس
رسول پناه: ماهی ٢ ميليارد از 

اینستاگرام درآمد داریم
مهد� رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپوليس 
�ــه بــا برنامــه «تهــران ورزشــ"» راد�ــو تهران 
گفت وگــو م" �ــرد، دربــاره پا�بنــد� �ارگزار 
باشــگاه بــه تعهــدات خــود عنــوان �ــرد: «بــا 
مش'الت اقتصاد� فعل"، �ارگزار به تعهداتش 
عمــل م" �نــد. در قــرارداد گفتيــم �ارگــزار 
م" تواند پرداخت" بخشــ" از قراردادش را ١٥ 
روز بــه تاخيــر بينــدازد. آن ها بخشــ" از مبلغ 
مورد نظر را پرداخت �ردند و بخشــ" را در ا�ن 
مدت پرداخت خواهند �رد تا به وعده پرداخت 
٣٠ ميليــارد تومــان، جامه عمل بپوشــانند. با 
ا�ن اقتصاد بيمار و شــرا�ط بحران"، �ارگزار با 
ما هم'ار� م" �ند و از آن ها تشــ'ر م" �نم.»  
و� درخصوص حواش" تبليغات ا�نستاگرام" 
باشــگاه توســط �ارگزار گفــت: «بهره بردار� 
تبليغاتــ" را در قــرارداد بــه �ارگــزار واگــذار 
�رد�م، اما در چارچوب قانون و باشــگاه. آن ها 
با شــر�ت" قرارداد بســتند �ه هفتــه ا� ٥٠٠ 
ميليــون و ماهــ" ٢ ميليارد تومــان از تبليغات 
درآمد دارند �ه شيطنت ها�" در ا�ن باره شده 
اســت. اگر مســئله ا� باشد، باشــگاه تذ�رات 
الزم را م" دهــد. قبــال  از ا�نســتاگرام باشــگاه 
برا� تبليغات استفاده م" �ردند، آن هم بدون 

پرداخت �T ر�ال.»

اولتيماتوم استقالل به فرهاد 
مجيدى رد شد

جلســه  پا�ــان  در  خليــل زاده  اســماعيل 
هيئت مد�ــره باشــگاه اســتقالل �ــه عصــر 
د�روز برگزار شد، در  مورد ا�ن جلسه گفت: 
«ا�ن جلسه به منظور حل مش'الت باشگاه 
پيرامــون حواشــ" پيــش آمــده در خصوص 
�رونا تشــ'يل شــد و مباحــث مطروحه نيز 
بــه همين موضــوع بــاز م" گشــت و در ا�ن 
جلســه هيــچ بحثــ" در خصــوص شــفر �ــا 
استراماچون" و بده" به ا�ن ٢ مرب" سابق 
مطــرح نشــد.» رئيــس هيئت مد�ــره آب" ها 
درباره نتيجه باز� استقالل و پارس جنوب" 
گفــت: «ت'ليــ` ا�ن بــاز� را فدراســيون و 
ســازمان ليگ با�د مشــخص �ننــد و حت" 
ا�ن �ــه بــاز� بعد� مــا چه م" شــود را هم 
ســازمان ليگ با�د مشــخص �نــد.» رئيس 
هيئت مد�ــره باشــگاه اســتقالل در خاتمــه 
تصر�ح �رد: «چيز� در خصوص اولتيماتوم 
به فرهاد مجيد� نشنيده ام و ما از سرمرب" 

تيم حما�ت خواهيم �رد.»

استقالل و فوالد، در انتظار نظر ایفمارک 
درصد بند� اشتباه و مغا�ر پروت�ل ها� بهداشت� 

 لغو د�ــدار تيم ها� اســتقالل و 
فوالد با تيم ها� پارس جنوب" و 
نساج" به خاطر ابتال� چند باز�'ن و همراه 
آن ها بــه و�روس �رونــا، ليگ برتر و ســازمان 
ليگ را با چالش جد�د� مواجه �رده اســت. 
تيم ها� پارس و نســاج" به شــدت نسبت به 
تصميم ســازمان ليگ و عــدم حضور تيم ها� 
اســتقالل و فــوالد در زمين معترض هســتند 
و توقــع دارنــد بــاز� ٣- صفــر به ســود آن ها 
اعــالم شــود. از طرفــ" مســئوالن ٢ باشــگاه 
فــوالد و اســتقالل اعــالم �رده انــد هر جا �ه 
الزم باشــد و مورد تا�يد همگان اســت، تست 
راست" آزما�" م" دهند تا مشخص شود حق 
با �يســت و چه �ســ" پنهــان �ار� م" �ند. 
حــاال قــرار اســت با نظــر نها�ــ" فدراســيون 
پزش'" ورزش" و ا�فمارy در مورد سرنوشت 
ا�ن ٢ باز� تصميم گير� شود. سهيل مهد� 
سرپرســت �ميته مســابقات ليگ برتر در ا�ن 
باره گفــت: «حت" اگر �T نفر هم در باشــگاه 
�رونا بگيرد، ر�سT ابتال وجود دارد اما بحث 
�ارا�" و بهره بردار� از �T تيم است و به ا�ن 
نتيجه رســيدند �ه به ا�ن شــ'ل عمل شود و 
اعضــا� تيم بــه قرنطينــه بروند.» بــه گزارش 
ا�ســنا، ســهيل مهــد� دربــاره تســت دوباره 
اعضا� تيم ها� استقالل و فوالد اظهار �رد: 
«�T شنبه مرحله اول ا�ن تست برا� استقالل 
انجام شد و د�روز هم مرحله اول تست باشگاه 

فوالد انجام شــد. در فاصله ٢٤ ســاعت تست 
بعــد� را خواهيــم داشــت و نتا�جــ" �ــه بــه 
دســت م" آ�د، همراه با نتا�ج اوليه توسط تيم 
پزشــ'" �ه در فدراسيون پزشــ'" ورزش" و 
ا�فمارy هســتند مورد  بررس" قرار م" گيرد 
و درنها�ت تصميم گير� م" شــود.» هراتيان 
رئيــس ا�فمارy هم با تا�يــد اظهارات مهد� 
گفــت: «حت" در صــورت ابتــال� ٢5 درصد 
از اعضــا� �T تيم فوتبال نيز پس از جلســه و 
بررســ" اســناد در مورد آن تيم تصميم گير� 

خواهد شد.»
  

ا�ــن اظهارنظرهــا و وضعيــت نگران �ننــده 
باز�'نــان اســتقالل باعث اعتــراض و هجمه 
هواداران و پيش'ســوتان ا�ن تيم به ســازمان 

ليگ و د�گر نهادها� مرتبط با موضوع شــده 
اســت. حت" عده ا� �ه ب" طرف هم هستند 
با تا�يد بر حفظ سالمت تT تT افراد جامعه 
و در اولو�ــت بودن جان و ســالمت انســان ها 
به همه چيز، درصد بند� ا�فمارy و سازمان 
ليــگ را غيرمنطقــ" و مغا�ــر بــا پروت'ل ها� 
بهداشــت" دانســته اند. �ــT نفــر �ــا ١٠ نفــر 
ناقــل و آلــوده بــه و�ــروس، قابليــت انتشــار 
بيمار� در ســطح وســيع را در جر�ان تمر�ن 
و مســابقه دارنــد بنابرا�ــن ا�ــن درصد بند� 
اصل پروت'ل هــا� بهداشــت" و رعا�ت آن ها 
را ز�ر ســوال م" بــرد. از طرفــ" بحث �يفيت 
و �ميــت را پيش مــ" آورد، حال آن �ه مم'ن 
اســت هر ٣ دروازه بان �T تيم مبتال به �رونا 
شده باشند و درصد به ٢5 نرسد اما آ�ا آن تيم 

بدون دروازه بان م" تواند باز� �ند؟ 
  

در مقابــل ا�ــن هجمه شــد�د اســتقالل" ها، 
برخ" رســانه ها هم دست به افشاگر� درباره 
ميهمانــ" مهــد� قا�ــد� باز�'ــن جــوان و 
جنوب" اســتقالل زده اند تا ثابت �نند �ه اگر 
پروت'ل ها� بهداشت" از داخل تيم ها رعا�ت 
م" شــد و بهداشــت فــرد� و گروهــ" ناد�ده 
گرفته نم" شد، شــا�د حت" در حين مسابقه 
هــم �ســ" �رونــا نم" گرفــت. �T رســانه و 
روزنامه پرتيــراژ تيتر زده بــود: «ميهمان" ٥٠ 
نفــر� در خانه مهــد� قا�ــد�.» در ادامه ا�ن 
رســانه مدعــ" ا�ن شــد �ه چهارشــنبه شــب 
اســتقالل" ها در خانه مهد� قا�د� جشــن" 
را برگــزار �رده اند. جشــن" �ه اگــر برگزار� 
 Tم� Tآن واقعيت داشــته باشــد، بدون شــ
بزرگــ" به شــيوع �رونا �رده اســت. جــدا از 
باز�'نــان، خانواده ها� آن ها هــم در معرض 
درگير شدن با ا�ن و�روس هستند و رفتار ها� 
خطرنا�" �ه گاهــ" انجام م" دهند، مم'ن 
اســت آســيب ها� ز�اد� بزند. حــال اگر ا�ن 
موضوع هم تا�يد شود، فرق" در اصل قضيه �ه 
ابتال� بيش از ١٠ اســتقالل" و چند فوالد� 
به �روناســت ا�جاد نم" �ند و ســازمان ليگ 
موظ` اســت برا� جلوگير� از شيوع بيشتر 
آن بين د�گر تيم ها، ٢ تيم تهران" و اهواز� را 

قرنطينه �ند.    

توصيف جالب AFC از بازى تاریخی 
ایران و آمریکا

�ــادآور�  بــه  �نفدراســيون فوتبــال آســيا 
پيــروز� تار�خــ" ا�ــران مقابــل آمر�ــ'ا در 
صفحــه  پرداخــت.   ١٩٩٨ جهانــ"  جــام 
توئيتــر AFC   به �ــادآور� پيــروز� تار�خ" 
٢- �T تيم مل" ا�ران مقابل آمر�'ا در جام 
�نفدراســيون  پرداخــت.   ١٩٩٨ جهانــ" 
فوتبــال آســيا از ا�ــن د�ــدار با لفــظ «مادر 
همه باز� ها» اســتفاده �رد. �نفدراسيون 
فوتبال آســيا هفته گذشته درباره ا�ن باز� 
تار�خــ" گزارشــ" �امــل ارائــه داده بــود. 
همچنيــن ا�ــن اوليــن بــرد تار�خ تيــم مل" 
ا�ران در تار�خ جام جهان" به شمار م" آ�د.

بازیکن کرونایی استقالل به منزل 
شخصی منتقل شد

تمامــ"  از  ليــگ  ســازمان  �ــه  درصورتــ" 
روز  تــا  اســتقالل  فوتبــال  تيــم  اعضــا� 
�ادر  نگيــرد،  �رونــا  آزما�ــش  چهارشــنبه 
پزشــ'" تيم از تمام" باز�'نان و �ادر فن" 
تســت خواهــد گرفــت. ا�ــن تســت ز�رنظر 
پزشــ'ان متخصــص انجــام خواهــد شــد. 
همچنيــن هرو�ه ميليچ مدافــع �روات تيم 
�ه مســئوالن هتل محل اقامتش خواســتار 
خروج و� از هتل شده بودند، به �T منزل 
شــخص" منتقل شــد. قرار اســت از راننده 
و� هم تست گرفته شود ز�را ا�ن باز�'ن را 

به محل تمر�ن و منزل و� منتقل م" �ند.
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