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ــران این  • ــای اقتصاد ای حکایت  ایــن روزه
ــده کــه کــارمــنــدان دولــت حین ساعات  ش
کــاری ادارات به جــای ایــن که دنبال حل 
مشکالت مردم و مراجعان باشند در بورس 
پرسه  می زنند که واقعا مدیران باید فکری 

 اساسی  بکنند.
ــول 30 درصــد سهام  • ــرا بانک سپه پ چ

عدالت رو واریز نمی کنه؟ 40 روز گذشت .
بــنــده یــکــی ازنــگــهــبــانــان مسلح بانک  •

ادغــام  فرایند  در  کــه  هستم  مهراقتصاد 
بانک های نظامی دربانک سپه بالتکلیف 
ــدن مراحل  ــذران ــم. مــا بعد از گ ــده ای ــان م
به  بسیجیان  بین  از  گزینش  و  استخدام 
ــذب بــانــک  ــ عـــنـــوان نــگــهــبــان مــســلــح ج
با  ــدود چهارسال  اقتصادشدیم و ح مهر 
قــرارداد یک ساله وحقوق ومزایای قانون 
ــال بعد از  ــم. ح ــودی ــارب کــارمــشــغــول بــه ک
که  مهراقتصادقراردادی  بانک  انحالل 
برای مادرنظرگرفته شده است به صورت 
ــزد،روزی 84 هزارتومان بدون بیمه  روزم
و بقیه مزایاست که این مبلغ کفاف گذران 

زندگی روزمره ما را نمی دهد.
ــی وتــــــورم ونـــزوئـــالیـــی  • ــرونـ ــا ایــــن گـ بـ

ودالر۲۲تــومــانــی و سکه۱۱میلیونی اگه 
مسئوالن می خوان ارزش پول ما»ریال«ازاین 
بهبودپیداکنه  ونقدینگی  نابودترنشه 
بایدسودبانکی روحداقل۲۵تا30درصد 

کنن تامردم پولشون رودر بانک بذارن.
امــروزه بعضی ها حقوق می گیرند که  •

وظیفه شان را انجام دهند اما متاسفانه با 
خود فکر می کنند که فقط پول بگیرند اما 

کار نکنند.
آیا  • اجتماعی!  تامین  مسئوالن  آقــایــان 

این3۵ میلیون تومان برای همسان سازی 
بازنشستگان کافی است یا که می خواهید 

سرو ته آن را به هم بیاورید؟! 
سال  • چند  هستم.  کشوری  بازنشسته 

قبل برای یک میلیون وام از بانک ملی پس 
از دوندگی های  زیاد و ارائه یک پالستیک 

پر از فتوکپی و مــدارک و تأییدیه حقوق و 
کلی پاسکاری بین اداره آموزش و پرورش 
و بانک به من وام یک میلیونی ندادند! حاال 
نمایندگان تازه از گرد راه رسیده فوری و بی 
زحمت وام ۲00 میلیون تومانی بدون بهره 

با عنوان ودیعه مسکن گرفتند.
ــک لیتر و نیمی  • ــازه نــوشــابــه ی ــغ ــک م  ی

رو6تــومــان میده. نــون دانه۱300میده 
ــرون شــده.  ــ ــزی مــیــگــی، مــیــگــن گ ــی ــاچ ت

چراکسی به قیمت ها نظارت نمی کنه؟
چه خوب است متن کامل قرار داد ۲۵  •

ساله میان ایران و چین در اختیار صاحب 
نظران و کارشناسان دلسوز و آگاه قرار گیرد 

تا اصالحات الزم در آن اعمال شود.
آقــای روحــانــی. تو را به خــدا جمع کن و  •

بــرو. کــاری نکردی جز ایجاد فقر، فساد و 
بدبختی!

 این نوع پرداختن به جرایمی مانند قتل،  •
شکنجه و تجاوز در صفحه حــوادث بسیار 
غیراصولی است و منجر به بازتولید خشونت 
می شود و هیچ ارزش خبری ندارد. به اخبار 
ــش ســوزی هــا و  ــوادث واقــعــی مانند آت حـ

انفجارهای اخیر بپردازید.
کارگیری  • بــه  منع  قــانــون  پیگیر  لطفا 

بازنشستگان باشید. جوانان تحصیل کرده 
ما تا کار نداشته باشند جرئت ازدواج و فرزند 
آوری ندارند. در آینده نه چندان دور دچار 
پیری جمعیت می شویم. ما والدین تا کی 
غصه فرزندان مان را بخوریم؟ شما را به خدا 

بازنشستگان را به کار نگیرید.
حقوق من دبیر بازنشسته 88 که قبل از  •

خدمت از دانشکده کشاورزی مشهد ورودی 
۱3۵۵ مدرک مهندسی کشاورزی گرفتم 
و آن زمــان تعداد کمی دانشگاه در کشور 
داشتیم، ماهانه سه میلیون تومان است! 
نمایندگان تازه از راه رسیده صفر کیلومتر 
فارغ التحصیل از دانشگاه های سطح پایین 
که گاه فقط عنوان دانشگاه را یدک می کشند 

در بدو ورود ۱۱ میلیون تومان می گیرند.

ETF رانتی برای ثروتمندان! 

با سقوط درآمد نفتی به دلیل کاهش فروش نفت 
و افت قیمت این محصول، تالش برای جبران 
کسری بودجه از راه های مختلف افزایش یافت. 
یکی از این راه ها با توجه به رشد شدید قیمت ها 
در بورس، واگــذاری سهام شرکت های دولتی 
است. برای این منظور دولت از ابتدای سال، 
عرضه باقی مانده سهام خود در چند شرکت 
بزرگ دولتی از بانک ها و بیمه ها تا خودروسازان، 
صنایع فلزی و پاالیشگاه ها را در دستور کار قرار 
داد و این عرضه را در قالب صندوق های قابل 
معامله )ETF( انجام داد. در نخستین گام بخشی 
از سهام عرضه شده چند بانک و بیمه را در قالب 
صندوقی با عنوان دارا یکم فروخت و قرار است 
ایــن صندوق و همچنین صندوق  باقی مانده 
های دوم و سوم را در قالب ای تی اف های فلزی 
و پاالیشی در ماه های آینده عرضه کند. ارزش 
روز این سه صندوق هم اکنون در مجموع حدود 

۲00 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، با این 
حال این عرضه سهام حاوی سه اشکال خصوصی 
سازی ناقص، ارزان فروشی و مغایرت با عدالت 
ــت.از منظر خصوصی ســازی، تشکیل نهاد  اس
واسطی به شکل ای تی اف، در عمل موجب 
می شود، مدیریتی شبه دولتی بر این سهام سایه 
بیندازد و ادامه یابد و همه اشکاالت پیشین در 
زمینه خصوصی سازی های شبه دولتی ادامه 
یابد. با این حال در این مجال به اشکاالت دوم و 
به ویژه سوم پرداخته ایم.در خصوص ای تی اف 
مالی، قرار است باقی مانده این سهام تا سقف پنج 
میلیون تومان به ازای هر کد ملی واگذار شود. با 
این روش دهک های پایین تر شانس کمتری برای 
خرید سهام خواهند داشت. چرا که یک خانوار 
پنج نفره در دهک های پایین خیلی بعید است 
که بتواند برای خرید حداکثر سهام در مجموع 
۲۵ میلیون تومان هزینه کند. اگر هم ای تی 
اف مالی را بتواند تهیه کند برای ای تی اف های 
بعدی پولی نخواهد داشت. به این ترتیب و با توجه 
به حدود سه برابر شدن ارزش ای تی اف مالی 
واگذار شده طی مدت کمتر از دو ماه، دهک های 
درآمدی متوسط و باال شانس بهره گیری از رانت 
ای تی اف را بیشتر از دهک های فقیر خواهند 
داشت.در حقیقت دولت برای درآمدزایی و رفع 
کسری بودجه خود، به گونه ای اقدام به فروش 

سهام خود کرده است که با استفاده از بازدهی 
بسیار باالی بورس در شرایط فعلی، برای ایجاد 
جذابیت و تحریک تقاضا برای خرید این سهام، 
تخفیفی را در قیمت در نظر بگیرد. این تخفیف در 
عمل یک رانت است. واضح است که رانت لزوما 
پدیده منفی نیست و هر دولتی در عمل مشغول 
توزیع رانت است، مهم این است که رانت توزیع 
شده به افرادی برسد که واقعا نیازمند آن هستند. 
ــت از حدود  ایــن در حالی اســت که در ایــن ران
۲00 هــزار میلیارد تومان سهام قابل عرضه، 
چیزی در حدود ۵0 هزار میلیارد تومان رانت 
به خریداران سهام منتقل می شود. خریدارانی 
که قطعا اکثر آن ها افراد متوسط به باال و به ویژه 
ثروتمندان هستند.به نظر می رســد، راهکار 
ــذاری خرد این سهام در بورس  جایگزین، واگ
است که می تواند مشکل کمبود عرضه در برابر 
سیل تقاضای روزافزون در بورس را جبران کند. 
با توجه به روند رشد بورس و چشم انداز مثبت 
سهام عرضه شده، قطعا تقاضا برای این سهام زیاد 
است. در این میان دولت نیز درآمد اضافه بیشتر 
در این روش را که حدود ۵0 هزار میلیارد تومان 
است، می تواند در قالب انواع روش های نقدی و 
غیرنقدی بین دهک های پایین و متوسط به پایین 
جامعه توزیع   و این رانت را از نیمه باالی ثروتمند 

جامعه به نیمه پایین جامعه منتقل کند.

ــاله مــی کــنــم. کمربندم را محکم  مــاســک و ک
می بندم زیرا تا مقصد حدود سه ساعت راه دارم. 
اگرچه ۱۵0کیلومتر راه بیشتر نیست ولی راه 
که چه عرض کنم! لغت دیگری را پیدا نمی کنم. 
عقربه کیلومتر خودرو بیشتر از عدد 30 را نشان 
ــد. هــم رانــنــده و هــم سرنشینان باید  نمی ده
صبورانه حدود سه  ساعت زوزه موتور خودرو و 
الستیک ها و تیغ سنگ ها را تحمل کنند زیرا بارها 
مثل جگر زلیخا بریده بریده شده و سرنشینان 
خود را مجبور به پیاده روی کرده اند! تا با کوره 
راه های کوهستانی و پرپیچ و خم همسفر نشوید، 
نمی توانید تصورکنید. قطعا نیش نــازک قلم 
قدرت تصویرگری ندارد. باالخره 9ماه می شود 
که روزنامه خراسان شمالی پیگیر عملیات خانه 
سازی برای سیل زدگان است. در سیل 97، شش 
هزار واحد مسکونی آسیب دیدند و آن روز پرچم 

خانه سازی را به بنیاد مسکن خراسان شمالی 
ــد و ایــن بنیاد مامور شد سرپناهی مقاوم  دادن
برای مردم این دیار بسازد. آن روز خبر در رسانه 
ها درج شد ولی معلوم نبود شامل مصداق هزار 
وعده خوبان یکی وفا نشود، قرار نگیرد. روزنامه 
خراسان به عنوان یک سوژه پیگیرانه برای آن فایل 
باز کرد و این سومین گزارشی است که از مناطق 
سیل زده تهیه می کند. البته دو گزارش قبلی از 
شهرستان و دهستان های راز و جرگالن و نیمه 
شرقی دهستان شیرین سو بود و این بار مهمان 
مردم نیمه شرقی دهستان شیرین سو می شویم؛ 
منطقه ای که در نقطه صفر مرزی با ترکمنستان و 
استان گلستان قرار گرفته است. از شما چه پنهان 
در میانه راه وقتی شرایط مسیر را دیدم، به خبر 
بنیاد مسکن در خصوص ۱0۵0 واحد مسکونی 
در روستاهای دهستان شیرین سو یقین پیدا 

نکردم، با خودم گفتم در این مسیر که کامیون و 
تریلی آهن نمی تواند بیاید! ای کاش استاندار 
و مدیرکل راه روزی به خــود زحمت دهند تا 
ببینند اگر بیماری صعب العالج و اورژانسی 
بخواهد خود را به طبیب برساند، چه باید بکند؟ 
مسیری پر پیچ و خــم، کوهستانی و باریک را 
طی می کنم که ظرفیت دو خودرو در کنار هم 
را ندارد، کوه قلعه و 40 گذر اولین روستاهایی 
هستند که کاغذ خبرم را آماده نوشتن گزارش 
از آن ها کردم، عکاس روزنامه مرتب سوژه شکار 
می کرد. حدود  60واحد باید در این دو روستا 
ساخته می شد که ۵4 خانه به اتمام رسیده بود. 
اما جالب این است که از جانبی مقاوم سازی 
شده و از سوی دیگر چهره منطقه و روستا را عوض 
کرده است. ...مشروح این گزارش را در سایت 

khorasannews.com بخوانید.
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جهاد بازسازی درمرز

خودداری زم از اعالم 
اسامی منابع خبری  اش!

با   ۲0:30 تعارف  ــدون  ب برنامه  مصاحبه 
روح ا... زم شب گذشته  از شبکه ۲ سیما 
پخش شد . در ایــن مصاحبه روح ا... زم با 
بیان این که پیشتر اصالح طلب و خواستار 
اصالح یک سری روند ها بودم، افزود: بعد از 
دستگیری سال 88 به فکر انتقام افتادم .وی 
همچنین   به نحوه تشکیل آمد نیوز پرداخت و 
افزود: من حدود یک سال و نیم خبرنگار سحام 
نیوز بودم . رسانه ای ضد انقالب که  خط قرمز 
هایی مثل  سلطنت طلبان  و حتی منافقین 
داشتند و علیه آن ها مطلب نمی زدند. بعد از 
تاسیس آمدنیوز در سال 9۵ ، منابع آمدند 
سراغم . وی با اشاره به این که غربی ها به من 
بــرای به آشــوب کشیدن کشور و محافظت 
صددرصدی پیشنهاد دادنــد، افــزود : حتی 
گذاشتند. اختیارم  در  گلوله  ضد  ماشین 

من با هر کجا که می خواستم می توانستم  
ارتباط بگیرم حتی مــوســاد.از دی ماه 97 
تفکر بــرانــدازی بر من غالب شــده بــود .وی 
درباره منابع خبری اش  به ویژه در داخل هم 
گفت:برخی موردی وصل می شدند که نمی 
شد تشخیص داد مسئول بودند .زم در بخشی 
از مصاحبه که خبرنگار پرسید، کجا ها به شما 
اطالعات می دادندو آیا ا ین منابع از وزارتخانه 
ها  یا ادارات بودند ؟آدم های عادی بودند یا 
مسئول  ؟ جواب واضحی نداد .وی در پاسخ 
به اصرار خبرنگار گفت، من نمی توانم آن طور 
که شما می خواهید جــواب بدهم چون در 
این صورت یک سری اسامی بزرگ به وسط 
می آید که صالح نیست بگویم و اگر این اسامی 
را بگویم ممکن است از من شکایت بکنند 
و شکایت های دیگری بیاید روی کار .  این 
مصاحبه در فضای مجازی هم بازتاب گسترده 
ای داشت و برخی از کاربران، این بخش از 
صحبت زم را که از اعالم اسامی استنکاف کرد 
مهم دانستندو خواستار پیگیری این اسامی از 
سوی مسئوالن شدند. در عین حال کاربران 
بسیاری نیز از تکنیک  ضعیف مصاحبه  کننده 
انتقاد های جدی داشتند و بعضا نحوه سوال 
کردن خبرنگاررا به نمونه مصاحبه های دور 
همی تشبیه کردند ومعتقد بودند که زم در این 
مصاحبه توانسته از خودش  چهر ه ای مظلوم  و 

مثبت  به نمایش بگذارد.
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»200 سال پیش، یک قاضی بزرگ دادگاه 
ما نتیجه گیری کرد که هیچ شهروندی، حتی 
رئیس جمهور، به طور بی چون و چرا در برابر 
ــرای ارائــه شواهد  عمل به وظیفه عمومی ب
در جریان تحقیقات مجرمانه باالتر از قانون 
نیست. ما امروز بر این اصل تاکید می کنیم.« 
بر اساس همین توضیحات، دیوان عالی آمریکا 
طی حکمی اعالم کرد که دادستانی نیویورک 
اجازه دارد به اسناد و اظهارنامه های مالیاتی 
دونالد ترامپ دسترسی داشته باشد. دیوان 
عالی آمریکا اما درحکمی جداگانه مانع از آن 
شد که کمیته های تحقیق مجلس نمایندگان 
که کنترل آن در دست دموکرات هاست به 
همین اسناد دسترسی پیدا کنند. به گزارش 
رویــتــرز هر دو حکم که متن آن توسط جان 
رابرتس یکی از قضات محافظه کــار دیــوان 
عالی تنظیم شده با ۷ رای موافق در برابر 2 
رای مخالف تصویب شده اند. طبق یکی از 
این احکام احضاریه دادستان نیویورک برای 
دسترسی به اسناد مالیاتی دونالد ترامپ که 
بخشی از یک تحقیقات مجرمانه اســت، به 
اجرا گذاشته خواهد شد. در هر دو مورد از این 
رای گیری ها »جان رابرتس«، یکی از قضات 
محافظه کار و قدیمی و همین طور »برت کاوانا« 
و »نیل گــورســوچ« که هر دو از ســوی دونالد 

ترامپ به عضویت دیوان عالی منصوب شده اند 
هم نظر با قضات لیبرال رای داده اند. هرچند 
اسناد مالی ترامپ در اختیار دموکرات ها قرار 
نمی گیرد، اما حکم دیوان عالی، یک پیروزی 
برای مخالفان رئیس جمهوری آمریکا به شمار 
می رود. اعضای دموکرات مجلس نمایندگان 
آمریکا، ماه هاست که پس از شکست استیضاح 
ترامپ، سعی دارند با افشای اسناد مالیاتی 
رئیس جمهور آمریکا او را به چالش بکشند. آن 
هم در شرایطی که کمتر از چهار ماه تا انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور زمان باقی است. 
ترامپ اولین رئیس جمهور از زمان ریچارد 
نیکسون در دهه ۱۹۷0 است که اظهارنامه 
مالیاتی خود را که باید ساالنه تحویل »سازمان 
درآمدهای داخلی« دهد علنی نکرده است. او 
در توئیتی در واکنش به این حکم آن  را »اقدامی 
سیاسی« دانسته و نوشته است: »من اکنون 
مجبورم در نیویورک که از نظر سیاسی فاسد 
است مبارزه کنم. این برای ریاست جمهوری 

عادالنه نیست.« 

اهمیت برگه های مالیاتی ترامپ چیست؟	 
ــن دو پــرونــده توانایی کمیته  محور اصلی ای
اطالعاتی و کمیته خدمات مالی و نظارت کنگره 
برای واداشتن دویچه بانک و شرکت »میزارز 
یو اس ای« - شرکتی حسابداری که ترامپ 
سال هاست مشتری آن است - بــرای تحویل 
گرفتن فرم های مالیاتی و اسناد مالی ترامپ 
بود. پرونده مربوط به دادستانی نیویورک بر 
احضاریه ای که »سایروس ونس«، دادستان این 
ایالت، برای دریافت شواهد از رئیس جمهور 

صادر کرده بود ارتباط داشت. به گزارش 
رویترز، تحقیقات دادستان نیویورک در 
سال 20۱۸ و پس از افشای این موضوع 

آغاز شد که دو هنرپیشه فیلم های پورن 
برای پنهان نگاه داشتن رابطه جنسی خود 

با ترامپ حق السکوت دریافت کرده اند. 
دونالد ترامپ و مشاورانش وجود چنین 
روابطی را تکذیب کرده اند. رئیس جمهور 

آمریکا در مخالفت با احضاریه های مجلس 
نمایندگان اســتــدالل کــرده کــه این 

مجلس دالیل قانع کننده ای برای علنی کردن 
اسناد مالیاتی او ارائه نداده و علنی کردن این 
اسناد عالوه بر به خطر انداختن حریم خصوصی 
او و خانواده  اش مانع از تمرکز او بر وظایفش 
خواهد شد. در پرونده نیویورک وکالی ترامپ 
استدالل کردند که طبق قانون اساسی او در مقام 
ریاست جمهوری از هرگونه تحقیقات و دادرسی 
درعین  هــا  آن  دارد.  مصونیت  مجرمانه ای 
حال به دستورالعمل های وزارت دادگستری 
استناد کردند که می گوید علیه روسای جمهور 
نمی توان اعالم جرم یا آن ها را محاکمه کرد. 
کمیته بازرسی مجلس نمایندگان آمریکا در 
سال 20۱۹ پس از شهادت مایکل کوهن، وکیل 
سابق رئیس جمهور با صدور احضاریه ای از دفتر 
حسابداری ترامپ خواست تمامی اسناد مالی 
و مالیاتی او طی هشت سال گذشته را به 
این کمیته تحویل دهد. مایکل کوهن 
در بخشی از شهادت خود گفته بود 
که ترامپ در فاصله سال های 
20۱۱ تا 20۱۳ برای 
ــات بر  ــی ــال ــش م ــاه ک
مستغالت رقم دقیق 
دارایی های خود را 
دست کاری کرده 

است.

کالف سردر گم »برق« در عراق 

سیدرضا قزوینی غرابی- عراق در حالی وارد 
هجدهمین تابستان داغ پس از 200۳ شده که 
مشکل برق به رغم هزینه کردهای غیرقابل تصور 
بــرای آن هنوز حل نشده اســت. ژنــرال الکتریک 
آمریکا با سه قرارداد ۱.5 میلیارد دالری، ناامید 
کننده بود. نتیجه قرارداد عظیم ۱۴ میلیارد دالری 
عبدالمهدی با زیمنس نیزهنوز مشخص نیست. هر 
ساله با شدت گرمی هوا، اعتراضات مردمی در 
عراق به کمبود و قطعی های برق افزایش می یابد و 
حتی شکل خشونت آمیز به خود می گیرد. پرونده 
برق در عراق را باید پرونده ای سیاسی دانست. 
ــرم فشار واشنگتن بر  بــه نظر مــی رســد بــرق اه
دولت ها در عراق است تا از این اهرم برای تحقق 
خواسته هــای خــود بهره ببرد.خشم آمریکایی 
ــرارداد با زیمنس وتهدید مقامات عراقی  ها از ق
نشان می دهد برق عراق چه اهمیتی برای آمریکا 
دارد. تاکنون میلیاردها دالر برای تأمین و تجهیز 
شبکه های برق در عراق هزینه شده که بخشی از 
آن به تنهایی می توانست برای تأمین دایم آن کمک 
کند اما کالف سردر گم برق در عراق داغ را نمی 
توان تنها در سوء مدیریت مقامات عراقی جست 
وجو کــرد. عــراق هشت سال در اشغال مستقیم 
ایاالت متحده بود و ژنرال الکتریک برای سال های 
متمادی متولی تأمین زیرساخت های شبکه بوده 
است. بهانه جویی مقامات دولت جدید درخصوص 
نقص برق از هم اکنون آغاز شده و همچنان باید 

شاهد تابستانی بسیار داغ بود.

تحلیل روز

ــر یــــــک روزنــــــــامــــــــه فـــــرانـــــســـــوی   ــ ــت ــ ــی ــ ت
Libération"لــیــبــراســیــون" :دکتر ژان فرانسوا 
دلفرسی: " فرانسوی ها اقدامات پیشگیرانه را 
رهـــا کـــردنـــد".ژان فــرانــســوا دلــفــرســی پزشک 
ــه ایمنی  ــت ــوی رش ــس ــران و اســـتـــاد بــرجــســتــه ف
شناسی ) ایمونولوژی( است که در 2۱ اسفند سال 
گذشته به "ریاست شورای علمی کووید ۱۹ فرانسه" 
منصوب شد و مسئولیت مشاوره به وزیر بهداشت 
این کشور در مقابله با شیوع کرونا را بر عهده دارد.
روزنامه لیبراسیون در سال ۱۹۷۳ در پاریس تاسیس 
شد و در صحنه سیاست فرانسه گرایش های چپ 
گرایانه و سوسیالیستی دارد. ژان پل سارتر فیلسوف، 
نمایش نامه نویس، نویسنده و منتقد سرشناس 

فرانسوی یکی از بنیان گذاران این روزنامه است.

حرمت شکنی سعودی ها در حومه مدینه

القدس العربی: عربستان سعودی به مجله ُمد و فشن 
آمریکایی »ُوگ« اجازه عکس برداری از مدل های زن 
در یکی از مناطق مدینه منوره را داده است.نسخه 
عربی مجله یادشده که مقر آن در آمریکا قرار دارد، 
برای تبلیغات به منظور نشان تجاری »منوت« تصاویر 
مستهجنی از مدل های زن در منطقه »العال«، یکی از 
توابع مدینه منوره را منتشر کرده است. محل عکس 
بــرداری تنها ۳00 کیلومتر با مدینه منوره فاصله 
دارد و تصاویر منتشر شده و لباس مدل های زن به 
هیچ عنوان با این منطقه مقدس همخوانی ندارد. 
این اقدام در راستای اصالحات ادعایی عربستان 
سعودی با هدف جذب گردشگران خارجی به این 
کشور و همچنین کم  رنگ کردن نقش پلیس دینی 
عربستان و رفع محدودیت ارتباط بین مرد و زن 

صورت گرفته است.

ماکرون هم از نتانیاهو خواست طرح اشغال را کنار بگذارد 

تهدیدهایی در حد حرف

پس از درخواست نخست وزیر انگلیس از رژیم 
صهیونیستی بــرای کنار گذاشتن طرح اشغال 
بخش های بزرگی از اراضی خصوصی فلسطینیان 
در کرانه باختری، این بار رئیس جمهور فرانسه 
نیز چنین درخواستی را تکرار کرد.کابینه تل آویو 
پیشتر وعده داده بود روز اول جوالی تاریخ اجرای 
طرح اشغال خواهد بود اما به نوشته هاآرتص دلیل 
اجرانشدن  این طرح در آن روز، این بود که طرح 
مذکور از ابتدا بیشتر به عنوان وسیله ای برای 
انحراف توجهات از پرونده های فساد »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی طراحی 

شده بود.حاال ماکرون در تماس تلفنی با نتانیاهو 
ضمن مخالفت با این طرح، تاکید کرد که چنین 
اقدامی مخالف قوانین بین المللی است و می تواند 
احتمال ]دستیابی[ به راهکار دو دولتی و همچنین 
ایجاد صلح پایدار و عادالنه بین اسرائیلی ها و 
فلسطینی ها را به خطر بیندازد«.پیشتر »بوریس 
جانسون« نخست وزیر انگلیس دو مرتبه - یک بار در 
تماس تلفنی با نتانیاهو و بار دیگر طی یادداشتی در 
نشریه صهیونیستی - با ابراز نگرانی مجدد از طرح 
اشغال کرانه باختری، از وی خواست این طرح 
را کنار بگذارد. هفته گذشته نیز وزرای خارجه 

فرانسه، آلمان، مصر و اردن در بیانیه ای مشترک 
ضمن موضع گیری علیه طرح رژیم صهیونیستی 
برای اشغال ۳0 درصد کرانه باختری، درباره 
پیامدهای آن هشدار دادند.عالوه بر این موارد 
»آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان در گفت وگوی 
تشکیالت  رئیس  عــبــاس«  »محمود  بــا  تلفنی 
خودگردان فلسطین، بر موضع کشورش مبنی بر 
حمایت از برقراری صلح بر اساس راه حل دو کشور 
و پایبندی به قوانین بین المللی در مسئله فلسطین 
تاکید کرد.با این حال،عملکرد کشورهای اروپایی 
در موضوعات مهم بین المللی نشان می دهد 
که این کشورها حراف های خوبی هستند اما در 
عمل هیچ گاه اقدامی را که علیه آمریکا  یا رژیم 
صهیونیستی باشد انجام نمی دهند.موضوع برجام 
و لزوم پایبندی کشورهای اروپایی به تعهدات برای 
تأمین منافع ایران در این توافق و امتناع آن ها از 
انجام این تعهدات به خوبی بیانگر وضعیت موجود 
ــا در خصوص مسائل بین المللی است. در اروپ
در باره موضوع الحاق نیز شاید بتوان صحبت های 
بوریس جانسون را به عنوان سندی از رویکرد 
اروپایی ها در خصوص این موضوع مهم دانست. 
جانسون گفته است که انگلیس هیچ تغییری را 
در مرزهای ۱۹۶۷ به جز مــواردی که به توافق 
طرفین می رسد قبول نمی کند.این یعنی آن که اگر 
تشکیالت خودگردان به واسطه فشارهای آمریکا 
و برخی از کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی با 

طرح الحاق موافقت کند اروپایی ها نیز مشکلی با 
این موضوع نخواهند داشت.در خصوص واکنش 
اروپایی ها به اجرایی شدن طرح الحاق، »میدل 
ایست مانیتور« به تازگی  گزارشی را منتشر کرد 
که موارد تنبیهی مد نظر قاره سبزنشینان برای 
رژیم صهیونیستی بیشتر از آن که موجب هراس 
صهیونیست ها شود موجب خنده آن ها می شود.
ــا علیه  به نوشته این رسانه، مــوارد تنبیهی اروپ
اسرائیل در صــورت اجرایی شدن طرح الحاق 
شامل مــواردی چون قطع همکاری های علمی 
و مبادله دانشجو و قطع سفرهای وزیران خارجه 
کشورهای اروپــایــی به سرزمین های اشغالی 
خواهد بود.این وضعیت به خوبی نشان می دهد 
که تهدیدهای کشورهای اروپــایــی علیه رژیم 
صهیونیستی فقط در حد حرف هستند و شاید 
بخشی از خیره سری صهیونیست ها در مسائل 
منطقه ای و بین المللی به دلیل همین بی عملی 
و  سیاسی  باشد.وابستگی  غربی  کشورهای 
اقتصادی اروپا به آمریکا و نفوذی که صهیونیست ها 
در عرصه های تصمیم گیری کشورهای غربی 
دارنــد موجب شده تا در خصوص مسائل مهم و 
منافع رژیم صهیونیستی نقشی ویژه را  ایفا کنند از 
همین روست که نمی توان انتظار داشت از تنوری 
که اروپایی ها برای تنبیه اسرائیل در خصوص 
طرح الحاق روشن کرده اند آبی برای فلسطینیان 

گرم شود.

کره شمالی: مذاکره با ترامپ فقط 
برای واشنگتن مفید خواهد بود 

خواهر رهبر کــره شمالی و معاون اول کمیته 
مرکزی حزب کارگر در کشور، انجام یک مذاکره 
دیگر با ایاالت متحده آمریکا را بی فایده دانست 

و گفت که برگزاری هرگونه مذاکره پیونگ یانگ 
با دولت ترامپ فقط برای واشنگتن مفید خواهد 
بود.وی اعالم کرد که به احتمال قوی، امسال هیچ 
مذاکره دیگری بین سران دو کشور صورت نخواهد 
گرفت.»جونگ گون« مدیرکل امور آمریکا در وزارت 
امورخارجه کره شمالی نیز در بیانیه ای اعالم کرد 

که پیونگ یانگ برنامه ای برای مذاکره با آمریکا 
ندارد و مواضع خود در این خصوص را »به صورت 
شفاف اعالم کرده است«. این در حالی است که 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چندی پیش 
برای انجام گفت وگویی دیگر با رهبر کره شمالی 
اعالم آمادگی کرده بود.ظاهرا کاخ سفید که در 

سال های گذشته سیاست خارجه ناموفقی در 
زمینه ایران، چین، کره شمالی، اتحادیه اروپا، ناتو 
و ... داشته است همچنان امید دارد به پیروزی در 
این زمینه دست یابد تا شاید ترامپ بتواند از آن 
در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا 

بهره برداری تبلیغاتی کند.

خبر متفاوت 

پیشخوان بین الملل 

خودکشی پس از  رسوایی 

منشی پیشین پارک وون -سون شهردار پایتخت 
کره جنوبی، روز چهارشنبه علیه او به دلیل »آزار 
جنسی« شکایت کرد. این منشی زن همچنین 
گفت که متن پیام های خصوصی اش را به دادگاه 
ارائه کرده است. ساعتی از اعالم رسمی این خبر 
نگذشته بود که آقای شهردار ناپدید می شود. 
بر اساس گزارش ها ،او حدود ساعت ۱0:۴0 
پنج شنبه به وقت محلی در حالی که کاله سیاهی 
به سر و کوله پشتی به همراه داشته، محل سکونت 
خود را ترک می کند. ظهر آن روز دخترش در 
تماسی با پلیس اعــالم می کند پــدرش خانه را 
ترک و تلفن همراهش را از دسترس خارج کرده 
است. اوضاع برای شهردار سئول وقتی نگران 
کننده می شود که دختر پارک می گوید پدرش 
پیش از ترک خانه، پیامی شبیه به وصیت نامه  
برایش گذاشته است. بنا بر گزارش رسانه های 
شود  می  مشخص  پلیس  تحقیقات  با  محلی، 
پارک وون -ســون حتی جلسه سیاست گذاری 
را که بــرای بامداد پنج شنبه برنامه ریزی شده 
ــرای یافتن او  ــت. عملیات ب ــرده اس ــود، لغو ک ب
براساس موقعیت مکانی اش )پیش از آن که تلفن 
همراهش را خاموش کند( آغاز می شود. ۶00 
مامور پلیس با پهپاد و سگ به مدت هفت ساعت 
دنبال شهردار گشتند، تا این که جسد وی را در 
کوه بوگاک در شمال شهر پیدا کردند. بر اساس 
گزارش ها او خودکشی کرده است. پارک ۶۴ 
ساله از سال 20۱۱ میالدی شهردار سئول بوده 
و پیش از این به عنوان وکیل حقوق بشر فعالیت 
می کرده است. »پــارک« هم حزبی مون جائه-
این، رئیس جمهوری کره جنوبی بود و یکی از 
نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 

سال 2022 این کشور محسوب می شد.

اثر آنتونیو رودریگوئز کارتونیست مکزیکی در 
خصوص ناموفق بودن سیاست بلعیدن کرانه 

باختری توسط اسرائیل

مجسمه مالنیا به آتش کشیده شد

مجسمه چوبی مالنیا ترامپ، بانوی اول آمریکا در شهر 
زادگاهش در کشور اسلوونی توسط افرادی ناشناس 
به آتش کشیده شد. به گزارش رویترز، اثر یاد شده 
همزمان با جشن استقالل آمریکا به آتش کشیده 
شده است. برد داونی، هنرمند آمریکایی مستقر در 
برلین که سفارش ساخت این مجسمه را داده بود، 
می گوید: مجسمه بانوی اول آمریکا درحالی که بر 
اثر آتش گرفتن سیاه و بدشکل شده بود از جایش 
برداشته شد. این برای نخستین بار نیست که مجسمه 
یکی از اعضای خانواده ترامپ در اسلوونی به آتش 
کشیده می شود؛ مجسمه ای از دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری ایاالت متحده نیز پیش  از این در ماه ژانویه 
در این کشور سوزانده شده بود. شهر سونیتسا در 
اسلوونی پس از نصب مجسمه مالنیا ترامپ به یک 

جاذبه گردشگری در این کشور تبدیل شده بود.

چهره روز 

کارتون روز 

نمای روز 

دیوان عالی آمریکا: دادستانی نیویورک می تواند به اسناد مالیاتی ترامپ دسترسی داشته باشد

صندوقچه اسرار ترامپ باز می شود 

شریفی- »این جا قسطنطنیه نخواهد شد. بدانید 
که نام این جا "اسالم-بول" است و خواهد بود.« 
ــان، رئیس جمهور ترکیه این  رجب طیب اردوغ
جمالت را در مراسمی پس از حمله تروریستی 
۱5 مارس 20۱۹ )2۴ اسفند ۱۳۹۷( به دو 
مسجد در نیوزیلند، بیان کرد. استانبول، شهری 
است که در آن با تصمیم دیــروز شــورای دولتی 
ترکیه موزه »ایاصوفیه« پس از ۸۶ سال دوباره به 
مسجد تغییر کاربری می دهد. تصمیمی که با 
اعمال نفوذ رئیس جمهور ترکیه، برای رسیدن 
اردوغان به گرایش مذهبی و بازی سیاسی اش 
انجام شده است. سال 20۱۹، در همان روزهای 
حمالت نیوزیلند و در حالی که چند روز تا انتخابات 
شهرداری های ترکیه )۳۱ مــارس( مانده بود، 
ــاره تغییر  ــان مقابل دوربین رسانه ها درب اردوغ
کاربری ایاصوفیه گفت: »پرسیده شد که آیا به 

پــرداخــت  بــا  ایاصوفیه 
خواهیم  وارد  هــزیــنــه 
شد؟ من هم می گویم که 
خیر، ورود به ایاصوفیه 
را رایگان خواهیم کرد. 
تنها به این بسنده نکرده 
و ایاصوفیه را به  اصل 
خود بازخواهیم گرداند. 

یعنی از حالت موزه درآمده و به مسجد ایاصوفیه 
ــرد.« با وجــود ایــن شعارهای  تبدیل خواهیم ک
ــاران و اســالم گراهای  جــذاب بــرای محافظه ک
استانبول، اکرم امام اوغلو، نامزد حزب مخالف 

دولــت پــیــروز انتخابات 
شهرداری ها شد و بینالی 
ــم، نــخــســت وزیــر  ــدری ــل ی
پیشین ایــن کشور و هم 
حزبی اردوغان را شکست 
داد. ایــن شکست پایان 
راه اردوغان نبود. فردی 
که خــود زمانی شهردار 
کالن شهر استانبول بود. برخی ناظران مسائل 
ترکیه معتقدند 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 بوده است. محافظه کارانی 
که خواستار تبدیل این موزه به مسجد بودند در 
مقابل سکوالر هایی که موافق تصمیم آتاتورک در 
سال ۱۹۳۴ مبنی بر کاربری این مکان به عنوان 
موزه بودند. ایاصوفیه در سال 5۳۷ میالدی به 
دستور »ژوستینین یکم«، امپراتور وقت رم شرقی 
ساخته شد. مکانی که تاپیش از فتح استانبول در 
۱۴5۳ میالدی به دست مسلمانان، کلیسای 
اسقفی ارتدوکس یونانی بود. این مکان حاال در 
راستای سیاست های داخلی اردوغان و احیای 
میراث عثمانی، باعث تنش با کشورهای اروپایی 
شده است. از جمله یونان که با آنکارا بر سر قبرس 
نیز دعوایی دیرینه دارد. حاال سوال این است که 
آیا اردوغان دیگر رویای پیوستن به اروپا را ندارد که 

این تصمیم پر حاشیه را گرفته است؟

با رای دیوان عالی ترکیه، ایاصوفیه از موزه به مسجد تبدیل می شود 

انتقام انتخاباتی سلطان 

برزیل  جمهور  رئیس  ابتالی  دنبال  به 
به کرونا، رئیس جمهور موقت بولیوی 
نیز از ابتالی خود به این ویروس مرگبار 
خبر داد. »جنینه آنی یس« اعــالم کرد 
که به بیماری »کووید ۱۹« مبتال شده 
اســت.تــاکــنــون حــدود ۴۳ هــزار نفر از 
بیماران مبتال به ویروس کرونا در بولیوی 
شناسایی شده اند و از این تعداد ۱5۷۷ 

نفرجان خود را از دست داده اند.

قاب بین الملل
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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.

جلساتی که تعطیل نمی شود!

نه چت می کنند نه بازی

این روزها هوا 
خیلی گرمه 
و این پاکبان 

های عزیز 
مجبورن با 
لباس های 

برزنتی گرمی 
که تنشونه کار 
کنن پس اگر 
جایی رو تمیز 

نمی کنیم؛ 
کثیف هم 

نکنیم

ماشین دولتی 
 توی شهر

 بیله سوار اومده 
توی پیاده رو 
پارک کرده. 

آقای مسئول و 
کارمند دولت، 
شما که نماینده 
و مجری قانون 

هستی باید 
الگوی بقیه 

باشی

این مراسم 
سبزی پاک 
کنی بعضی 
خانم ها این 

قدر مهمه که 
جابه جا میشه 

ولی تعطیل 
نه. اینا هم به 
خاطر کرونا 
اومدن توی 

پارک!

مهربان باشیم

            نرخ رشد جمعیت

برای درک بهتر مفهوم نرخ رشد جمعیت الزم است در ابتدا تعریف 
مناسبی از این مفهوم داشته باشیم. نرخ رشد جمعیت که مقدار 
افزایش یا کاهش جمعیت یک منطقه را در یک سال نسبت به 
100 نفر از همان جمعیت نشان می دهد، معمواًل به دو نوع رشد 
جمعیت تقسیم بندی می شود که عبارت اند از، افزایش طبیعی و 
افزایش مطلق جمعیت که در آن تولد نوزادان، مرگ و میر و کوچ 

از کشور مورد توجه قرار می گیرد.

            نرخ رشد جمعیت برخی قدرت های اقتصادی

تغییر سبک زندگی در جوامع غربی که معموال تشکیل خانواده در 
آن به ندرت صورت می گیرد، در دهه های اخیر باعث کاهش زیاد 
نرخ جمعیت آن ها شده و همین مسئله آن ها را بر آن داشته که در 
سال های اخیر برای جبران این کاهش رو به بسته های تشویقی 
برای فرزندآوری خانواده ها بیاورند. در بسیاری از این جوامع 
در سال های اخیر نرخ رشد جمعیت به زیر یک رسیده که این 
کشورها با این بسته های تشویقی توانسته اند کمی آن را بهبود 
ببخشند و این همه توجه برای تشکیل خانواده و فرزندآوری در 
کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه نشان می دهد نگاه به 
جمعیت جدی است. در ادامه، نرخ رشد جمعیت چند کشور را 
در سال های 2014 و 2019 مقایسه می کنیم. البته برخی 
کشورها هم مانند لیبریا، افغانستان، اوگاندا و... به دلیل سبک 

زندگی دارای نرخ باالیی از جمعیت هستند.

مقایسه رشد جمعیت کشورهای توسعه یافته

نام کشور
نرخ رشد 

2014
نرخ رشد 

2019
مقدار 
افزایش

0.761.20.44کانادا

0.781.090.31سوئیس

0.030.20.23-روسیه

0.770.970.2آمریکا

0.160.330.17کره جنوبی

0.540.70.16انگلیس

0.020.11-0.13-ژاپن

0.450.560.11فرانسه

0.050.13-0.18-آلمان

0.440.510.07چین

      بسته های تشویقی برخی کشورها
دولت ها برای تشویق به فرزندآوری سیاست های تشویقی در 

نظر گرفته اند که به برخی از جالب ترین آن ها   اشاره می کنیم.
روسیه| خانه ای برای فرزند سوم: در روسیه خانواده هایی 

که فرزنددار می شوند مورد حمایت های مالی برای تربیت 
و رشد فرزندشان قــرار می گیرند. دولــت این کشور برای 

فرزنداول 15 هزار دالر و برای تولد فرزند سوم یک خانه به 
پدر و مادر نوزاد هدیه می دهد. همچنین مادری که دارای 

فرزند می شود، می تواند 9 هزار و 600 دالر کمک هزینه 
دریافت کند.

ژاپن| خوشبختی با »کودوموتیت«: برای بهبود وضعیت 
هرم جمعیتی در ژاپن، قانونی به نام »کودوموتیت« وضع شد که 
طبق این قانون، خانواده هایی که فرزند تا سن 15 سال دارند، 
ماهانه تا 13 هزار ین کمک مالی دریافت می کنند. همچنین 
پدر و مادر یک به یک می توانند با دریافت نصف حقوق خود تا 
سقف تعیین شده به مرخصی بروند و این درحالی است که بعد 

از آن می توانند بدون هیچ تغییری به کار قبلی خود بازگردند.
فرانسه| سالی 1000 یورو و البته سبد کاال: در فرانسه 
خانواده ها در صورت داشتن فرزند سوم، مبلغ 1000 یورو 
دریافت می کنند. همچنین دولــت تضمین می کند که از 
خانواده برای تامین مخارج فرزندان از سنین کودکی برای 
پیش دبستانی تا مدرسه و دانشگاه حمایت مالی کند. از دیگر 
سیاست های افزایش جمعیت در کشور فرانسه می توان به 

اختصاص سبد کاال و کاهش مالیات اشاره کرد.
آلمان| وزارت خانواده و 14 ماه مرخصی: صدراعظم آلمان 
برای تشویق خانواده ها به فرزندآوری، حقوق قابل مالحظه ای 
را برای مادرانی که خودشان مسئولیت مراقبت از فرزندشان 
را برعهده می گیرند، در نظر گرفت. پدر و مادر می توانند تا 
14 ماه به مرخصی بروند و بعد از آن بدون هیچ مشکلی به 

شغل شان بازگردند.
انگلستان| سه سال مرخصی با حقوق بــرای مــادران: 
ایــن کشور در راستای افزایش جمعیت،  از سیاست های 
اختصاص 52 هفته مرخصی زایمان برای زنان بوده که 39 
هفته آن با حقوق اســت، به این صــورت که شش هفته اول 
مرخصی با 90 درصد حقوق و بقیه آن حداقل دستمزد برای 

پرداخت است.

            چشم انداز نرخ رشد جمعیت ایران

به نظر می رسد با توجه به پیش بینی هایی که پیش از این صورت 
گرفته، تا چند وقت دیگر پیرترین کشور منطقه خواهیم بود و 
براساس گفته های دکتر صالح قاسمی پژوهشگر جمعیت   در 
سال 1425 نرخ جمعیت در کشورمان صفر می شود و بعد از آن 
شاهد کاهش جمعیت خواهیم بود. الزم است مسئوالن برای 
افزایش جمعیت بر اساس تجربه های دیگر کشورها، سیاست 
های تشویقی را مدنظر قرار دهند و اجرایی کنند. البته در کنار 
آن باید بسترهای الزم برای رفع مشکالت اقتصادی خانواده 
ها و همچنین معضالت ازدواج جوانان را فراهم کرد تا خانواده 
ها برای افزایش نسل و جوانان برای ازدواج، بدون هیچ مشکل 
اقتصادی و اجتماعی و... تشویق شوند تا هرم سنی کشور در 
حالت تــعــادل قــرار 

بگیرد.

رعیت نواز-مسئله جمعیت کشورمان در سال های اخیر به دلیل برخی اخبار منفی معموال به حاشیه رفته است. از گران شدن یک 
شبه سکه و دالر بگیرید تا وقوع سیل و زلزله ای که در عرض چند ثانیه خسارت های میلیاردی زیادی برای کشور به جا می گذارد و 
به تازگی هم ویروس کرونا که ذهن مردم را حسابی به خود مشغول کرده است . اما با همه این مشکالت بحران جمعیت هم دغدغه 
ای است که اگر فکری به حال آن نشود چند سال بعد به یکی از مشکالت کشور تبدیل  خواهد شد. چند روز پیش بود که کیانوش 
جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، توئیتی را از خانم ملیندا گیتس همسر بیل گیتس که به عنوان بنیان گذار 
مایکروسافت شناخته می شود بازنشر کرد که در آن بر اساس آمار جهانی به کاهش آمار فرزند به ازای هر خانم ایرانی اشاره شده بود؛ 
آماری که نشان می دهد میانگین فرزند آوری هر خانم ایرانی هم اکنون به 1.6 رسیده است. در این توئیت آمده است که »سریع ترین 

کاهش نرخ فرزند آوری به ازای هر زن در تاریخ جهان در ایران اتفاق افتاده 
است.« که اتفاقا با واکنش های بسیار زیاد کاربران مواجه شد. گیتس با 
ارائه چند جدول در صفحه توئیتر خود از باال رفتن کیفیت زندگی در 
سراسر جهان صحبت کرد، در حالی که تعداد موالید در کشوری مثل 
ایران کاهش یافته و به نوعی سقوط آزاد کرده است   . به همین دلیل امروز 
که روز جهانی جمعیت هم هست به نرخ رشد دیگر کشورهای پیشرفته 
جهان نگاهی انداخته ایم و راهکارهای آن ها برای افزایش جمعیت و 

نتیجه این راهکارها را نوشته ایم که در ادامه خواهید خواند.

یه عده برای 
این که توی 

تابستون 
الیک بگیرن 

 زمستون 
برنامه ریزی 

می کنن مثل 
این عکس که 

توی زمستونه از 
تاریخ تابستون 

استفاده 
کردن!

ادب از که آموختی از بی ادبان!

سودای 1400 احمدی نژاد روی نت های سیاست و هنر!
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کمک کردن را یاد بدهیم

این روزها مشکالت اقتصادی و گرانی عرصه را برای خیلی 
از خانواده ها تنگ کرده است. با این حال در این ایام هم 
خبرهایی از کمک مردم به همنوعانشان در شبکه های 
اجتماعی دیده می شود. کاربری خاطره یکی از این اتفاقات 
را در توئیترش منتشر کرد و نوشت: »آقایی که امروز در 
کرج، یک بسته پای مرغ گرفته بودی و داشتی برای پسر 
چهار ساله ات که بهانِه مرغ می گرفت از خواص پای مرغ 
می گفتی! ممنونم که وقتی صدایت کردم و گفتم آقا، من 
به پای مرغ نیاز دارم، پس بیا این مرغ و گوشت ها برای 
تو و آن بسته پای مرغ برای من، رویم را زمین نینداختی 
و پذیرفتی!« کاربری نوشت: »من اگه بودم فقط اشک می 
ریختم و نمی دونستم چطوری باید کمک کنم. چه روش 
خوبی یادمون دادید«. کاربر دیگری نوشت: »چقدر خوبه 

که به هم کمک کردن رو یاد بدیم«.
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جنگلبان هایی با حقوق یک میلیونی

ویدئویی از دو جنگلبان زحمتکش منتشر شده که هنوز در 
جنگل های زاگرس با آتش شعله ور در حال مبارزه هستند. 
یکی از این جنگلبان ها رو به دوربین می گوید: »ما پنج 
شبانه روزه که این جا با آتش درگیریم. حقوق ما ماهی یک 
میلیون تومانه که همون هم هر پنج شش ماه یک بار واریز 
می شه واسه مون. هر مسئولی حاضره با این حقوق کار 
کنه علی یارش بیاد جای ما بشینه«. این ویدئو با واکنش 
کاربران زیادی مواجه شده است. کاربری نوشت: »کاش 
حداقل حقوق کف قانون کار رو بهشون می دادن هرچند 
با همون حقوق هم نمی شه زندگی کرد«. کاربر دیگری 
نوشت: »آدم متاسف می شه وقتی بعضی حقوق های 
نجومی مسئوالن رو با این حقوق های کم مقایسه می کنه. 
نکته بدترش اینه که می گه همون حقوق رو هم به موقع 

نمیدن!«
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رونمایی از مراسم ختم الکچری!

به تازگی ویدئویی از یک مراسم ختم متفاوت در فضای 
مجازی منتشر شده که ادعا می شود، مکان آن مربوط به 
لواسان است که پیش از این از ویالها، تاالر عروسی و 
قبرستان الکچری آن نوشته بودیم. در این مراسم برای 
فرد مرحوم شده متنی ادبی خوانده می شود و به یادش 
بادکنک های هلیومی سفید را در هوا رها می کنند و خالصه 
کارهایی که با روش های معمول و متداول سنتی عزاداری 
کامال متفاوت است در آن اتفاق می افتد. کاربران فضای 
مجازی با دیدن این ویدئو واکنش های متفاوتی داشتند. 
کاربری به طنز نوشت: »من ُمردم، باال غیرتا به صورت 
سنتی بزنید تو سر و صورت تون. یعنی چی این قدر بی خیال 
وایسین و بادکنک هوا کنین؟!« کاربر دیگری نوشت: »حاال 
از این همه عجیب غریب بودن مراسم هم بگذریم، در 
این ویدئو فقط چندتاشون ماسک دارن و نه فاصله گذاری 

اجتماعی رعایت شده نه ماسک درستی زدن«.
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اجاره آیفون شبی 2 میلیون!

از چند روز قبل که فضای مجازی از خبر ممنوعیت واردات 
گوشی های باالی 300 یورو به کشور پر شد، بــازار به 
این اتفاق واکنش نشان داد و قیمت گوشی ها به شکل 
سرسام آوری باال رفت. مثال گوشی آیفون ۱۱ پرومکس به 
۵0 میلیون تومان رسید. البته یکی دوروز بعد مسئوالن 
این خبر را تکذیب کردند اما بازار دیگر این تکذیب را 
نشنید و اثر چندانی بر قیمت ها نداشت. حاال در فضای 
مجازی آگهی های عجیبی منتشر می شود. مثال یک آگهی با 
محتوای »اجاره یک شب آیفون ۱۱ به شما همراه اپل واچ 
برای شرکت در مهمانی ها و پز دادن، از شبی یک میلیون 
و 400 هزار تومان تا دو میلیون تومان. ارائه فقط با کارت 
ملی و معرف!« دیده می شود. کاربری نوشت: »این شوآف 
و پز دادن واقعا دیگه خیلی غیرعقالنی شده. برای کالس 

گذاشتن شبی دو میلیون پول میدن!«

ترفند الیکیسودای 1400  احمدی نژاد روی نت های سیاست!

این بچه ها از 
روستاهای 

اطراف 
دزفول 
اومدن 

کنار جاده 
تا شاید این 
جا اینترنت 
شون وصل 
بشه و بتونن 

امتحان 
آنالین بدن!

سقوط آزاد ایران در منودار جمعیت جهان
کشورهای مختلف جهان برای رشد جمعیت چه راهکارهایی اتخاذ کردند و  سیاست های 

تشویقی ایران  چه ضعف هایی دارد؟

به نظر می رسد احمدی نژاد عزم خود را جزم کرده است 
تا بااظهارنظرهای جنجالی در فضای خبری و افکار عمومی، 
پروژه خود را برای جلب سرمایه اجتماعی و رسیدن به 
قدرت در  انتخابات جلو ببرد. او پس از اظهارنظر جنجالی 
روزهای اخیرش درباره قرارداد 2۵ ساله ایران و چین در 
مصاحبه ای با بهمن بابازاده خبرنگار شناخته شده حوزه 
موسیقی به موضوعات این حوزه ورود کرده درباره ماجرای 
بغل کردن علیرضا افتخاری، ترانه شجریان در سال 88، 
حبیب محبیان، گلشیفته فراهانی وچند موضوع جنجالی 
دیگر هم  سخن گفته که بازتاب زیادی در فضای مجازی  
داشته است. البته رسانه هایی مانند ایران اینترنشنال 
هم به طور مبسوط به پوشش این مصاحبه پرداختند. 

در این میان کاربران زیادی به صحبت های احمدی نژاد 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »جالبه. احمدی نژاد 
در بخشی از مصاحبه میگه »شما که به دنبال قدرت سیاسی 
هستی چرا به دیگران تهمت می زنی؟« در حالی که این 
نوع سیاست ورزی در دهه اخیر با نام خود احمدی نژاد و 
بگم بگم هاش و مناظره های 88 در جامعه باب شد.« کاربر 
دیگری  هم نوشت: »واقعا احمدی نژاد فکر می کنه مردم 
حافظه تاریخی ندارن؟ یادمون نرفته در دوره خود ایشان 
محدودیت های زیادی بر  همین هنرمندان اعمال شد. چرا 
اون موقع صداش در نیومد؟« کاربر دیگری نوشت: »لعنت 
بر این قدرت که چیز شیرینیه. آدم حرف ها و مواضع 

قبلیش کال یادش میره.«
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خبرجامعه  ادعای فروش  سواالت کنکور؛ تجربی15 و ریاضی 12 میلیون!
غفوریان- »عزیزانی که با ما بــودن یادشون 
 میاد ما پارسال دو روز مونده به کنکور سوال ها

ــت بچه هــا رسوندیم و کلید پاسخ  رو بــه دس
سواالت  100درصد  رو روز قبل کنکور بهشون 
دادیم که چیزی حدود 30 نفر پزشکی آوردن،  
55 نفر هم دندون پزشکی. امسال هم با همون 

منوال برگشتیم تا بتونیم یک کمکی بکنیم...«
هفته ها و روزهای نزدیک کنکور که می شود، 
سر و کله این موریانه ها هم در فضای مجازی 
پیدا می شود. البته این موریانه داستان ما از 
اسفند خودش را به جان کنکوری ها انداخته 
ــارش همین اســت و هرسال  و مدعی اســت ک
ــای کنکور، به  ــواالت و پــاســخ ه بــا فـــروش سـ
ــوری کــمــک مــی کند! ــک ــن ــای ک ــه هـ ــچ ــروب  ب

جدا از این که بسیار سخت می توان ادعاهای این 
»موریانه پول خوار« را باور کرد، اما در عین حال 
او اکنون پنج ماه است که با راه اندازی کانالی 
در فضای مجازی بازار مکاره ای برای خودش به 
راه انداخته و نکته عجیب این ماجرا هم این است 
که کانال او 6هزار و150 نفر عضو دارد. او به 
تازگی هم مدعی شده که صندلی های پزشکی، 
داروسازی و دندان پزشکی دانشگاه آزاد یکی از 
شهرهای مهم را هم می فروشد. در این گزارش 
می خواهیم، کانال او را کمی زیر و رو کنیم تا با 

ادعاهایش بیشتر آشنا شویم.

ادعای حرفه ای بودن       
آقای مدعی کنکور فــروش  اوالکــه خودش را 
حرفه ای معرفی می کند: »من چندین سال 
است که سوال های کنکور رو بین بچه ها پخش 
می کنم ، قبل کنکور و با تیم کلید زنی که دارم 
کلید 100 درصد رو میدم. امسال هم به همین 

شیوه هست و به همون روش...«

نرخ ها و شیوه جالب فروش!       
روش فروش سواالت و کلید پاسخ هم در نوع 

خودش شیادی جالبی است. به پیام های آقای 
کنکور فروش توجه کنید: »فروش در دو نوبت 
داریم ، یکی پیش فروش هست تا عید با قیمت 
کمتر و نوبت بعد فروش با قیمت باالتر  رو آغاز 
می کنیم. ظرفیت بــرای هر رشته محدوده 
ــادی باشن که قبولی در  چــون اگــه تعداد زی
رشته خوب باشن یه کم شک برانگیزه، برای 

همین ظرفیت داریم برای هر رشته... «
قیمت های آقای کنکور فروش در پیش فروش 

اول اسفند تا 30اسفند:
ریاضی 6 میلیون /  انسانی 5 میلیون  / تجربی 

7 میلیون
این قیمت ها در پیش فروش اسفند برای خرید 
تمام سوال ها و به همراه کلید 100درصد  است.

کنکور فروش برای بعد از عید نوروز 
هم که از  15 فروردین شروع شده 
کرده  تعیین  دیگری  هــای  قیمت 

است:
ریاضی 12 میلیون / انسانی 10 

میلیون / تجربی 15 میلیون.

دریافت پول با ارز دیجیتال!       
اما بخش جالب تر این ماجرا آن جایی است 
که آقای کالهبردار، این مبالغ را نه از طریق 
شیوه های متداول انتقال پول بلکه با ارز 
دیجیتال دریافت می کند. طبیعتا در این 
روش در صورت امکان، پیگیری و رصد این 
فرد بسیار دشوار است. او در کانالش نوشته 
ــر یا بیت  ــورت کد ووچ ــت: »هزینه به ص اس
کوین از شخص گرفته می شه. ما هرسال از 
همین طریق کار می کنیم. پارسال درگاه 
بانکی واسط گرفتیم که باعث شده بعضی 
از دوستان من کمی اذیت بشن. از همین رو 
تمام واریز ها چه در پیش فروش چه در فروش 
اصلی بعد عید به همین منوالی که عرض 

کردم هست.«

2 شب قبل از کنکور!       
و سرانجام آن طور که کنکور فروش ادعا کرده 
است دو شب قبل از کنکور سواالت و شب قبل 
هم کلید پرسش ها را در اختیار خریداران 
می گذارد: »بعد از پرداخت عزیزان به کانال 
خصوصی که براشون اختصاص داده شده 
برای اون رشته انتقال داده میشن و به هیچ 
وجه از کانال خصوصی خارج نباید بشن . تمام 
فایل ها به صــورت pdf دو شب قبل ســوال و 
شب قبل کنکور جواب ها به صورت کلید واژه 
100درصد برای هر رشته در کانال خودش 

ارسال می شه«

خرید و فروش سواالت امکان پذیر است؟       

با وجود جوالن این کالهبرداران که در سال 
های اخیر به ویژه با گسترش فضای مجازی 
ــد، ســازمــان سنجش بــرای  ــده ان فعال تــر ش
طراحی سواالت در ماه های پایانی و نزدیک 
برگزاری کنکور تیمی از استادان مربوط به 
ــواالت را جمع آوری و تمهیدات  طراحی س
امنیتی را در باالترین سطح اجرا می کند و این 
مرکز نیز کاماًل قرنطینه است. بررسی ها نشان 
داده که سواالت از این مراکز قرنطینه هیچ گاه 
درز نکرده و ادعای درز سؤاالت واقعیت ندارد. 
حتی در سال 98 نیز ادعای فروش سواالت 
کنکور مطرح شد که با رصد پلیس فتا، عوامل 
آن دستگیر شدند. این موضوع را با حسین 
توکلی کارشناس حوزه برگزاری کنکورکه به 
نوعی  کنکور و سازمان سنجش با او شناخته 
می شود در میان می گــذارم که آیا اساسا با 
توجه به تمهیداتی که سازمان برای ایمنی 
ســواالت کنکور می اندیشد، خرید و فروش 
آن ها ممکن است که آقای توکلی تصریح می 
کند:  خرید و فروش سواالت از نظر من امکان 

پذیر نیست. 

 در پی مصوبه جدید همسان سازی 
اعالم شد

شهریور نه، افزایش حقوق 
بازنشستگان از مرداد اعمال می شود

گروه اجتماعی- با مصوبه چهارشنبه گذشته مبنی 
ــزار میلیارد سهام شرکت های  ــذاری 32ه بر واگ
دولتی به سازمان تامین اجتماعی که شرط دولت نیز 
اجــرای پــروژه همسان سازی بازنشستگان تامین 
اجتماعی توسط این سازمان بود، رقمی بین 500 تا 
800 هزار تومان به حقوق ماهانه بازنشستگان اضافه 
می شود. در پی این خبر، در همان چهارشنبه نیز 
ساالری مدیر عامل تامین اجتماعی از صدور احکام 
این افزایش حقوق طی 30تا 40 روز آینده خبر داد. 
در شرایطی که پیش بینی می شد، این افزایش حقوق 
احتماال از شهریور اجرایی می شود، اما در تازه ترین 
اعالم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این افزایش 
حقوق از ابتدای مرداد در فیش حقوق بازنشستگان 
اعــمــال خــواهــد شــد. مدیرعامل ســازمــان تامین 
اجتماعی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی از اول مرداد اعمال می شود. ساالری روز 
پنج شنبه درباره زمان اجرا گفت: تصمیم نخست ما 
این بود که این موضوع را از اول شهریور اجرا کنیم اما 
در جلسه ای که داشتیم مقرر شد از اول مرداد اعمال 
شود. مهر همچنین نوشت: مدیرعامل سازمان تامین 
ــاره به ایــن که بازنشستگان این  اجتماعی، با اش
سازمان حدود 3/5 میلیون نفر هستندگفت: با 
اجرایی شدن این موضوع، حقوق ماهانه مستمری 
بگیران این سازمان از 500 تا 800 هزار تومان 
اضافه خواهد شد. طبق گفته ســاالری، متناسب 
سازی به این مفهوم است که غیر از افزایش سنواتی 
که در ابــتــدای ســال داشتیم و در خــرداد اعمال 
افــراد  فعلی  دریافتی  میزان  با  کردیم،متناسب 
بازنشسته و سنوات خدمت شان افزایش دوبــاره 

حقوق داشته باشیم.

بازگشت اشیای باستانی متعلق به 
ایران از اتریش

تعدادی از اشیای باستانی متعلق به ایــران که 
توسط افراد سودجو به طور غیرقانونی به خارج 
از ایران و به کشور اتریش قاچاق شده بود، طی 
یک تفاهم قضایی میان دو کشور و با همکاری 
اینترپل اتریش و پلیس بین الملل ایران پنج شنبه 
گذشته طی تشریفات قانونی به نماینده ایران 
در اتریش تحویل داده شد.به گزارش ایلنا، در 
جلسه استرداد اشیای فوق،  رئیس اداره آگاهی 
و رئیس بخش جنایی و سرقت پلیس شهر وین 
حضور داشتند.نماینده کشورمان در این مراسم 
از مساعدت و همکاری پلیس و دادستانی اتریش 
برای کشف و بازگرداندن این اشیای باستانی به 

موطن خود، تشکر کرد .

زمان واریز مابه التفاوت هزینه 
سوخت رانندگان برون شهری

مدیرکل دفتر مسافری سازمان راهــداری و حمل 
و نقل جاده ای گفت: سهمیه 400 لیتر سوخت 
خودرو های سواری برون شهری از ابتدای اسفند 
پارسال به طور مرتب در کارت های سوخت رانندگان 
واریز می شود.به گزارش صدا و سیما، حمیدرضا 
شهرکی ثانوی افزود: مابه التفاوت هزینه سوخت 
یارانه ای و آزاد که بین 1500 تا 3 هزار تومان است 
به حساب رانندگان واریز می شود و آن ها می توانند 
هنگام سوخت گیری از این کارت استفاده کنند و 

نیازی به پرداخت مبلغ بیشتر نیست.

1۸ تا 25 سالگی، اوج مصرف 
مواد در جوانان

پژوهشی  تخصصی  موسسه  اجتماعی  معاون 
در حوزه مواد مخدر)کادراس( با بیان این که در 
بسیاری از کشورهای جهان و در ارتباط با انواع 
مواد، اوج مصرف مواد میان جوانان بین 18 تا 
25 سالگی است، افزود: بر اساس تحقیقات، 
سال های ابتدایی )12 تا 14 سال( و انتهایی 
)15 تا 17 سال( دوره  نوجوانی، مرحله بسیار 
حیاتی در خصوص آغاز مصرف مواد محسوب 
می شود. فرزانه سهرابی در گفت وگو با ایسنا 
ادامه داد: بررسی های مربوط به مصرف مواد 
در بین عموم مردم نیز نشان می دهد که میزان 
مصرف مواد بین جوانان نسبت به افراد مسن 
بیشتر است، اگر چه استثنائاتی در باره مصرف 

سنتی اوپیوئیدها وجود دارد. 

رئیس اورژانس اجتماعی:

گردش مالی باندهای کودکان کار بیش از 1000 میلیارد است
رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت:  گردش 
مالی در ماجرای کودکان خیابانی شهر تهران 
بیش از هزار میلیارد است در حالی که کمتر 
از 30 درصــد ایــن پــول در اختیار کــودک کار 
قـــرار مــی گــیــرد. محمود علی گو که در یک 
برنامه تلویزیونی سخن می گفت، تصریح کرد: 

می خواهم برای اولین بار بگویم که گردش مالی 
در کودکان خیابانی بیش از هزار میلیارد تنها در 

شهر تهران است.
ــیــســت. نکته  ــاًل ســــاده ن ــوع اصـ ــوضـ ــن مـ  ایـ
تأسف بار ایــن جاست که کمتر از 30 درصد 
ایــن پــول در اختیار کودک قرار می گیرد. آیا 

ــا  ــوال م ــوع س ــوض ــن م بــچــه مــقــصــر اســت؟ ای
ــت. از نــظــر ما  ــ ــان بــهــزیــســتــی اس ــ ــازم ــ در س
بچه مقصر نیست ، از این منظر نگاه کنیم که 
خانواده، اطرافیان و جامعه این بچه باعث شده 
ــد. بنابراین  انــد چنین اتفاقی برایش رخ ده
نــبــایــد از حلقه  ــر می خواهیم کاری کنیم  اگ

کودک شروع کنیم بلکه باید از حلقه خانواده آغاز 
کنیم و به سمت توانمندسازی خانواده ها برویم.  

          توکلی : 
خرید و فروش
 سواالت کنکور امکان پذیر نیست 
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منوچهر هادی با انتشار پستی 
ــاره  ــ در ایــنــســتــاگــرامــش درب
حضور آناهیتا نعمتی در سریال 
»گیسو« نوشته است که سال 
گذشته مذاکراتی با او داشته، 

اما در نهایت این بازیگر و تهیه کننده با یکدیگر به 
توافق نرسیده اند.

ــازی در سریال  امین حیایی ب
نمایش خانگی »آقازاده« کاری از 
بهرنگ توفیقی را به پایان رساند. 
این مجموعه هم اکنون روزهای 
پایانی تصویربرداری را سپری 

می کند و سه قسمت از آن منتشر شده است.

ــا  ــن روزهـ ــاد کـــی مـــرام ایـ ــی م
ــال  ــری ــازی در س ــ ــول بـ ــغ ــش م
»ســــیــــاوش« ســاخــتــه نیما 
اقلیماست و در این اثر با رضا 
کیانیان و امیر جعفری همبازی 
شده. او پیش از این با سریال »ممنوعه« حضور در 

نمایش خانگی را تجربه کرده بود.

ریحانه پارسا به جمع بازیگران 
ــت 3« به  ــش ــدی »گ ــم فــیــلــم ک
کارگردانی سعید سهیلی، اضافه 
شد. او به تازگی روزهای پرکاری 
را ســپــری کـــرده و در دو فیلم 

کمدی »کوسه« و »رقصنده« نیز بازی کرده است.

چهره ها و خبر ها

پریناز ایزدیار به زودی برای بازی 
در فیلم »تفریق« به کارگردانی 
مانی حقیقی، جلوی دوربین 
خواهد رفت و در این فیلم با نوید 
محمدزاده همبازی خواهد شد. 

او فیلم »لتیان« را نیز در نوبت اکران آناین دارد.

به  انــتــقــاد  در  رفیعی  حسین 
اسپانسر محور بودن بسیاری 
از برنامه های تلویزیون، گفته 
اســت کــه حــامــیــان مــالــی این 
بــرنــامــه هــا، بـــرای دیـــده شدن 

برنامه سراغ کسانی می روند که در اینستاگرام 
فالوئرهای زیادی دارند.

  مائــده کاشــیان   -یکــی از حوزه هــای مــورد عالقه 
چهره هــا در سراســر دنیــا، دوبلــه یا صداپیشــگی 
پویانمایی هــای محبــوب و معــروف اســت. صحبت 
کردن به جــای یک شــخصیت کارتونــی بی جان که 
بازیگر باید با صدای خود به آن جان و احساس بدهد، 
بــرای چهره ها چالــش جالبی محســوب می شــود و 
مردم هم از شنیدن صدای آشــنای بازیگران از زبان 
شخصیت های کارتونی، اســتقبال می کنند. یکی از 
هنرمندانی که مدتی اســت صداپیشــگی فیلم های 
هالیــوودی را تجربــه کــرده، حامد بهداد اســت. به 
بهانه تجربه تــازه این بازیگر در حــوزه دوبله، درباره 
بازیگرانی می خوانید که تجربه صداپیشگی فیلم یا 

پویانمایی را داشته اند.

سینمای جهان

صدای بهداد به جای موش و گوریل	 
اگر نسخه دوبله  شده فیلم »دکتر دولیتل« به 
کارگردانی استیون گیگان را ببینید، احتماال 
به سختی می توانید صــدای حامد بهداد را 
تشخیص بدهید! او در این فیلم صداپیشگی 
نقش های جالبی مانند یک گوریل و موش را 
تجربه کرده است. حامد بهداد در نقش این 
حیوانات به خوبی صداسازی کرده و موفق 
شــده با صداهایی بسیار متفاوت با صدای 
خودش در نقش این دو گویندگی کند. چون 
او در این فیلم گوینده دو نقش متفاوت بوده، 
بنابراین باید با دو صــدای متفاوت در نقش 
گوریل و موش صحبت می کرده. او از پس این 
چالش سخت هم به خوبی برآمده است. صدای 
موش متناسب با جثه کوچکش، صدای ظریف 
و بامزه ای است و صدای گوریل نیز هماهنگی 
خوبی با جثه، ظاهر و شخصیت ساده لوح این 
حیوان دارد. فیلم ماجراجویانه »دکتر دولیتل« 
فضایی فانتزی دارد و محصول سال 2020 
است. حامد بهداد پیش از این در دوبله فیلم 
»پسران بد 3« نیز حضور افتخاری داشته است.

زیبا کرمعلی و هوتن شکیبا در »شیرشاه«	 
زمینه  در  بــازیــگــری،  کنار  در  شکیبا  هوتن 
عاوه  و  اســت  داشته  فعالیت  صداپیشگی 
شناخته  نیز  صداپیشه  عنوان  به  بازیگر  بر 

می شود. صدای او تا به حال  درسریال »بن 
ــاه قــرمــزی« و به تازگی  10«، مجموعه »ک
پویانمایی »شیرشاه« شنیده شده است. صدای 
هوتن شکیبا ظرفیت خوبی برای گویندگی در 
نقش های مختلف را دارد و در این آثار به ترتیب 
در نقش منفی »ویلگکس«، »دیوی« و »اسکار« 
صداپیشگی کرده. او در هر سه اثر متناسب 
با نقش، با صــدای متفاوتی گویندگی کرده 
اســت. زیبا کرمعلی نیز که با فیلم »التــاری« 
اثر محمدحسین مهدویان شناخته می شود، 
دوبله شده  نسخه  در  شکیبا  هوتن  کنار  در 
»شیرشاه« حضور داشته و به جای شخصیت 
»ناال« صحبت کرده است. صدای او در نقش 
این شخصیت تغییر چندان زیادی نداشته، اما 

با این کاراکتر هماهنگ بوده است.

صــدای آشنای جــواد رضویان در »هتل 	 
ترانسیلوانیا«

ــان یکی دیــگــر از چهره هایی  ــوی ــواد رض جـ
 اســت که تا به حــال با پویانمایی های »هتل 
ــزرگ«،  3« و »شــش قهرمان ب ترانسیلوانیا 
در  او  اســـت.  کـــرده  تجربه  را  صداپیشگی 
پویانمایی »هتل ترانسیلوانیا« در نقش یک 
گــرگ، صــدای بــامــزه ای داشته و لحن ادای 
کلمات و طرز خاص صحبت کردنش بسیار 
شبیه لحن و لهجه مـــن درآوردی خــودش در 

سریال طنز »در حاشیه« است، اما صدای این 
بازیگر در پویانمایی »شش قهرمان بزرگ« در 
نقش پدر شخصیت »فــرد« که کاراکتر کهن 

سالی است کمی متفاوت تر است.

تجربیات کیایی و بختیاری	 
محسن کیایی در پویانمایی »من نفرت انگیز 3« 
نقش یکی از شخصیت های فرعی این پویانمایی 
را دوبله کرده است. صدای او در این پویانمایی 
کاما با صــدای واقعی اش متفاوت بــوده و به 
سختی قابل تشخیص است. هرچند که این دوبله 
نشان داد او در صداپیشگی استعداد دارد، اما 
این تجربه تا به حال ادامه دار نشده است. یکی 
از پویانمایی های محبوب و معروف که بهنوش 
بختیاری در آن صداپیشگی را تجربه کرده، 
پویانمایی »پاندای کونگ فوکار« است. او در این 
پویانمایی در نقش یکی از پانداها صحبت کرده و 
صدای دوبله اش با صدای حقیقی خودش تفاوت 
زیادی ندارد. البته تن خاص صدای او برای نقش 
این پاندا که کلمات را کشدار و با ادای خاصی 

تلفظ می کند، انتخاب بدی نبوده است.

صداپیشگی چهره ها در پویانمایی های 	 
ایرانی

عاوه بر بازیگرانی که دوبلور پویانمایی های 
خارجی بوده اند، تعدادی از هنرمندان نیز 

دوبله  را  ایــرانــی  سینمایی  پویانمایی های 
ــران 1500«، »جمشید و  ــه کـــرده انـــد. »ت
خورشید« و »آخرین داستان« سه پویانمایی 
مشهوری هستند که بازیگرانی مانند مهران 
ــوان، پرویز  مدیری، هدیه تهرانی، رامبد ج
پرستویی، ترانه علیدوستی،  امین حیایی، 
حبیب رضایی، ثریا قاسمی، لیا حاتمی، حامد 
بهداد، اکبر زنجانپور، باران کوثری، اشکان 
خطیبی و... به جای شخصیت های مختلف 
آن هــا صحبت کــرده انــد. استفاده از صدای 
هنرمندان در پویانمایی ها، کمک زیادی به 

دیده شدن و جذابیت آن ها می کند.

ستاره های هالیوود در پویانمایی ها	 
استفاده از سلبریتی ها و بازیگران در دوبله 
فیلم یا پویانمایی، در سراسر دنیا رایج است. 
در سینمای هالیوود بسیاری از ستاره ها و 
در  صداپیشه  عنوان  به  مشهور،  چهره های 
حضور  مختلف  پــویــانــمــایــی هــای  و  فــیــلــم 
داشته اند. ساموئل ال جکسون در پویانمایی 
»داستان  در  هنکس  تام  »شگفت انگیزها«، 
ــان تــراولــتــا در »بــولــت«،  ــازی«، ج ــاب ب ــب  اس
ــا«،  بــرد پیت در »سندباد: افسانه هفت دری
کامرون دیاز در »شرک«، جانی دپ در »رنگو« 
و آنجلینا جولی در »پاندای کونگ فوکار«، به 

عنوان دوبلور حضور داشته اند.

جان بخشی ستاره ها به شخصیت های کارتونی
حامد بهداد، رامبد جوان و پرویز پرستویی از چهره هایی هستند که به تجربه متفاوت صداپیشگی روآورده اند

جانی دپ،کتک زن یا کتک خور؟

بازیگر آمریکایی شواهدی را به دادگاه لندن ارائه 
و ادعــای خشونت فیزیکی علیه امبر هرد، همسر 
سابقش را رد و در عین حال خانم هرد را متهم کرد که 

به او حمله کرده است.
به گزارش جماران، جانی دپ در نخستین روز از 
دادگــاه علیه روزنامه سان بریتانیا حضور داشت. 
این روزنامه در مطلبی جانی دپ را متهم کرد که 
همسر سابقش را کتک می زده است. ستاره فیلم 
»دزدان دریایی کارائیب« در این دادگاه تأکید کرد 
که امبر هرد به جهانیان گفته است که از زندگی با 
او ترس داشته و او را »هیوال« نامیده بود. جانی دپ 
این اظهارات را خاف واقعیت توصیف کرد. دپ 
5۷ ساله و هرد 3۴ ساله، در سال 2011 با یکدیگر 
آشنا شدند و در فوریه 2015 ازدواج کردند. آن ها 
در نهایت در سال 201۷ از یکدیگر طاق گرفتند 
و هم اکنون یکدیگر را به خشونت و دروغگویی متهم 
می کنند.در روز نخست از این دادگاه سه هفته ای، 
دپ و هرد هرکدام جداگانه وارد ساختمان دادگاه 
شدند. این دادگاه پس از لغو محدودیت های مربوط 
به شیوع کرونا یکی از نخستین جلساتی است که 
به طور حضوری برگزار می شود. دپ و هرد هر دو 
صورت خود را با ماسک پوشانده بودند. شاهدان این 
دادگاه احتماال ونسا پارادی و وینونا رایدر دو شریک 
زندگی سابق جانی دپ خواهند بود که به نفع این 
ستاره هالیوود شهادت می دهند. هر دو پیش از این 
در بیانیه ای حمایت خود را اعام کرده بودند. هر دو از 
بازیگران دنیای سینما هستند که پیش از امبر هرد با 
جانی دپ زندگی می کردند.جانی دپ در عین حال 
مدعی است که هرد او را مورد ضرب و جرح قرار داده 
است و گفت: »واقعیت برعکس است.« تیم حقوقی 
جانی دپ نیز به ریاست دیوید شروبورن در بیانیه ای 
کتبی اعام کردند که خانم هرد فحاش بود، نه جانی 
دپ. آن ها تاکید کردند: »او ]امبر هرد[ فردی کاما 
پیچیده و پرخاشگر است که دچار نوسانات شدید 
روحی می شود.«با این حال امبر هرد، جانی دپ را 
متهم کرده که به هنگام یک جروبحث خانوادگی به 
سمت او گوشی موبایلش را پرتاب و گوشی به صورت 
او برخورد کرده است. وی همچنین گفته بود که 
جانی دپ تحت تاثیر مواد مخدر و الکل بوده است و 
در سفری که برای تعطیات به استرالیا رفته بودند، 
او را هل داده و گلویش را فشرده بود. گفته می شود 
در دادگاه تصاویری نمایش داده شده که جانی دپ 
را در حالی که در اثر مصرف مواد مخدر و الکل، نقش  

بر زمین شده، نشان می دهد.
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 سرگذشت عجیب مغول ها 
در قرن بیستم

اقــوام بیابانگردی که با فرماندهی چنگیزخان، 
توانستند بخش اعظم دنیای متمدن روزگار وی را 
اشغال کنند و امپراتوری خود را از ژاپن تا قلب اروپا 
بگسترانند، پس از اضمحالل دودمان چنگیزی، 
دوام نیاوردند. هرچند که در دیگر سرزمین ها، 
مانند هند و ایران، افرادی با تبار مغولی قدرت را 
در دست گرفتند و چند صباحی به فرمانروایی 
پرداختند، اما دیگر نشانی از فرهنگ مغولی و 
قــدرت نظامی چنگیزی در مغولستان به چشم 
نیامد و مغوالن، در آستانه قرن بیستم، مردمی 
بودند تحت سلطه حکومت های همسایه. شاید 
جالب باشد که بدانید از آن همه شکوه و قدرت، 
دیگر چیزی باقی نمانده بود و زادگــاه چنگیز، با 
مردم گرفتار بیماری، گرسنگی و فقیر، دایم میان 
شوروی و چین دست به دست می شد. اوایل قرن 
بیستم بود که مغول ها یک پادشاهی جدید را بر 
مبنای نظام قبایلی خود احیا کردند. این پادشاهی 
مــورد حمایت چینی ها بــود؛ امــا تا ســال 1921 
استقالل پیدا نکرد. با آغاز توسعه طلبی ژاپنی ها در 
منچوری و شرق چین، دولت کمونیستی شوروی 
که به تازگی شکل گرفته بود، به تحریک و حمایت 
از مغوالن کمونیست پرداخت. به این ترتیب، اوایل 
دهه 1920، دولت کمونیستی مغولستان به عنوان 
دومین کشور کمونیستی جهان، اعالم موجودیت و 
استقالل کرد. اما این استقالل تا مدت ها به صورت 
کامل تأمین نشد؛ آن هــا به لحاظ دیپلماتیک و 
سیاست خارجی، کاماًل وابسته به شوروی بودند. 
امروزه مغولستان ظاهرًا کشوری مستقل است، اما 
نه صدایی از آن به گوش می رسد و نه در بازی های 
جهانی حضور فعال دارد. هموطنان چنگیزخان 
طی چند سده گذشته به تدریج از معادالت تاریخی 

حذف شده اند. 

تاریخ جهان 

چرا در دوره شاه عباس کسی ناهار نمی خورد؟

 شام؛ وعده اصلی غذایی
 در عصر صفویه

از آشپزهای ماهر دوره صفوی، دو کتاب یا رساله 
باقی مانده و به دست ما رسیده است؛ یکی رساله 
»کارنامه«، نوشته حاجی محمد بغدادی، آشپز دربار 
شاه اسماعیل صفوی و دیگری، »ماده الحیوه« نوشته 
نورا... خان، آشپز شاه عباس یکم. هر دو رساله در 
خود، افزون بر روش طبخ غذاهای ایرانی، گزارشی 
از عــادات غذایی ایرانیان را هم ثبت کرده اند که 
بسیار خواندنی است. طبق این گزارش ها، مردم 
عادی در دوره شاه عباس، دو وعده غذایی داشتند؛ 
یکی چاشت یا همان صبحانه و دیگری، شام. البته 
در برخی از مشاغل، وعده سومی را هم به وعده های 
غذایی اضافه می کردند که ناهار بود؛ اما ناهار خیلی 
جدی گرفته نمی شد و شاید به عنوان یک میان وعده 
به آن نگاه می کردند. ایرانیان نه در وعده صبحانه و 
نه در وعده ناهار)اگر آن را صرف می کردند(، اقبالی 
به غذای گرم و طبخ شده نداشتند. به دیگر سخن، 
صبحانه و ناهار آن ها عبارت بود از غذای حاضری، 
مثل لبنیات، میوه  و احیانًا مــواد غذایی شیرینی 
مانند مربا. در عوض وعده شام، بسیار مفصل و چرب 
تهیه و صرف می شد. بــرای یک خانواده متوسط 
ایرانی در این دوره، شام ترکیبی از مــواد غذایی 
پرحجم، مانند گوشت، برنج، گندم، حبوبات و ... 
بود. پلوها جایگاه ویــژه ای در وعده شام داشتند؛ 
قاورمه پلو)قرمه پلو(، بریان پلو، نرگسی پلو، لیموپلو، 
به لیموپلو، قبولی مرصع و ... از انواع غذاهایی بود که 
برنج در آن ها نقش اصلی را داشت و در دوره صفوی 
مورد عالقه مردم ایران بود. دستورهای غذایی هر 
دو نویسنده رساله آشپزی در دوره صفویه، نشان 
می دهد که حجم چربی در مواد غذایی وعده شام 
بسیار باال بوده است. این عادت غذایی در دوره های 
بعد به صبحانه هم تعمیم یافت و به ویژه از دوره قاجار، 
کله پزی ها تأمین کننده صبحانه لذیذ و کامل بودند.

تاریخ اجتماعی قهرمانان قیام مسجد گوهرشاد
 با جانفشانی شخصیت های برجسته ای مانند آیات سیدحسین قمی، میرزاهاشم میردامادی، یونس اردبیلی و...

 نقاب از چهره ضددینی رضاشاه برداشته شد

جواد نوائیان رودســری – قیام مسجد گوهرشاد را باید 
ــران بدانیم؛ رویـــدادی که  نقطه عطفی در تاریخ معاصر ای
باعث شد شکاف میان دربار پهلوی و ملت، به ویژه در عرصه 
اعتقادات دینی و پایبندی به فرهنگ خودی، بیش از پیش 
عیان شود و این شکاف، تا پیروزی انقالب اسالمی در بهمن 
1357، به هیچ وجه ُپر نشد. هرچند قیام مسجد گوهرشاد 
به دالیلی، از جمله برنخاستن هدایتگران آن از میان قشر به 
اصطالح نخبه و منورالفکر یک سده اخیر و عدم وابستگی آن ها 
به طایفه های قدرتمند و صاحب اقتدار، جایی در متون تاریخ 
معاصر برای خود پیدا نکرد، اما شواهد تاریخی نشان می دهد 
که نمی توان تأثیر و بازتاب این قیام را، در حوادث بعدی و 
نیز در روی گردانی مردم از رژیم پهلوی، انکار کرد.تردیدی 
نیست که بررسی یک رویداد تاریخی، بدون شناخت افرادی 

که آن را پدید آورده اند، ممکن نیست. قیام مسجد گوهرشاد 
نیز، نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد. آن چه در تیرماه 
سال 1314، در مسجد گوهرشاد مشهد اتفاق افتاد، حاصل 
فرایندی بود که از چند ماه قبل و در پی واقعه روز 13 فروردین 
همان سال، در شیراز آغاز شد. مخالفت آیت ا... فال اسیری 
با کشف حجاب و رقص دختران دانش آموز در یک مراسم 
عمومی که وزیر فرهنگ رضاشاه نیز در آن حضور یافته بود و در 
پی آن اعتراضات گسترده مردم در این شهر و سپس در تبریز، 
باعث بیداری علمای مشهد شد و سفر آیت ا... سیدحسین 
قمی به تهران، برای صحبت با رضاشاه و وادارکــردن وی به 
تجدیدنظر در روند غربی سازی لباس و فرهنگ مردم مسلمان 
ایران و البته، بازداشت آیت ا... در باغ سراج الملک شهر ری، 
جرقه قیام مسجد گوهرشاد را زد. با این حال، آن چه بیشتر 

مشهور شده و مورد توجه قرار گرفته، حضور و میدان داری 
مرحوم شیخ بهلول گنابادی در این واقعه تاریخی است؛ 
روایتی که هرچند نمی توان در درستی آن تردید روا داشت، 
اما باعث منحصرشدن نقل عمومی به فعالیت های آن مرحوم 
و چشم پوشیدن از نقش های نهان و آشکار دیگر شخصیت ها، 
در بازگویی فرازهای تاریخی این قیام مردمی شده است. 
به همین دلیل، شاید به جا باشد که در سالروز قیام خونین 
مسجد گوهرشاد، یادی از نقش آفرینان و رنج کشیدگانی 
داشته باشیم که قبل، بعد و در هنگام قیام، با پایمردی خود، 
نقشی مهم و اساسی را در تداوم تأثیر این رویداد تاریخی مهم 
ایفا کردند؛ هرچند که بخش مهمی از این قیام با همت هزاران 
مرد و زنی به سرانجام رسید که متاسفانه در تاریخ، نامی از 

آن ها باقی نمانده است.

ــت ا... سیدحسین طباطبایی قمی: از مراجع بــزرگ شیعه در  آی
دوران معاصر بود که در 26 آذرماه 1244 در شهر قم به دنیا آمد. او 
پدربزرگ مادری امام موسی صدر است. آیت ا... قمی در فقه و اصول 
از شاگردان شهید شیخ فضل ا... نــوری بود و افــزون بر آن، افتخار 
تلمذ نزد آخوند خراسانی و محدث نوری را در کارنامه خود داشت. 
مقاومت وی در برابر سیاست های ضدمذهبی رضاشاه و سفرش به 
تهران و سپس بازداشت او در باغ سراج الملک، یکی از مهم ترین دالیل 

قیام مسجد گوهرشاد محسوب می شود. آیت ا... سیدحسین قمی، در آن زمان، مرجع تقلید مردم 
مشهد بود و بعدها در اواخر عمر، پس از درگذشت آیت ا... سیدابوالحسن اصفهانی، مرجعیت تام 
یافت. وی در 16 اسفند سال 1325 دارفانی را وداع گفت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد.

ــت ا... سیدیونس اردبیلی: از علمای مشهور مشهد و یکی از  آی
نقش آفرینان قیام مسجد گوهرشاد بود. وی در سال 1257 خورشیدی 
در اردبیل به دنیا آمد و بعدها در نجف اشرف، نزد آخوند خراسانی به 
کسب علم پرداخت و همراه با آیت ا... میرزامحمدتقی شیرازی در قیام 
علیه استعمار انگلیس شرکت کرد. در جریان قیام مسجد گوهرشاد، 
منزل شخصی آیت ا... سیدیونس اردبیلی، محل برگزاری جلسات 
علمای مشهد برای مدیریت مبارزه با اقدامات ضددینی رضاشاه بود. 

پس از سرکوب قیام، آیت ا... سیدیونس اردبیلی را بازداشت کردند و به تهران فرستادند و پس 
از یک ماه شکنجه و آزار، درنهایت به اردبیل تبعید شد. وی در سال 1320، پس از اشغال ایران 
توسط متفقین، به مشهد بازگشت. آیت ا... سیدیونس اردبیلی در 30 اردیبهشت 1337 

دارفانی را وداع گفت و در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

آیت ا... سیدهاشم میردامادی: از مجتهدان و علمای نامدار حاضر در 
مشهد، در زمان قیام مسجد گوهرشاد بود. وی پدربزرگ مادری حضرت 
ــت ا... خامنه ای، رهبر انقالب است و در سال 1264 خورشیدی در  آی
خــانــواده ای با اصالت نجف آبادی، در نجف اشــرف به دنیا آمــد. نسب او 
با هفت واسطه، به میرداماد، فیلسوف و دانشمند بــزرگ دوره صفویه 
می رسد. میرزاهاشم یکی از علمایی بود که در قیام مسجد گوهرشاد، ضمن 
سخنرانی هایی، به سیاست های ضددینی رضاشاه تاخت. در گیر و دار پس از 

هجوم به مردم در مسجد، مأموران رژیم وی را بازداشت کردند و به صورت تبعید به سمنان فرستادند. 
آیت ا... میردامادی در سال 1339 به مشهد بازگشت و در مسجد گوهرشاد جلسات تفسیر قرآن 

برگزار کرد. او در سال 1341 دارفانی را وداع گفت و در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

آیت ا... محمد آقازاده خراسانی: وی فرزند آخوندخراسانی بزرگ، 
صاحب کتاب مشهور »کفایةاالصول« است. آیت ا... آقازاده سال 1256 
خورشیدی در نجف اشرف زاده و پس از پیروزی نهضت مشروطیت، با 
دستور پدر راهی مشهد شد و در این شهر، عالوه بر تدریس و اداره حوزه 
علمیه، به حمایت از مشروطیت پرداخت. در جریان قیام مسجد گوهرشاد، 
آیت ا... آقازاده تالش کرد با گفت وگو و پادرمیانی، مانع از کشتار و قتل عام 
مردم شود، اما موفق نشد و خودش نیز، توسط مأموران رضاشاه بازداشت 

و به صورت تبعید، روانه یزد شد. چند سال بعد، او را به عنوان تغییر مکان تبعید، به شهر ری 
آوردند؛ در آن جا، طبق شواهد و مدارک تاریخی، در سال 1316، به دست پزشک احمدی و 
با اشاره پهلوی اول، به شهادت رسید. آیت ا... آقازاده را در باغ طوطی، نزدیک حرم حضرت 

عبدالعظیم)ع( به خاک سپردند.
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به تصاویر داده شده، گزینه مناسب را 
پیدا کنید.

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

5
۸ 9 1 6 4

2 9 1 5
2 6 7

6 2
2 4 7

6 3 5 2
7 1 3 5 4

2

7 5 4
9 2 7
4 6 2

۸ 4 1
2 3

۸ 6 7
7 5 6

5 1 3 4
9 5 3

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.

837546219
951237648
462819573
579384162
624951837
318672495
193428756
785163924
246795381

461753928
358912764
297486315
583241679
176598243
924367581
639174852
712835496
845629137 

مــعــمــای مــجــروح جــنــگــی: ۱۰  نفر. 
مجموع عضوهای از بین رفته ۳۱۰عضو 
است. اگر X را تعداد مجروحان ۴ عضوی 
و Y را تعداد مجروحان ۳ عضوی در نظر 

بگیریم،داریم:
 ۴X+۳Y=۳۱۰mو   X+Y=۱۰

با حل این معادله جواب به دست می آید 
و مشخص مــی شــود حــداقــل ۹۰ نفر از 
ناحیه سه عضو و ۱۰ نفر از ناحیه  ۴ عضو 

مجروح شده اند.

معمای دست های جلسه ای: ۱۳2بار. در نظر بگیرید نفر اول با ۱۱ نفر دست 
می دهد. نفر دوم هم با یازده نفر دست می دهد اما از آن جایی که یک بار آن با نفر اول 
بوده و ما آن را در محاسبات خود لحاظ کرده ایم، تنها ۱۰ مورد آن را می شماریم، 
نفر سوم ۹ بار و به همین ترتیب . در مجموع در ابتدای جلسه 66 بار دست داده 

شده و در کل ۱۳2 بار.

بازی ریاضی: با توجه به اطالعات داده 
شده پاسخ، عدد 5۳۴2۱ است.

حل جدول شماره  7710 حل جدول شماره 916   

5.تکرار حرف-سرو کوهی 6.بینایی سنجی 7.بیماری 
روان گسیختگی 8.ظرف پذیرایی-ترک خفیف استخوان 
ــرف ندا-انجیر-نوعی  ۹.قدیس-ابریشم پست ۱۰.ح
فالنی-از  مسیحی-  ۱۱.پیشوای  سرگرمی  و  نمایش 
ادات پرسش ۱2.نیمه اول دوران سوم زمین شناسی-

ماشین نویسی

 عمودی:

۱.فیلمی با بازی هنگامه قاضیانی-درون دهان 2.شجاع-
لقب امپراتوران عثمانی ۳.نوعی خرمای سیاه-پیک اجل 
۴.روش-چــیــز 5.هنرمند  در زمینه هنرهای ترسیمی 
6.قدم-وسیله دفاعی جنگ های قدیمی-شعله آتش 
7.قاره کهن-مزه فلفل-برکت سفره 8.از غدد داخلی بدن 
۹.بانو-وسیله داوری ۱۰.فشار سنج-سلسله پادشاهی 

کره ۱۱.سوغات 
فـــاروج-عـــنـــوان 
اشرافی اروپا۱2.
ــا- ــ ــوالن ــ ســـــاز م

اختراعی ازالون 
فوکو فرانسوی

افقی:۱.عنصر شماره ۱۱- گیاهی بیابانی با خاصیت2.خاندان-ایوان-رهاننده 
۳.یــکــای درازای نــود ســانــتــی-مــرده-زادگــاه رازی ۴.خـــرد-از مــاه هــای سریانی 

افقی:۱.درختی زینتی-کار نکرده 2.فرم-تیر پیکاندار-زبان پاکستان ۳.واحدی 
در سطح-ورزش راکتی-باالی فرنگی ۴.شاه-زبان فارسی امروزه  5.عالم وهم-چه 

وقت 6.دوستی-ازجزایر جنوبی 7.بازیکن اسبق تیم ملی-
راوی نشده 8.حرف ندا-زمان سنج ۹.دشمنی-ابریشم 
۱۰.حرف همراهی-بستنی یخی-عود ۱۱.نوعی ورزش 
رزمی- عامل وراثت- خواب خوش ۱2.ماشین سنگین-

یک واحد از توپخانه

عمودی :
۱.برپاداشتن-حشره سمی 2.برف آذری- وجه-سرگرد 
الماس تراش خورده-چیز  مــوهــوم-  موجود  قدیمی۳. 
۴.لباس مردانه قدیمی-صحرا-نخست 5.حاد- گشودن 
معما 6.حرف مجهول-عنوان بندی7.خوراکی ازاسفناج-
کهن ترین بخش ادبیاتی اوستا 8.ضمیر غایب-ازاقوام 
افسانه ای  آرزو-مارعینکی-کمانگیر  ۹.کلمه  ایــرانــی 
۱۰.بیابان-طراحی-صفحه اینترنتی۱۱.فقیر-ایتالیای 

 قــــــدیــــــم-جــــــد
ــی  ــ ــزای ــ ۱2.زوراف
ــانـــونـــی- ــر قـ ــیـ غـ

جاسوس
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هـــوش مــنــطــقــی: جـــواب 
مــی شــود 2. عــدد وســط از 
کسر مجموع دایره های باال 
و مجموع دایــره هــای پایین 

به دست می آید.

چالش ذهن : ۱. گلدان 2. سماور ۳. ساعت ۴. پنجره 5.جاکفشی 6. تلویزیون

تست هوش: گزینه ۳ صحیح است. خطوط 
داخــل مربع دوم از چرخش ۹۰ درجــه ای 
ساعتگرد تصویر اول به دست آمده و یک خط 
سیاه هم به آن اضافه شده و به همین ترتیب تا 

تصویر چهارم پیش رفته است.

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

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

اختالف تصاویر

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

اختالف تصاویر:

چالش ذهن

در تصویر زیر با جابه جایی حروف به کاررفته در هر 
کدام از شماره ها، نام   وسیله ای را که در خانه یافت 
می شود، نوشته ایم که شما باید آن را حدس بزنید.

بـــازی بــا کــلــمــات:  ممکن 
است تعداد کلمات بیشتری 
از آن چــه برایتان نوشته ایم 
به دست آوریــد؛ ما در این جا 
فقط به تعدادی از آن ها اشاره 

کرده ایم.
سه حرفی: چمن، چدن، آدم، 

دما، نمد، نام و ...
چهار حرفی: نماد، دامن و ...

پنج حرفی: چمدان

معما  )1( 

معما  )2( 

دست های جلسه ای

بعد از اتمام کرونا در یک جلسه که با حضور ۱2 نفر 
برگزار می شود، هر نفر با تمام اعضا در ابتدا و انتهای 
جلسه، دست می دهد. مشخص کنید در آن جلسه در 

مجموع چند بار دست داده می شود؟

مجروح جنگی

در یک جنگ ۱۰۰ سرباز شرکت کردند و جراحاتی 
برداشتند. آمار جراحات به شرح زیر است:

ــت  ، 75 نفر   7۰  نفر دســت راس
دست چپ ، 8۰ نفر پای راست 
و 85 نفر هم پای چپ خود را از 

دست دادند.
کنید حداقل  مشخص  حــاال 

تعداد افرادی که هر ۴ عضوشان 
را از دســت دادنـــد چندنفر 

است؟

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی با کلمات

روابط بین اعداد را به دست آورید و جای خالی 
را پر کنید.
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عدد یاب :

عددیاب

شش رقمی: 

   57682۹ – 5۳628۱
 ۹6۱582 – 28۳2۹۱

سه رقمی: 

   ۴۳5 – 28۳ – 5۴2
   2۹6 – 5۳8 – 7۴8

۹85 - 8۳2

چهار رقمی:

  ۳682 – 2۹۱8 – 287۳
8762 - 2۹6۳ – 8572

پنج رقمی: 

   ۹7628 – ۹2۱85
   862۴5 – 5۳2۱6
۳8۴۹5 - 52۴۳۱
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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

کلیک اشتباه!

سال ها زحمت کشیدم، هر ماه ذره ای از حقوقم را 
پس انداز کردم تا دستمان نزد کسی دراز نشود و در 
آرامش زندگی کنیم اما با یک کلیک اشتباه در فضای 
مجازی همه اندوخته ها و سرمایه زندگی مان را از 
دست دادم و حاال در مخمصه ای افتاده ام که حتی 

نمی توانم به چهره شوهرم نگاه کنم و ... 
زن جوان که هراسان و اشک ریزان وارد کالنتری 
شده بود تا شاید دستان پرتوان نیروی انتظامی 
گره کور مشکل اش را باز کند، در حالی که اشک 
هایش مجال سخن گفتن به او را نمی داد، درباره 
ماجرای تلخی که زندگی اش را به هم ریخته بود 
به کارشناس اجتماعی کالنتری قاسم آباد مشهد 
گفت: من و همسرم کارمند هستیم و هر کدام در 
یکی از ادارات کار می کنیم. از روزی که با هم ازدواج 
کردیم تصمیم گرفتیم هر ماه بخشی از حقوق مان 
را در حسابی جداگانه واریز کنیم تا بتوانیم با همین 
پس اندازهایمان خانه ای بخریم و از مستاجری نجات 
پیدا کنیم. من و همسرم با قناعت در زندگی و تحمل 
برخی از سختی ها، همه تالش مان را برای خانه 
دار شدن به کار می بردیم تا این که باالخره با کمک 
اطرافیان و مبالغی وام مسکن، یک واحد آپارتمان 
70متری در منطقه قاسم آباد مشهد خریدیم. از آن 
روز به بعد اگرچه از این که صاحب خانه شده بودیم 
در پوست خودمان نمی گنجیدیم اما باز هم برای 
رفاه بیشتر و آینده فرزندانمان آن حساب ویژه را 
فراموش نکردیم و باز هم پس از پرداخت اقساط وام، 
مبلغ بسیار ناچیزی را به همان حساب قبلی واریز می 
کردیم تا روزی به دردمان بخورد.  خالصه، چند سال 
بعد دوباره شرایطی مهیا شد و با پس اندازهایمان 
مبلغ خوبی وام گرفتیم. در حالی که اقساط مان 
پایان یافته بود و از اوضاع مالی خوبی برخوردار شده 
بودیم، در همین روزها آپارتمان 70متری را فروختیم 
و پولش را به همان حساب ویژه واریز کردیم. قرار بود 
یک واحد 100متری را در منطقه ای بهتر خریداری 
کنیم اما من تصمیم گرفتم با فروش لوازم قدیمی، 
همه وسایل ضروری زندگی را در خانه جدید عوض 
کنم، به همین منظور وارد سایت دیوار شدم و آگهی 
فوری فروش را انتخاب کردم. با این کلیک دریافتم 
که باید مبلغ اندکی را برای آگهی فروش فوری واریز 
کنم. بعد از آن در همان صفحه همه اطالعات کارت 
بانکی آن حساب ویژه را وارد کردم تا با کسرآن مبلغ 
،آگهی فروش لوازم منزلم در میان آگهی های فوری 
سایت دیوار قرار گیرد اما قبل از آن که آگهی ام را ببینم 
پیامکی برایم ارسال شد که همه موجودی حساب 
بانکی ام برداشت شد که پول فروش خانه در آن بود. 
تازه فهمیدم که با یک درگاه جعلی )فیشینگ( فریب 

خورده ام و ... 
شایان ذکر است، تحقیقات پلیس برای دستگیری 

کالهبردار فضای مجازی آغاز شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

سجادپور-  مرد 51 ساله ای که پنج بار به جرم 
شــراب خــواری به تحمل مجازات حد شرعی 
محکوم شده بود پس از ارتکاب همین جرم 
برای ششمین بار، از سوی دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی به »اعدام« محکوم شد که رای 
صادره در سحرگاه چهارشنبه گذشته همزمان 
با حکم قصاص نفس مرد همسرکش در زندان 

مرکزی مشهد به اجرا درآمد.
به گزارش خراسان، ماجرای پرونده این محکوم، 
بــرای ششمین بــار درحالی روی میز قضات 
با تجربه دادگــاه کیفری یک خراسان رضوی 
قــرار گرفت که او بعد از اجــرا شدن پنج حکم 
محکومیت قطعی حد شرعی شرب خمر، باز هم 
به همین اتهام در بولوار سرافرازان مشهد توسط 

نیروهای انتظامی دستگیر و محاکمه شد.
اسناد دقیق، محتویات پرونده،گزارش ماموران 
انتظامی و نتیجه آزمایش های پزشکی قانونی، 
بیانگر استفاده متهم از مشروبات الکلی بود. 
بررسی سوابق متهم نیز نشان می داد که پیش 
از این »م- م« به جرم نوشیدن مشروبات الکلی 
5 بار به تحمل مجازات حد شرعی محکوم شده 
است و این احکام پس از طی مراحل وتشریفات 
قانونی درباره وی به اجرا درآمده است بنابراین 
هیچ راه گریز قانونی از مجازات »اعدام« وجود 
نداشت.این گزارش حاکی است: در حالی که 
قضات دادگاه کیفری یک خراسان رضوی متهم 
را دعوت به راست گویی وصداقت در کالم می 
کردند، باالخره با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب 
جرم و همچنین اسناد و مدارک انکارناپذیر در 
پرونده، رای به »اعدام« دادند. رای صادرشده 
مورد اعتراض وکیل و متهم قرار گرفت و به شعبه 
29 دیوان عالی کشور ارسال شد. این بار قضات 
عالی رتبه با دقت تمام همه جوانب این رای را 
مورد تجزیه و تحلیل های کارشناسی دقیق قرار 
دادند اما در نهایت رای دادگاه کیفری را تایید 
کردند چرا که طبق ماده 136 قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال 92، »هرگاه کسی مرتکب 
یک نوع جرم موجب »حد« شود و هر بار »حد« 

آن جرم برای محکوم به مرحله اجرا درآید برای 
مرتبه چهارم به »حد« اعدام محکوم می شود.«

از سوی دیگر مجازات محکومیت حد این متهم 
از مرز پنج بار نیز گذشته و او برای ششمین بار به 

اتهام همین جرم دستگیر شده بود.
بنابر گزارش خراسان، اگرچه محکوم به اعدام 
دارای سوابق متعدد کیفری دیگری از جمله 
مواد مخدر نیز بود اما این سوابق نقش اساسی 
در صدور حکم »اعدام« نداشت که یک مجازات 

شرعی است.

توبه محکوم رد شد 	 
از سوی دیگر گزارش خراسان حاکی است: این 
گونه احکام با ضوابط و شرایط بسیار سختی 
در دستگاه قضایی صادر می شود و مراحل و 
تشریفات قانونی را طی می کند و در نهایت نیز 
گاهی با پذیرفتن »توبه متهم« اجرای حکم ساقط 
می شود. اما در این پرونده تقاضای محکوم نیز 
در باره »توبه« پذیرفته نشده است چون »توبه« 
امتیازی است که متعاقب »اقرار صریح« متهم 
موضوعیت پیدا می کند و دارای شرایطی خاص 
است .در برخی از پرونده های جرایم شراب 

خواری، متهم بنا به توصیه وکیل یا صالحدید 
خودش در حالی ارتکاب جرم را کامال انکار می 
کند که اسناد و مدارک دقیق و محکمه پسندی 
برای حصول علم قاضی وجود دارد و اگر مقام 
قضایی با وجود انکار متهم و با اسناد و مدارک 
موجود رای به اجرای »حد« داد چگونه متهم می 
تواند ادعا کند که »توبه« کرده است! درحالی که 
ادعا دارد »مشروب الکلی مصرف نکرده است!«
بنابراین گزارش، در ماده 114 قانون مجازات 
اسالمی مصوب ســال 92 نیز دربــاره جرایم 
موجب حد به استثنای حد »قذف و محاربه« 
آمده است که هرگاه متهم قبل از اثبات جرم 
)دقت کنید: قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت 
و اصالح  او برای قاضی محرز شود »حد« از او 
ساقط می شود! همچنین در جرایم موجب حد 
)به غیر از قذف و محاربه( با اقرار متهم جرم وی 
به اثبات برسد در صورت توبه مرتکب، حتی پس 
از اثبات جرم نیز دادگاه می تواند عفو مجرم را 
از رئیس قوه قضاییه درخواست کند. از طرف 
دیگر محکوم به اعدام دارای 20 فقره سابقه 
کیفری در جرایم متعدد بود که نشان از اصالح 
نشدن متهم پس از تحمل مجازات های قانونی 

است به طــوری که حتی رانندگی مستانه او 
با موتورسیکلت نیز دلیلی محکم برای متنبه 
نشدن وی و اصــرار بر ارتکاب جرایم مشروب 

خواری است.

توضیح دادگستری خراسان رضوی درباره 	 
اجرای  این  حکم  اعدام 

 در همین حال  روابــط عمومی دادگستری 
ــان رضـــوی  نیز اطــالعــیــه ای در بــاره  ــراس خ
ــرد در بخشی از  ــن حکم صــادر ک اجـــرای  ای
ایــن اطالعیه آمــده است برخی رسانه های 
معاند در فضای مجازی در حالی از اعــدام 
فــردی در مشهد به علت نوشیدن الکل خبر 
می دهند که ایــن فــرد در ســال 75 به دلیل 
ارتکاب جرایم مربوط به  مــواد مخدر به 15 
ماه حبس، جزای نقدی و شالق محکوم شد 
اما این پایانی بر خالفکاری های وی نبود، او 
دو بار در سال 77 و دو بار نیز در سال 7۸ به 
علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر روانه 
زندان شد.این اطالعیه با اشاره به محکومیت 
های قطعی دیگر این فرد در سال 79 ،۸0  و 
۸6  از جمله محکومیت به دلیل شرب خمر 
می افزاید  :متهم پس از آزادی از زنــدان به 
بزهکاری های خود ادامه داد و در سال ۸۸ به 
علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و در 
سال ۸9 به علت شرب خمر به زندان و شالق 

محکوم شد.
در ادامه اطالعیه آمده است: محکومیت های 
متعدد این فرد در سال های ۸9، 90، 91 و 92 
نیز به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و 
شرب خمر ادامه یافت و در سال 94 نیز به جرم 
نوشیدن و نگهداری مشروبات الکلی به 11 
ماه حبس محکوم شد.این اطالعیه می افزاید: 
متهم یاد شده در سال 96 هم بار دیگر به علت 
نگهداری مشروبات الکلی به هشت ماه حبس 
محکوم شد، در سال 97 نیز در حالت مستی 
روی موتورسیکلت درحال رانندگی پرخطر و 

بدون گواهی نامه دستگیر شد. 

 کشف جسد مرد پژوسوار 
در کیسه گونی!

سجادپور- جسد مرد 44 ساله پژوسوار در حالی 
صبح پنج شنبه گذشته و در حاشیه جاده روستای 
ســاالرآبــاد مشهد درون دو کیسه گونی بزرگ 
کشف شد که یک روز قبل خودرو پژوی مقتول به 
صورت بالصاحب در شهرک شهید رجایی مشهد 
پیدا شده بود. به گزارش خراسان، ساعت 4:30 
بامداد پنج شنبه گذشته یکی از رهگذران جسدی 
را در نزدیکی جاده آسفالت روستایی بعد از شهرک 
شهید رجایی به طرف روستای ساالرآباد مشاهده 
کرد و با پلیس تماس گرفت. بررسی های مقدماتی 
نشان داد آثار خفگی با رشته باریک سیم یا نخ 
محکم روی گردن مقتول وجود دارد و آثار ضرباتی 
با جسم سخت نیز بر سرش نمایان اســت. شب 
قبل از کشف جسد، خودروی پژو 405 مقتول در 
یکی از کوچه های فرعی شهرک شهید رجایی در 
حالی کشف شد که سوئیچ خودرو روی آن بود و 
آثاری از خون نیز درون خودرو دیده می شد. ادامه 
تحقیقات قاضی ویژه قتل عمد بیانگر آن بود که 
طبق گزارش خانواده مقتول به پلیس، مرد 44 
ساله بعدازظهر هفدهم تیر از منزل خارج شده 
و دیگر بازنگشته است. گزارش خراسان حاکی 
است، تحقیقات گسترده کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی برای دستگیری 
عامل یا عامالن قتل این مرد نظامی با دستورات 

قاضی احمدی نژاد ادامه دارد.

مرگ دلخراش 2 کودک در رودخانه

کرمانی- رئیس اورژانــس پیش بیمارستانی و 
مدیر حوادث  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  از 
مرگ دلخراش  دو کودک روستایی  بر اثر غرق 
شدگی در رودخانه  فصلی خبرداد.به گزارش 
خبرنگار ما،صابری گفت:در این اتفاق که روز  پنج 
شنبه  افتاد یکی از غرق شدگان دختری 9 ساله 
 و دیگری پسری 13 ساله  است. وی بیان کرد:
ــدای تــیــرمــاه تــاکــنــون، پنج نفر بــه علت  ــت از اب
 غــرق شدگی جــان خــود را از دســت داده انــد. 

 وی خاطرنشان کرد :از ابتدای امسال  تا بیستم  
تیرماه جاری ، 21 نفر جان باخته ناشی از غرق 
شدگی در سامانه اورژانس بیمارستانی کرمان 

ثبت شده است.

یک کشته و1۶زخمی در تصادف خودروی اتباع افغانستانی  در بم 

ــادف  خــــودروی حــامــل اتــبــاع   ــص توکلی - ت
افغانستانی   با یک دستگاه پژو در محور فهرج 
- بم 16 زخمی و یک کشته به جا گذاشت.
صابری  رئیس اورژانـــس پیش بیمارستانی و 
ــوادث و فــوریــت هــای  دانشگاه  مدیر مرکز حـ
ــزام عوامل  علوم پزشکی کــرمــان گفت:با اعـ

امدادی ، زخمی های  این حادثه به بیمارستان 
ــد کـــه یـــک  نــفــر از  ــدن ــور بـــم مــنــتــقــل ش ــت ــاس پ
 مصدومان براثرشدت جــراحــات جــان سپرد.
رئیس پلیس راه استان هم  گفت: علت حادثه، 
سرعت زیاد خودروی حامل قاچاق اتباع بیگانه  

گزارش شده است.

ماجرای اعدام یک شراب خوار 
 خراسان زوایای پرونده یک محکوم  راکه  5 بار  به خاطر شرب خمر حد بر او جاری شده و 20 محکومیت قطعی 

در جرایم دیگر هم داشته  ، بررسی کرد
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قیمت محصوالت و لوازم 
بهداشتی زیر ذره بین 

بردبار- این روزها که بحران کرونا درکشورمان 
به یکه تازی خود ادامــه می دهد و با وجود این 
که تصور می شد گرمای هوا از شدت آن خواهد 
کاست اما چنین اتفاقی در عمل نیفتاد، استفاده 
از محصوالت و لوازم بهداشتی بیشتر از گذشته 
مورد نیاز مردم است و همین مسئله موجب سوء 
استفاده برخی از سودجویان در بازار شده است 
به طــوری که هر ازگاهی اخباری در خصوص 
گران فروشی و احتکار این کاالها می شنویم و 
می بینیم، نظیر کشف ۵ هزار و ۳۶۸ بسته انواع 
مواد شوینده تقلبی به ارزش ۳ میلیارد ریال که 
به تازگی فرمانده نیروی انتظامی شرق استان 
تهران از آن خبر داده بود، از همین رو تصمیم 
گرفتیم ستون نبض بــازار را به قیمت این نوع 
محصوالت نیز اختصاص دهیم که در ذیل قیمت 
برخی از انواع آن را برگرفته از قیمت های سایت 
124 زیرنظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان می خوانید:
پودر ماشینی )بسته ۵۰۰ گرمی(؛ قیمت مصوب 

مصرف کننده : ۷۵,۰۰۰ ریال
پودر دستی )بسته ۵۰۰ گرمی(؛قیمت مصوب 

مصرف کننده : ۵4,۸۰۰ ریال
مایع ظرف شویی )بطری ۳۷۵۰ گرمی(؛قیمت 

مصوب مصرف کننده : ۳۸۳,۵۰۰ ریال
1 لیتری(؛قیمت  مایع ظــرف شویی )بــطــری 

مصوب مصرف کننده : 11۳,۵۰۰
مایع دست شویی )بطری ۵۰۰ گرمی(؛قیمت 

مصوب مصرف کننده : 111,۵۰۰ ریال
صابون 1۳۰ گرمی )یک عدد(؛قیمت مصوب 

مصرف کننده : ۳1,۰۰۰ ریال
ــرگ معمولی )یک  2۰۰ ب دستمال کــاغــذی 
بسته(؛قیمت حداقل : ۵۷,۰۰۰ ریال؛حداکثر 

: ۶۰,۰۰۰ ریال
ــرگ معمولی )یک  ۳۰۰ ب دستمال کــاغــذی 
بسته(؛قیمت حداقل : ۸۶,۰۰۰ ریال،حداکثر 

۹1,۰۰۰ :
ژل ضد عفونی کننده دست تیوبی ۶۰ میلی لیتر 
)با پایه الکل حداقل ۷۰درصد(؛قیمت مصوب 

مصرف کننده : ۷۸,۰۰۰ ریال
ژل ضد عفونی کننده دست پمپ دار ۵۰۰ میلی 
۷۰درصد(،قیمت  لیتر )بــا پایه الکل حداقل 

مصوب مصرف کننده : ۳1۵,۰۰۰ ریال
ژل ضد عفونی کننده دست فوری 1۰۰ میلی 
۷۰درصد(؛قیمت  لیتر )بــا پایه الکل حداقل 

مصوب مصرف کننده : ۹۵,۰۰۰ ریال
ژل ضد عفونی کننده دست 2۰۰ میلی لیتر 
)با پایه الکل حداقل ۷۰درصد(؛قیمت مصوب 

مصرف کننده : 1۹۰,۰۰۰ ریال

 شاخص

تولید لوازم خانگی جان گرفت 

گزارش های رسمی از رشد 1۰ درصدی تولید 
لوازم خانگی نسبت به سال گذشته خبر می 
دهند. این در حالی است که برندهای پرفروش 
کره ای نیز رسمًا در بازار ایران حضور ندارند و 
جای آن ها را برندهای داخلی گرفته است. با 
این وصف به نظر می رسد با تقویت تقاضای موثر 
برای گروه های هدف به ویژه زوج های جوان در 
این حوزه می توان رشد صنعت و اشتغال در این 

بخش را شتاب بیشتری بخشید. 

ورود بیش از 40 هزار میلیارد 
تومان پول جدید به بورس

مهر - مدیرعامل فرا بورس ایران گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از 4۰ هزار میلیارد تومان 
ــازار بــورس شــده اســت. امیر  پــول جدید وارد ب
هامونی افزود: از ابتدای امسال سه و نیم میلیون 
نفر کد بورسی جدید در بورس تهران و فرا بورس 
گرفته اند. این در حالی است که قالیباف اصل، 
رئیس سازمان بورس، اوایل تیرماه از ورود ۵۰ 
هزار میلیارد تومان پول جدید به بورس طی ۳ ماه 

نخست سال خبر داده بود.

عذرخواهی وزیر کره ای از گرانی 
۵0 درصدی مسکن طی 3 سال

تسنیم - وزیر دارایی کره جنوبی طی بیانیه ای 
به دلیل ناتوانی خود در متعادل نگه داشتن بازار 
مسکن عذرخواهی کرد و گفت مالیات بر مسکن 
برای فروشندگان خانه و مالکان بیش از یک خانه 
مسکونی افزایش می یابد.  به گزارش بلومبرگ، 
دولت کره جنوبی اعالم کرد مالیات بر مسکن 
برای مالکان بیش از یک خانه را افزایش می دهد. 

۵00 هزار گوشی معطل در گمرک

ــره انــجــمــن  ــدیـ ــت مـ ــئ ــی ــارس - رئـــیـــس ه ــ فـ
واردکنندگان موبایل با بیان این که ۵۰۰ هزار 
گوشی همراه از ابتدای سال تاکنون در گمرک 
آزاد نشده اســت، گفت: با توجه به اوضــاع نابه 
سامان وضعیت بازار موبایل و برای تأمین نیاز 
مردم باید هرچه سریع تر تلفن های همراه انبار 

شده در گمرک آزاد شود.

تولیدکننده نماها در »بهین یاب« 
جا خوش کرده اند

تسنیم - عضو اتاق ایران گفت: برخی خریداران 
مورد تأیید بهین یاب، تولیدکننده نما هستند. 
این در حالی است که وزارت صمت با تکیه بر 
ابزارها و امکاناتش، توان تشخیص تولیدکننده 
واقعی و میزان تولید هر واحد را دارد و امیدواریم 
این اصالحات به زودی و با قدرت اجرایی شود. 
ــدازی سامانه  حمیدرضا صالحی گفت: راه انـ
بهین یاب حرکتی مثبت بود که می توانست باعث 
فوالدی  محصوالت  معامالت  بیشتر  شفافیت 
و پتروشیمی شود، اما ایــرادات و مشکالتی که 
در این سامانه وجود دارد، باعث شد تا اهداف 

پیش بینی شده محقق نشود.

بازار خبر

نبض بازار

مسئوالن وزارت راه، جزئیات جدیدی از وام 
اجاره مسکن را بیان کردند که بر اساس آن، 
این وام به مستاجران واحدهای تا ۷۵ متر در 
تهران و تا ۹۰ متر در سایر شهرها پرداخت می 
شود. سبز بودن فرم »ج« متقاضی و احتمااًل 
اولویت دهک های پایین تر، نیز از دیگر شرایط 
خواهد بود.از نخستین اظهار نظر دولت درباره 
وام اجاره مسکن حدود ۵ ماه می گذرد. محمد 
علی دهقان دهنوی معاون وزیــر اقتصاد ۵ 
بهمن ماه سال گذشته از طرح بانک مسکن 
در این زمینه خبر داد. با این حال، از آن روز 
تا کنون اطــالعــات اندکی در خصوص این 
طــرح بیان شــده و جزئیات آن به طــور دقیق 
مشخص نیست. در جدیدترین اظهارنظرها، 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی گفته است که 
بانک مرکزی در حال تجزیه و تحلیل نحوه 
پرداخت تسهیالت کمک هزینه ودیعه مسکن 
اســت و قــرار شــده بخشی از منابع ۷۵ هزار 
میلیارد تومانی بــرای مبارزه با کرونا، برای 
کمک به مستاجران نیازمند در نظر گرفته 
شود. به گزارش تسنیم، وی خبر جدیدی از 
جزئیات این وام داد به این صورت که واحد 
مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد، 
باید مطابق بــا الــگــوی مسکن بــاشــد. یعنی 
مستاجران  مسکونی  ــد  واح متراژ  حداکثر 

تهرانی برای برخورداری از این تسهیالت ۷۵، 
و در دیگر شهرهای کشور ۹۰ متر مربع است. 
اسالمی از دیگر شروط پرداخت این تسهیالت 
ــرارداد رسمی اجــاره میان موجر و  را وجود ق
مستاجر ذکر کرد و افزود: این تسهیالت پس از 
نهایی شدن به عنوان کمک هزینه ودیعه مسکن 
از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار 
می گیرد و مستاجران صرفًا کارمزد تسهیالت 
ــال، معاون  را پــرداخــت می کنند. در ایــن ح
مسکن و ساختمان این وزارتخانه توضیحات 
بیشتری را در برنامه تلویزیونی شبکه خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، محمودزاده گفت: 
این تسهیالت به کسانی پرداخت می شود که 

بر اساس قانون سامان دهی و تولید مسکن، 
فرم »ج« آن ها سبز باشد به این معنی که از 
تسهیالت دولتی بخش مسکن استفاده نکرده 
باشند. بدین ترتیب می توان گفت این افراد در 
صورت اتکا به رویه های قبلی و اگر به واسطه 
وام اجاره مسکن، فرم »ج« آن ها سبز شود، بعدًا 
امکان دریافت وام های یارانه ای وزارت راه را 

برای خرید مسکن نخواهند داشت.

محاسبه تغییرات اجاره بهای یک خانوار 	 
فرضی با وام اجاره مسکن

درخور ذکر است که طبق اظهارات دهقان 
دهنوی معاون وزیر اقتصاد، این وام می تواند 

بخشی از فشار مالی به مستاجران را کاهش 
ــد. به گفته وی، هم اکنون نــرخ تبدیل  ده
رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به 
این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار 
تومان بــوده و در مجموع یک ســال، هر یک 
میلیون تومان برای مستأجران ۳۶۰ هزار 
تومان تمام می شود؛ پس اگر مستأجر وام 1۸ 
درصــد )هــم( به صــورت ساالنه بگیرد، بهتر 
از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است. با 
توجه به اطالعات دریافت شده تاکنون، اگر 
فرض کنیم که اجاره یک واحد مسکونی برای 
یک خانوار دهک متوسط به پایین، دو میلیون 
تومان باشد، می توان محاسبه کرد که این 
خانوار می تواند حــدود ۶۰ میلیون تومان 
قرض الحسنه )رهــن( به همراه 2۰۰ هزار 
تومان اجاره به صاحبخانه بدهد. حال اگر با 
این فرض که ۶۰ درصد از مبلغ رهن، یعنی 
۳۶ میلیون تومان به مستاجر وام یک ساله با 
نرخ سود 1۸ درصد داده شود، مبلغ سود این 
وام حدود ماهانه ۳۰۰ هزار تومان خواهد 
شد. بدین ترتیب این فرد بدون داشتن هیچ 
ودیعه اولیه ای، تنها ماهی ۵۰۰ هزار تومان 
اجاره خواهد داد. این در حالی است که در 
صورت پرداخت کامل اجاره ماهانه این فرد 

باید دو میلیون تومان می پرداخت. 

2 شرط جدید پرداخت وام اجاره مسکن

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از کاهش تدریجی 
بخشودگی های مالیاتی و اخذ مالیات بر مجموع 
ــه گـــزارش ایسنا، امیدعلی  درآمـــد خبر داد.بـ
پارسا در جلسه نشست فعاالن اقتصادی استان 
کرمان با اشاره به موضوعات مطرح شده در این 
جلسه دربــاره بخشودگی و تقسیط مالیاتی در 
کشور اظهار کرد: تقسیط مالیات طبق قانون، 
در نهایت سه سال خواهد بود و بیش از سه سال 
هیچ شخصی در کشور اختیار نخواهد داشت. 
وی درباره بخشودگی مالیاتی هم گفت: امسال 
نیز ســران قوا تعیین کردند از خردادماه بحث 
بخشودگی ۸۰ و ۹۰ درصد ادامه پیدا کند که 
بعد از آن به صورت 2 درصد 2 درصد این میزان 

بخشودگی تا پایان سال به صورت ماهانه کاهش 
خواهد یافت.پارسا با اشــاره به این که در سال 
14۰۰ نیز این روند ادامه خواهد یافت افزود: 
میزان بخشودگی های مالیاتی روند منطقی رو 
به کاهشی خواهد داشت و به هیچ عنوان دیگر 
به عقب بر نخواهیم گشت.وی اظهار کرد: ۳۵۰ 
هزار میلیارد تومان حداقل پولی است که با آن 
می توان مملکت را اداره کرد که از این میزان، 
ماهانه 12 هزار میلیارد تومان مالیات گرفته 
می شود این در حالی است که تنها هزینه ماهانه 
حقوق کارمندان و بازنشستگان و ... 2۸ هزار 
میلیارد تومان است.رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور با اشاره به دریافت مالیات در کشور 

اظهار کرد: مجموع درآمد افراد مشمول مالیات 
می شود که تا عددی معافیت به همه داده می 
شود و پس از این عدد، افراد به صورت تصاعدی 
فزاینده، مشمول مالیات خواهند شد.پارسا با 
اشاره به اخذ مالیات از بخش کشاورزی اظهار 
کرد: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد افراد فعال در بخش 
کشاورزی، زندگی معیشتی بیشتری ندارند اما 
در همین بخش کشاورزی 1۵ درصد افراد دارای 
درآمدهای میلیاردی هستند که باید مالیات 
متمرکز به سمت این 1۵ درصــدی برود که در 
دهک باالی جامعه قرار دارند و به دنبال آن که 
بیشترین درآمد و ثروت را دارند پس باید مالیات 

درآمد خود را نیز بدهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره 4 سختگیری مالیاتی توضیح داد 

جایگزینی تدریجی بخشودگی ها با مالیات بر مجموع درآمد 
مجوز بانک مرکزی برای نرخ 

سود سپرده 18 درصد 
بانک مرکزی در بخشنامه ای مجوز افزایش 
انتشار گواهی سپرده عام 1۸ درصدی به 
بانک ها را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی 
گواهی  انتشار  افزایش  با  موافقت  ضمن 
سپرده عام 1۸ درصــدی توسط بانک ها، 
اعالم کرد: سقف انتشار »گواهی سپرده عام 
بانک ها« طی امسال تا تاریخ ۳1 شهریور ماه 
۹۹، حداکثر به میزان 2۰ درصد سپرده های 
بلندمدت آن ها در پایان اسفند ماه ۹۸ خواهد 
بود.به گزارش خراسان، به نظر می رسد با 
این اقدام، عماًل بخشی از جذابیت از دست 
رفته نرخ سود بانکی به سپرده ها باز گردد. 
اقدامی که به تعدیل روند خروج سرمایه ها از 
سپرده های بانکی به سوی بازار سرمایه منجر 
خواهد شد. چندی پیش 2۵ اقتصاددان  
برای کنترل وضعیت جهش شاخص بورس، 
خواستار افزایش نرخ سود سپرده های بانکی 

توسط بانک مرکزی شده بودند. 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

شرق- اين روزنامه در گزارشى با تیتر »بحرانى  •
به نام سال آخر رياست جمهوری« نوشت: »... 
تاريخ همچنان در حــال تکرار اســت و بعد از 
خاتمى و احمدی نژاد، حالِ روحانى نیز در سال 
آخر رياست جمهوری اش چندان تعريفى ندارد 
و مجلس به سمت استیضاح او در حال حرکت 
است؛ هرچند چنین اتفاقى بعید است رخ دهد، 
اما مسئله سروصدايى است که بهارستانى ها به 

راه انداخته اند.«
هفت صبح- اين روزنامه از پايان کار يکى  •

از »فراگیرترين “وی.پـــى.ان”هـــای کاربران 
ايرانى خبرداد و در گزارش خود با تیتر جالب 
نوشت:  غیرقانونى«  محبوب  با  »خداحافظى 
مشهورترين سايت فــروش »وی.پـــى.ان« يک 
ايمیل پرسوز و گداز به کاربرانش زد و از آن ها 
خداحافظى کــرد. اين اتفاق درحالى رخ مى 
دهد که اين سايت فروش فیلترشکن در شرايط 
بحرانى تر و حساس تر که دسترسى به ديگر وی 
پى ان ها غیر ممکن شده بــود، با طیب خاطر 

مشغول به کار بود.

انتخاب خبرداد: برادر قاضى منصوری گفت:  •
برادرم دو روز منتظر هماهنگى برای بازگشت به 
ايران بود اما متأسفانه با کارشکنى های صورت 
گرفته، هماهنگى برای بازگشت به کشور صورت 
نگرفت و در اقدامى تأمل برانگیز با وجود اين که 
او در اختیار سفارت بود، تحويل پلیس رومانى 

شد!
 عصرایران خبرداد : روزنــامــه اسرائیلى  •

هاآرتص نوشت:  در مارس 2019  »آرگامان« 
رئیس سازمان امنیت داخلى رژيم صهیونیستى 
)شاباک(   جلسه ای محرمانه با »بنى گانتز« وزير 
جنگ رژيم صهیونیستى داشته و در اين جلسه 
به او گفته که تلفن همراه وی به دســت افــراد 
مرتبط با ايران هک شده است. »نتانیاهو« نیز 
از پنهان کاری شاباک درباره جزئیات اين واقعه 

خشمگین شده است.

هادی محمدی –سرانجام گزارش گزارشگر 
ويژه سازمان ملل در باره ترور سپهبد سلیمانى 
در شــورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو 
قرائت شــدو همان گونه که رسانه ها قبل 
ــزارش جنايت  از ايــن گفته بودند در ايــن گ
ــردار سلیمانى  ــاالت متحده در تـــرور سـ ايـ
محکوم شد. در عین حال درهمین نشست 
نماينده کشورمان در دفتر ژنو سازمان ملل 
در حالى که قاب عکسى از شهید سلیمانى 
و همراهانش را در کنار میز خــود گذاشته 
بــود در سخنانى تصريح کــرد : تــرور ســردار 
سلیمانى  و همراهانش ، نه تنها نقض صريح 
اصول بنیادين  حقوق بین الملل  و منشور 
مبانى  به  آشکار  تعدی  بلکه  ملل،  سازمان 
حقوق بشر و اصول مدنیت بوده و مسئولیت 
بین المللى آمريکا در آن کامال محرز است. 
هرچند چند دقیقه بعد، حتى همین جلسه 
هم تاب تحمل تصاوير شهدا را نیاورد و يکى 
از ماموران امنیت سالن اين تصوير را از مقابل 
دوربین ها برداشت و کنار گذاشت تا واقعیت 
هــای نظام بین الملل حتى در روز قرائت 
گزارشى که توسط خــود آن ها تهیه شده، 
بیش از پیش آشکار شود. پیشتر جزئیاتى از 
گزارش خانم »کالمارد« منتشر شده بود. در 
اين گزارش ،ترور سردار سلیمانى در عراق به 
دستور رئیس جمهور آمريکا و توسط ارتش اين 
کشور، جزو»قتل های خودسرانه از طريق به 

کارگیری پهپادهای نظامى« و »نقض منشور 
ملل متعهد« توصیف شده است که بايد به آن 

رسیدگى شود.

کشورها و سازمان های مختلف چه گفتند؟	 
ــزارش، کشورها و سازمان  ــه اين گ پس از ارائ
هــای حاضر در نشست ،موضع خــود را بیان 
کردند از جمله چین، سوريه و ونزوئال نیز به طور 
صريح اقدام آمريکا در ترور سردار سلیمانى را 
محکوم کردند.نماينده اتحاديه اروپا نیز در اين 
نشست استفاده از پهپادها در عملیات های ترور 
را غیر موجه و غیرقابل قبول دانست. مواضع ضد 
آمريکايى ديگر کشورها در نشست روز پنج شنبه 

نیز به شرح زير است:
عراق: ترور ژنرال سلیمانى و المهندس در خاک 

ما تجاوزی آشکار و نقض حاکمیت قانون بود.
هلند: ترور خارج از چارچوب قانون، خطرات 

عظیمى دارد.
کوبا: ترور ژنرال سلیمانى توسط آمريکا نقض 

منشور ملل متحد است.
ــارج از  افغانستان: عملیات هــای کشتار خ

چارچوب قانون رامحکوم مى کنیم.
ونزوئال: عملیات ترور گزينشى از طريق پهپاد، 

نقض آشکار قانون بین الملل است.
فرانسه: عملیات های ترور خودسرانه از طريق 

پهپاد بايد در راستای احترام به قانون باشد.
پاکستان: عملیات های ترور با پهپاد نبايد قانون 

را زير پا بگذارد.
سوئیس: بر لزوم تحقیقات در عملیات های ترور 

تاکید مى کنیم.
استرالیا: ترور کورکورانه خارج از چارچوب 

حقوق بین الملل را محکوم مى کنیم.
انگلیس: عملیات های ترور خارج از چارچوب 

قانون، نقض قوانین بین الملل است.

نماینده ایــران:  مدافع واقعی حقوق بشر 	 
توسط شقی ترین انسان روی زمین ترور شد

در ادامه اين نشست ،اسماعیل بقايى هامانه 
نماينده کشورمان در دفتر سازمان ملل در ژنو ، 
سردار سلیمانى را  سرباز بزرگ ايرانى و مدافع 
واقعى حقوق بشر و کرامت انسانى در برابر 
سلطه گری، اشغال و تروريسم داعش معرفى 
کرد که توسط شقى ترين انسان های روی زمین 
به طرز وحشیانه ای ترور شد. وی ترور شهید 
سلیمانى و همرزمانش را يک جنايت شديد 
بین المللى  توصیف کرد و گفت: ارتکاب چنین 
عمل وحشیانه ای تنها از سوی باندهای تبهکار و 
گروه های تروريستى مانند داعش و نه نیروهای 

نظامى رسمى يک کشور قابل تصور است.

خشم آمریکا از گزارش سازمان ملل	 
از سوی ديگر، گزارش خانم کالمارد به عنوان 
يک  مرجع رسمى سازمان ملل ناخرسندی و 

واکنش شديد واشنگتن را در پى داشت.

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم	 
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان در اين خصوص در توئیتى نوشت: 
»...اياالت متحده مسئول اين اقدام جنايت بار 
است و با حمله لفظى به سازمان ملل نمى تواند 
اين مسئله را سفیدنمايى )ماست مالى( کند. نه 

فراموش مى کنیم و نه مى بخشیم.«

ويژه های خراسان  محکومیت ترور سردار سلیمانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل  

معاون ظریف: جزئیات سند همکاری با چین 
برای مردم بیان می شود 

معاون وزير امور خارجه در امور اقتصادی گفت: با تکمیل جزئیات سند 
همکاری های 2۵ ساله ايران وچین ،اين طرح به طور کامل برای مردم 
بیان مى شود. »غالمرضا انصاری« با بیان اين که برخى اظهارات درباره 
سند همکاری های راهبردی ايران و چین مسخره است ،افزود: سخنگوی 
وزارت خارجه آمريکا که کشورش شديدترين تحريم ها را حتى در زمان کرونا 
بر ايران تحمیل کرده است اين سند را با ترکمنچای مقايسه کرده و دلسوز 
مردم ايران شده است. وی اضافه کرد: سیاست آمريکا و انگلیس و در کل 
آنگلوساکسون ها تمرکز بر فشار بر ايران برای جلوگیری از رابطه ما با چین و 
روسیه است.  به گزارش مهر »انصاری« که در گفت وگوی ويژه خبری شبکه 
دوم سیما سخن مى گفت، تاکید کرد: چون روابط با چین جدی است و محور 
اصلى همکاری های دو کشور در سند 2۵ ساله اقتصادی و راهبردی است 
طبیعى است که کشورهای غربى نگران اين روابط باشند. وی گفت: برخى 
حرف ها مانند واگذاری جزيره کیش به چینى ها در قالب اين سند بسیار 
مسخره است زيرا اکنون در دنیا هیچ کس با جمهوری اسالمى ايران درباره 

واگذاری سرزمین اش صحبتى نمى کند.

گام مجلس برای علنی کردن جلسات کمیسیون ها 
انوار- تا کنون طرح ها و پیشنهاد های مختلفى برای 
شفافیت آرا ،عملکرد و مذاکرات در کمیسیون ها و 
صحن علنى پارلمان از سوی نمايندگان مطرح شده 
است اما هرکدام به داليل مختلفى ابتر مانده و به مرحله 
اجرا نرسیده است. اما توئیت اخیر احمدامیرآبادی 
فراهانى نماينده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس حاکى 
از قدم جديدی در زمینه شفافیت آرای نمايندگان  و به 
خصوص شفاف شدن مذاکرات و تصمیم های کمیسیون 
های تخصصى مجلس است . اين عضو هیئت رئیسه 
در توئیت خود نوشته است: »درراستای اجرای برنامه 
تحول مجلس و نمايش   شفافیت آرای نمايندگان در 
کمیسیون ها و نظارت عموم مردم بر عملکرد نمايندگان 
خود، يکى از موارد قابل اجرا در کمیسیون ها پخش زنده 
جلسات کمیسیون های مجلس ازطريق شبکه های 
اجتماعى به ويژه اينستاگرام است که به زودی تحقق 
مى يابد.«  در اين بــاره  حسین روح االمینى نماينده 
تهران به عنوان يکى از پیشنهاد دهندگان  اين ايده به 

خراسان گفت: هدف از طرح اين ايده تحول مجلس 
و بــازکــردن دريچه  کمیسیون هــای تخصصى  برای 
کارشناسان، متخصصان، نخبگان و مردم از بعد قانون 
گذاری و نظارتى است. وی افزود: طبق اين طرح آن چه 
در کمیسیون ها مطرح مى شود  با هدف شفاف سازی، 
جلوگیری از زد و بند با کارشناسان و نمايندگان نهاد 
های اجرايى و دولتى و جلوگیری از به رسمیت نرسیدن 
جلسات، به صورت مستقیم در فضای رسانه ای و شبکه 
های اجتماعى منتشر مى شود.  روح االمینى در اين باره 
که چه بستر هايى برای اين طرح پیش بینى شده است، 
گفت:  ضمن استفاده از بستر خبرگزاری مجلس، رسانه 
ملى و اينترانت، استفاده از بستر شبکه های اجتماعى 
در اينترنت نیز  در نظر گرفته شده است.  نماينده تهران 
ــروری باهدف  تاکید کــرد: ايــن طــرح پیشگیرانه و ض
شیشه ای کردن اتاق های تصمیم گیری پارلمان در 
بعد نظارتى و قانون گذاری است که مورد استقبال اکثر 

نمايندگان قرار مى گیرد.

روایت یک مسئول از نقش بانک 
مرکزی در گرانی حبوبات

ــای اخیر يک مقام مسئول دولتى  گــزارش روزه
به تعدادی از مديران و نهادهای مسئول در حوزه 
اقتصادی حاکى از آن است که محموله های برخى 
واردکنندگان حبوبات حدودسه  ماه است در صف 
تايید بانک مرکزی معطل مانده و اين موضوع عالوه 
بر انباشت کاال در تعدادی از گمرکات کشور، باعث 
به هم خوردن نسبت عرضه و تقاضای اين محصول 
در بازارهای داخل کشور و سودجويى برخى عرضه 

کنندگان از اين فضای ملتهب شده است.

نشریه خط حزب ا... بررسی کرد 

دالیل حمایت رهبر انقالب از 
رئیس سابق قوه قضاییه 

نشريه خط حزب ا... وابسته به پايگاه اطالع رسانى 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت ا... خامنه ای 
)Khamenei.ir(  در گزارشى با تیتر »قاعده 
انصاف« به بررسى »داليل حمايت رهبر انقالب 
از رئیس سابق قوه قضايیه«  نوشت: »برای رهبر 
انقالب به واسطه اشــراف ناشــى از اطالعات و 
گــزارش های دقیق، پاک دستى رئیــس قبلــى 
قــوه قضايیه ثابــت بــوده و احــراز شــده اســت. 
بنابراين ورود ايشــان به موضوع و شهادت بر اين امر 
و دعوت ديگران برای توجه به آن، بر پايــه مطلوبیت 
حقوقــى و اخالقى »رفع تعدی« است. اين امر نه 
فقط نشــانه پايبندی ايشــان به معــارف و آموزه 
های دينى اســت بلکه اساســا بــا توجه بــه اين کــه 
مســئله برای ايشــان واضح اســت، »تکلیف شرعى 
و رســالت اخالقى« ايشان بوده که به انجام رسیده 
است.البته بديهى اســت که اوال اين موضــوع، 
مادامى است کــه امــاره و بینه  شــرعى خـالف آن 
چــه تاکنون روشــن اســت، اقامه نشــده باشــد. 
ثانًیا رفع شــبهه پاکدســتى از يک کارگزار برجســته 
نظــام، نافى اين مطالبه نیســت که فرد مســئول 
خــود نیز »شفاف ســازی« کنــد يا ســهم احتمالى 
خــود در »اشــتباه ها و کاســتى های مديريتــى« 
را بپذيــرد. اين ســیره رهبــران انقالب بــر مبنای 
ادله شــرعى بــوده و در همه دوره ها نســبت به 
مسئوالن عالى کشور انجام شده است؛ ضمن آن 
که متناسب با مــورد، از »نقد و تذکر خصوصى يا 
علنى« نیز دريغ نکرده اند.« مشروح اين گزارش در 

سايت Khamenei.ir منتشر شده است. 

بازگشت همه به سوی اوست 

 با نهایت تاسف و تاثر 

 در گذشت پدری دلسوز همسری مهربان

 مرحوم شادروان بزرگ خاندان

 حاج عباس عظیم زاده صادقی
 را به اطالع، د وستان و آشنايان مى رسانیم .

حضور عزيزان و دوستان مى توانست تسکینى بر اين درد باشد
 اما در شرايط کنونى سالمتى ياران مهم است.

خانواده عظیم زاده
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 آیا ممکن است 
»طاعون خیارکی« شایع شود؟

به تازگی چند نمونه از ابتال به طاعون خیارکی درمغولستان و چین 
مشاهده شده است و همین موضوع باعث دست به دست شدن شایعاتی 
درباره این بیماری شده و ترسی ایجاد کرده که شاید در کنار کرونا، الزم 
باشد با این بیماری هم بجنگیم. قبل از هر چیز باید بدانید که این بیماری 

به علت نیش کک یا گازگرفتگی موش ایجاد می شود. وقتی حیوان به 
بیماری طاعون مبتال شد و کک میزبانی نداشت، به انسان حمله می کند. 

دوره نهفتگی بیماری شش روز است که ممکن است عالیمی مانند تب 
و لرز، سرگیجه و درد شدید عضالنی یا سردرد داشته  باشد و بعد از 24 
ساعت خیارک ها )غدد لنفاوی متورم( روی بدن ظاهر می شود. در این 
شرایط بیمار عطش زیادی دارد و ضربان قلبش افزایش پیدا می کند و 

اگر درمان نشود، جان خود را از دست می دهد. اما آیا این بیماری، خبر از 
شیوع پاندمی دیگری در دنیا می دهد؟

  می توانیم جلوی شیوع »طاعون خیارکی« را بگیریم| در سال های 
اخیر موارد طاعون خیارکی نادر بوده اما گهگاه در مناطقی به طور مقطعی 
اوج گرفته اند. مثاًل در سال ۲0۱۷ میالدی، 300 نفر در ماداگاسکار 
مبتال شدند اما فقط حدود 30 نفر جان باختند. بهار سال گذشته هم دو 
نفر در مغولستان بر اثر همین بیماری مردند. علت بیماری، خوردن گوشت 
خام مارموت بود. به نظر می رسد دومین مورد ابتال در روزهای گذشته هم 
به خاطر تماس با همین جانور بوده است. با این همه بسیار بعید است که 
این موارد پراکنده به یک همه گیری منجر شود. دکتر »شانتی کاپاگودا« از 
متخصصان بیماری های عفونی در استنفورد در همین باره به اسپوتنیک 
نیوز گفته: »دیگر قرن چهاردهم میالدی نیست که ندانیم این بیماری چطور 
سرایت می کند. می دانیم چطور جلویش را بگیریم. اگر هم کسی مبتال شود، 

می توانیم با آنتی بیوتیک درمانش کنیم«.
  ورودش به ایران کذب است|  »مینو محرز«، عضو کمیته کشوری مبارزه 
با بیماری های واگیر وزارت بهداشت درباره شایعه ورود بیماری طاعون 
خیارکی به کشورمان گفته که موضوع ورود طاعون خیارکی به کشور اساسا 
کذب است و هیچ گزارش رسمی درباره ابتالی افراد به این بیماری در کشور 
طی هفته های گذشته نداشته ایم. به گزارش ایسنا، او در قسمت دیگری 
از صحبت هایش در این باره گفته: »بخش اپیدمیولوژی حوزه سالمت، به 
صورت بسیار دقیق این موضوع را رصد کرده است که مشخص شد این 
بیماری در میان جوندگان دیده شده و گزارشی درباره انسانی بودن این 
بیماری دیده نشده است البته که طاعون به خودی خود جای نگرانی 
دارد اما در سال های اخیر در ایران بیماری طاعون کنترل شده است و راه 
درمان این بیماری هم فقط مصرف آنتی بیوتیک است«. سخنگوی سازمان 
جهانی بهداشت هم در این باره گفته: »ما در حال نظارت دقیق روی شیوع 
این بیماری در چین هستیم و با مقامات چین و مغولستان همکاری نزدیک 
داریم. هم اکنون شرایط پرخطری احساس نمی شود اما به دقت در حال 

بررسی اوضاع هستیم«.

مـرگبارترین 
اپندیم های اتریخ
به بهانه انتشار خبرهایی درباره احتمال 

 شیوع دوباره »طاعون خیارکی« 

و تبدیل شدنش به یک پاندمی جهانی 

از احتمال این اتفاق و خطرناک ترین 

بیماری های واگیردار نوشته ایم 

در این روزهــای کرونایی، خبرهایی دربــاره احتمال شیوع یک 
بیماری واگیردار دیگر در دنیا منتشر شده که نگرانی هایی را  به 
وجود آورده است. »طاعون خیارکی«، نامی که شنیدنش یادآور 
بزرگ ترین مرگ دسته جمعی توسط بیماری طاعون سیاه  است 
که هرچند به گذشته های بسیار دور باز می گردد اما از شدت خوف آور بودنش 
کاسته نشده است. هزاران سال است که بیماری های غیرمنتظره در جهان وجود 
دارند و بشر از همان سال های نخستین حیات خود با آن ها دست و پنجه نرم کرده  
است. بسیاری از این اپیدمی ها، پیامد های ناباورانه ای بر جامعه بشری داشته اند؛ از 
تلفات بزرگ انسانی گرفته تا مهاجرت، تحول در سبک زندگی و هزینه های هنگفت 
مالی. به بهانه خبرساز شدن ماجرای طاعون خیارکی، در پرونده امروز زندگی 
سالم براساس گستردگی مکانی و تلفات هر بیماری، به تعدادی از این اپیدمی های 
مرگبار تاریخ پرداختیم و احتمال شیوع طاعون خیارکی به صورت گسترده در 
دنیا را بررسی کردیم. همچنین با »حمید سوری«، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی 
و عضو ستاد ملی کرونا درباره تفاوت های کرونا با دیگر اپیدمی های مرگبار تاریخ 

بشر صحبت کرده ایم.

پرونده

فاطمه قاسمی| روزنامه نگار 

livescience، webmd، history، euronews، who،wikipedia :منابع این بخش از پرونده    

اپیدمی های قبلی هیچ گاه به اندازه 

کرونا تهدید کننده نبوده اند 
دکتر »حمید سوری«، اپیدمیولوژیست و عضو 
ستادملی کرونا از بارزترین تفاوت های پاندمی  

کووید 19 با کشنده ترین پاندمی های  تاریخ می گوید

تعداد قربانیان کرونا در دنیا از مرز 550 هزار نفر هم گذشته و ظاهرا هیچ خط 
پایانی برای نابودی این ویروس وجود ندارد. به سراغ دکتر »حمید سوری«، 
دارای دکترای تخصصی اپیدمیولوژی رفتیم تا درباره اصلی ترین تفاوت های 

کرونا با دیگر اپیدمی های مرگبار تاریخ برای مان بگوید.

   8 تفاوت اصلی کرونا با دیگر اپیدمی های مرگبار

1  »مــیــزان کشندگی اپیدمی 
ــا نــســبــت بـــه مــرگــبــارتــریــن  کـــرونـ
اپیدمی های تاریخ مثل طاعون و انواع 
آنفلوآنزا کمتر است اما در مقابل، 
سرعت انتشارش زیــاد اســت«، او با 
این مقدمه، درباره تفاوت های کرونا 
و دیگر اپیدمی های تاریخ به صورت 

فهرست وار می افزاید:
ــا دیگر  ــا را ب ــرون ــه ک 2  »آن چ
اپیدمی ها متمایز می کند، این است 
که کرونا یک ویروس است اما طاعون 
و... باکتری بودند. مقابله با ویروس 
نسبت به باکتری بسیار دشوارتر است.
3  تفاوت اساسی دیگر این است 
که ساختار ویــروس کرونا، به شدت 
تغییرپذیر است یعنی می تواند طی 
زمان، تغییر بیولوژیک پیدا کند اما مثال 

عامل طاعون، چنین ویژگی نداشت.
4  در مقایسه کرونا با اپیدمی های 
دیگر مثل آنفلوآنزا که تجربه کرده  ایم، 
آنفلوآنزاهای اسپانیایی، روســی و 
امثال آن بیشتر رویکرد فصلی داشتند 
ناپدید  تقریبا  فصول،  بعضی  در  و 
می شدند اما دامنه مقاومت کرونا در 

برابر دما بسیار زیاد است.
5   کرونا خیلی سریع از جایی به 
جای دیگر منتقل می شود و از لحاظ 
علمی، مولد پایه باالتری نسبت به 
اپیدمی های قبلی دارد. وقتی یک 
اپیدمی میزان مولد پایه باالتری داشته 
باشد در زمان کمتری، تعداد افراد 
بیشتری را مبتال خواهد کرد. االن هم 
می بینید که در کمتر از دو ماه، تمام 
کره زمین را درگیر و مبتال کرده است.
6   در ضمن، بشر تجربه ای مشابه 
ویــروس کرونا نــدارد به همین دلیل 

ــای درمـــان کشف  اســت که نه راه هـ
شده تا امــروز، روی آن اثر کرده و نه 
واکسنی برایش ساخته شده است. 
به طور مثال برای آنفلوآنزا، با توجه به 
شباهت عالیم و عوارضش با بعضی 
بیماری های دیگر، سریع تر واکسن 
ساخته شد اما برای کرونا، این طور به 

نظر نمی رسد.
7   همچنین این ویروس شرایطی 
را در افراد ایجاد می کند که به صورت 
پنهان و بــدون عالیم، ناقل بیماری 
می شوند. یعنی فردی که مبتال شده 
برای چندین روز، هیچ عالیمی ندارد 
اما می تواند دیگران را هم مبتال کند. 
این باعث می شود که در برخورد با 
اطرافیان از روی ظاهرشان متوجه 
نشویم که مبتال به کرونا شده اند یا نه، 
در حالی که می توانند ناقل بیماری 

باشند و شما را مبتال کنند.
ــن ویـــــروس یـــک عــامــل  ــ 8  ای
بــیــمــاری زای تهدید کننده اســت. 
اپیدمی های قبلی، هیچ گاه به این 
اندازه تهدید کننده نبوده اند. تهدید 
ــن معناست کــه صرفا  کننده بــه ای
روی فرد و جسم افراد تاثیر نخواهد 
ــد شــرایــط  ــوان ــی ت ــت بلکه م ــذاش گ
اقتصادی،  فرهنگی، سیاسی و  روانی 
جامعه را تحت تاثیر قــرار بدهد اما 
اپیدمی های دیگر، به این شکل عمل 
نکردند. مثال سارس را داشتیم که 
میزان کشندگی باالیی هم داشت اما 
تاثیر جدی روی شرایط اقتصادی و 

فرهنگی کشورها نگذاشت.

موارد مطرح شده، مهم ترین تفاوت های 

این ویروس با موارد مشابه بود.

   زمان اتمام این اپیدمی به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست

دکتر سوری درباره این که آیا پیش بینی برای زمان نابودی این ویروس وجود دارد یا 
نه، می گوید: »زمان اتمام این اپیدمی به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست و مهم است 
که جوامع مختلف با سیاست گذاری های درست بتوانند ویروس را مهار کنند. مهار 
کردن با از بین بردن عامل بیماری زا فرق می کند. مهار کردن یعنی زمام ویروس 
دست انسان بیفتد و ما در برابر او تسلیم نباشیم. هنوز در بسیاری از کشورهای دنیا 
به مهار دست نیافته ایم و در نتیجه در پاسخ به افرادی که می پرسند تا چه زمانی باید 
با ویروس بجنگیم، باید بگوییم حداقل تا زمانی که واکسن قابل دسترسی تولید 
نشود که به نظر من نباید خیلی مردم را به این اتفاق، امیدوار کرد. به طور کلی 
ویروس ها، روش درمان قطعی ندارند و داروهایی هم که االن تجویز می شوند، فقط 
عالیم بیماری را مدیریت می کنند.« این عضو ستاد ملی کرونا درباره دالیل شیوع 
دوباره کرونا و موج دومش در ایران هم می گوید: »من معتقدم در این باره، صرفا 
مردم را مورد انتقاد قرار دادن، درست نیست. سیاست های اتخاذ شده هم نیاز به 
بازنگری اساسی دارد و باید از تجارب جهانی استفاده کنیم. نکته مهم درباره چنین 
سیاست گذاری این است که مسئوالن باید  سرعت عمل و شدت عمل مناسبی 
داشته باشند. هم اکنون وزارت بهداشت بیشتر رویکرد درمانی به مسئله دارد تا 
رویکرد پیشگیری. پیشگیری  به آموزش عمومی دادن خالصه نمی شود. پیشگیری 
یعنی به کارگیری همه ابزارهایی که می تواند مانع گسترش بیماری شود. در ضمن، 
تداوم سیاست ها تا رسیدن به سر منزل مقصود، مهم است. االن به محض این که در 
یک شهر، آمار کشته ها و مبتالیان کاهش می یابد، فکر می کنیم که مسئله حل شد 
و قبل از این که به شرایط پایدار برسیم، شهر را سفید اعالم می کنیم و سیاست های 
پیشگیرانه را کم رنگ می کنیم و چند وقت بعد از آن، به یک باره اپیدمی برمی گردد 
و متعجب می شویم. بنابراین همان طور که نباید در جامعه وحشت ایجاد کنیم، 

امیدواری کاذب هم نباید بدهیم. هر دو موردش خطرناک است«.

 مرگ سیاه 
مرگبارترین پاندمی تاریخ

انم: طاعون سیاه
سال شیوع: ۱34۷ تا ۱35۱ میالدی

محل فراگیری: اوراسیا و شمال آفریقا
تعداد قرابنیان : بین 80 تا ۲00 میلیون نفر

این اپیدمی ناشی از بیماری عفونی باکتریایی است که  منجر به همه گیری 
بزرگی در اروپا و جهان شد. عامل آن باسیل »یرسینیا پستیس« است 
که توسط برخی کک های بدن جوندگان مانند موش منتقل می شود. 
امروزه این بیماری به سادگی با آنتی بیوتیک قابل درمان است. اولین 
نشانه  بیماری بوی بد دهان، سرگیجه و بعد تب و لرز، بدن درد و خستگی 
بود که به ورم غدد لنفاوی و سرفه های خونین منجر می شد. طاعون ابتدا 
در استان »هوبئی« چین شایع شد و در اواخر سال ۱34۷ کشتی هایی که از 
آسیای مرکزی می آمدند، بیماری را در جنوا و مارسی و در نهایت به کل اروپا 
شیوع دادند که در عرض یک سال،   تمام سواحل مدیترانه را فراگرفت. این 
اپیدمی در هر شهر بین ۶ تا ۹ ماه طول می کشید. طاعون سیاه پیامدهای 

اقتصادی و اجتماعی زیادی به دنبال داشت. 

 مسبب اولین 
فاصله گذاری اجتماعی دنیا

انم: آنفلوآنزای اسپانیایی
سال شیوع: ۱۹۱8 با پایان جنگ جهانی اول تا ۱۹۲0 میالدی

محل فراگیری: آسیا، اروپا، آمریکای شمالی
تعداد  قرابنیان :  ۱۷ تا 50 میلیون نفر 

زمان شیوع این بیماری روش های درمانی محدود بود و واکسن آنفلوآنزا 
در ۱۹40 در دسترس عموم قرار گرفت. در بیماران نشانه هایی همچون 
سردرد، تنگی نفس، سرفه و تب بروز پیدا می کرد و سپس جان می باختند. 
خاستگاه واقعی آن همچنان در هاله ای از ابهام است چون اطالع رسانی 
نکردن در زمان جنگ جهانی اول باعث شد این بیماری در فرانسه، بریتانیا 
و آلمان گزارش نشود. بیماری به سرعت در میان نیروهای نظامی خسته با 
شرایط غذایی ضعیف شیوع پیدا می کرد. سرانجام یک جشنواره سنتی در 
اسپانیا سبب شیوع گسترده این بیماری مرموز شد و برای اولین بار توسط 
امپراتوری اسپانیا گزارش شد، بنابراین بیماری با پسوند »اسپانیایی« نام 
گرفت. غالبا آنفلوآنزاها کودکان و سالمندان را دچار می کنند ولی در این 
نوع بیماری بیشتر قربانیان جوان بودند. تلفات بین مردها بیشتر بود چون 
همه گیری در اردوگاه های جبهه آغاز شده بود و با پایان جنگ و بازگشت 
سربازان به خانه شیوع پیدا کرد. در خیلی از کشورها دیگر مرد جوانی 
باقی نمانده بود و زن ها به کسب وکار خانگی پرداختند و به کارخانه ها راه 

پیدا کردند.
قاتل مسن ها و کودکان

انم: آنفلوآنزای خوکی
سال شیوع: آوریل ۲00۹ تا ۲0۱0 میالدی

محل فراگیری: سراسر جهان
تعداد قرابنیان: ۱5۱ تا 5۷5 هزار نفر

این آنفلوآنزا یک بیماری تنفسی و ناشی از ویروس آنفلوآنزای نوع »آ« است 
که باعث شیوع آن در میان خوک ها می شود. نوع انسانی این بیماری با گونه 
جدیدی از ویروس »آنفلوآنزای خوکی آ« به نام H1N1 در مکزیک  و چند 
ایالت آمریکا از جمله کالیفرنیا و تگزاس گزارش شد. نوعی بیماری تنفسی 
است که در ابتدا میان جمعیتی از خوک ها شایع بود و بعد از جهش به یک 
بیماری مسری میان انسان ها بدل شد. این وضعیت چندین سال پیش تغییر 
کرد و ویروس جدیدی ظاهر شد که در میان افرادی که نزدیک به خوک ها 
نبودند، شیوع پیدا کرد. بیش از 80 درصد مرگ و میر ناشی از آن مربوط به 
گروه های سنی حدود ۶5 سال و کودکان بود.  افراد مبتال، سرفه یا عطسه 
می کنند و قطره های ریز حاوی ویروس در هوا پخش می شود. بسیاری از 
نشانه ها با آنفلوآنزای فصلی یکی است. در نهایت مجمع بهداشت جهانی 

در آگوست سال ۲0۱0 پایان این پاندمی را اعالم کرد.

قدیمی ترین اپیدمی مرگبار جهان

انم: آبله
سال شیوع: محدوده زمانی ۱۹00 تا ۲000

محل فراگیری: در زمان معاصر و ابتدا در کشورهای اروپایی
تعداد  قرابنیان : 300 میلیون نفر

اسمال پاکس، عامل بیماری آبله است که بشر از صدها سال قبل درگیر آن 
بوده. در گذشته از هر سه فرد مبتال یک نفر جان خود را از دست می داد و 
زخم هایی عمیق و دایمی بر بدن  بازمانده ها باقی می ماند یا برای همیشه 
نابینا می شدند. سردرد، خارش سطحی، حالت تهوع، تب و درد شکم 
از جمله عالیم این بیماری است. آبله بیشتر در کودکان متداول است و 
افراد بزرگ سال عالیمی شبیه آنفلوآنزا بروز می دهند. ویروس از طریق 
قطره های ریز معلق در هوا یا تماس با ضایعات پوستی بیمار به شخصی دیگر 
انتقال پیدا می کند. اسمال پاکس عالوه بر مرگ بار بودن، جزو ویروس های 
با قابلیت شیوع سریع و واگیری  باال نیز شناخته می شود. امروزه این بیماری 
پس از برنامه واکسیناسیون موفق جهانی ریشه کن شده است. بعد از 
سالیان سال درگیری با بیماری آبله باالخره در سال ۱۹80 مجمع جهانی 

بهداشت دنیا را از این ویروس رها یافته اعالم کرد.

پاندمی با پایانی نامشخص
انم: کووید ۱۹

سال شیوع: دسامبر سال ۲0۱۹
محل فراگیری: سراسر جهان

تعداد  قرابنیان : تا امروز حدود 550 هزار نفر

خاستگاه این بیماری از منطقه ووهان استان هوبی چین بود. این طور 
گمانه زنی شده است که حیوانات فروخته شده مثل نوعی مورچه خوار و 
خفاش برای مصرف غذایی منشأ این ویروس باشند تا آزمایشگاهی در این 
شهر . نخستین کسانی که مبتال شدند کارگرانی در بازار غذاهای دریایی 
هوانان بودند که تماس بیشتری با حیوانات داشتند و به دلیل بی توجهی، 
به سرعت و در کمتر از دو ماه در بیش از ۲00 کشور جهان منتشر شد. 
این بازار پیش از این هم در شیوع سارس در سال ۲003 مقصر شناخته 
شد. نخستین بار دانشمندان چینی این بیماری را با ویروس های سارس 
)سندروم حاد تنفسی( و مرس )سندروم تنفسی خاورمیانه( مربوط 
دانسته اند البته با کشندگی کمتر و سرعت انتشار باالتر. پزشکان این 
 SARS-COV2 بیماری را کووید ۱۹ نام گذاری و منشأ آن را ویروسی با نام
معرفی کردند. عالیم معمول آن تب، سرفه، تنگی نفس، درد عضالنی، 
خلط، گلودرد، ناچشایی، اختالل بویایی و... هستند. تا این لحظه دنیا هنوز 
با پیامد های ناشی از این ویروس دست و پنجه نرم می کند و زمان فروکش 

آن نامشخص است.

مجید حسین زاده| روزنامه نگار 
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 هر ایرانی تقریبا ساالنه 41 لیتر نوشابه گازدار مصرف می کند و شانس ابتال به پوکی استخوان و 
اضافه وزن خود را افزایش می دهد

تغذیه
نوشــیدنی های شــیرین و گازدار در میــان ایرانیــان 

طرفداران زیادی دارد، این درحالی است که بسیاری 

از ما تمایل به مصرف شیر و فراورده های لبنی نداریم 

یا بــه دلیل عــدم تحمل الکتوز، شــیر کافــی مصرف 

نمی کنیم. همه این عوامل باعث شده اســت پوسیدگی دندان و پوکی 

استخوان، چاقی و ابتال به انواع بیماری های کبدی و گوارشی زیاد شود. 

در همین زمینه متخصصان تغذیه به دنبال چاره ای بوده و هستند که هم 

نیاز چشایی مصرف کننده را تامین کند و هم بتواند امالح و مواد مغذی 

مورد نیاز را به بدن برساند. یکی از راه حل ها تهیه نوشیدنی های لبنی 

وگازدار است که اگر شما ندانید بر پایه لبنیات است، هرگز از روی طعم 

آن متوجه نخواهید شد.

این نوشیدنی سال هاست که در دنیا طرفداران خودش را دارد و چند 

سالی است که در ایران هم تولید می شود. در ادامه به ویژگی های خوب 

و بد مصرف آن اشاره می کنیم :

بهداشت خوب و بد نوشابه های لبین گازدار

بانوان
5 باور نادرست درباره 

استفاده کرم ضد آفتاب 
کودکان

با توجه بــه این که پوســت کــودکان از پوســت بزرگ 
ســاالن بســیار حســاس تر اســت، باید مراقبت های 
بیشتری  همراه با اطالعات کاربردی صورت بگیرد. 
از این رو باورهای نادرســتی هــم  درباره مصرف ضد 
آفتاب برای کودکان وجود دارد که در این مطلب قصد 

داریم این باورها را توضیح دهیم؛ همراه ما باشید.
کودکان نیازی به ضدآفتــاب ندارند چراکه  ۱

پوست شان دایم در حال بازسازی است
سوختگی پوســت کودکان بر اثر آفتاب، آسیب های 
جدی به پوست آن ها می زند که گاهی تا بزرگ سالی 
هم درمان نمی شود. اگر از کودکی به پوست فرزندان 
مان توجه کنیم، در بزرگ سالی پوستی سالم خواهند 

داشت. 
پوست کودک با SPF باال در امان است 2

 SPF .این موضوع یکی دیگر از باورهای نادرست است
یک نشانگر زمان اســت یعنی بعد از اســتفاده از کرم 
ضد آفتاب با درصــد SPF معلوم کــودک ما چه مدتی 
می تواند در برابر آفتاب باشد. به عنوان مثال اگریک 
کرم ضد آفتاب با  SPF10  روی پوست کودک بمالید، 
او حدود 50 دقیقه می تواند در برابر آفتاب بماند و بعد 
از آن احتمال آفتاب ســوختگی وجود دارد. موضوع 
مهم تر این است که بدانید  استفاده از کرم ضد آفتاب 
به معنــای ماندن زیــر آفتاب تنــد تابســتان آن هم به 
 مدت طوالنی نیست. یادتان باشد کرمی که استفاده 
می کنید باید دســتکم SPF  30 داشــته باشد و هر دو 

ساعت یک بار تجدید شود.
3 میــزان محافظتــی کــه از پوســت کــودک 
می کنم، دقیقا معادل SPF نوشــته شده روی کرم 

است
مقــدار محافظــت از پوســت کودک بســتگی بــه حجم 
کرمی دارد که شما به پوست می زنید؛ اگر به اندازه الزم 
کرم را به صورت کودک نمالید، نتیجــه دلخواه حاصل 
 نمی شــود. ممکن اســت روی کرم نوشــته شــده باشــد
 SPF 30  اما اگــر کرم را بــه اندازه الزم اســتفاده نکنید، 
این مقــدار محافظــت به دســت نمی آید و ممکن اســت 
شما معادل یک کرم ضد  آفتاب با SPF  20 یا 10 پوست 
فرزندتان را در مقابل آفتاب ایمن کرده باشــید. یک راه 
خوب برای پی بردن به این که ضد  آفتاب را به میزان کافی 
روی پوست زده اید یا نه، آن است که وقتی مقدار دیگری 

ضد آفتاب روی پوست می مالید، آن را جذب نمی کند.
ضد آفتاب خودمان برای کودک خوب است  4  
چون پوســت کــودکان حســاس و نازک اســت، باید 
محصوالتــی کامــال ایمــن اســتفاده کننــد و کــرم 
ضد آفتابی کــه برای شــان اســتفاده می شــود، باید 
خصوصیاتی داشته باشد که در بزرگ ساالن الزامی 
نیســت. مثال کــرم ضــد آفتــاب کــودک حتمــا باید 
هایپوآلرژنیک باشد یعنی این که عاری از مواد آلرژی زا 
باشــد. بهتر اســت ضد آفتاب کودک بدون اســانس 

باشد زیرا اسانس ها اغلب حساسیت زا هستند.
در روزهای ابــری نیازی به ضــد آفتاب زدن  5  

برای کودک نیست
بیش از 80 درصد اشعه UV خورشید در روزهای ابری 
به زمین می تابد و مانند روزهای آفتابی باید از پوست 

کودک محافظت کامل با ضدآفتاب داشته باشیم.

» ellaro « در تهیه این مطلب از سایت 

 کمک گرفته شده است.
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 فرایند تولید نوشیدین بر اپیه لبنیات 

در فرایند تولید فراورده های متنوع لبنی، چربی  1
شیر برای تولید خامه و کره استخراج و پروتئین 
شــیر برای تولید محصــوالت غنی شــده )مانند شــیر 
پروتئین(، از آن جدا می شود. شیری که پروتئین و چربی 
از آن جدا شده و به آن سرم شیر)پرمیت شیر( می گویند؛ 
اگرچه بخشی از ارزش غذایی خود را هم در این فرایند 
از دست داده است، اما حاوی کلسیم و امالحی است که 

بدن برای حفظ سالمت خود به آن ها محتاج است.
۲ این مایع از آب غلیظ تر اســت. به همین دلیل با 
نسبت 50-50 با آب ترکیب می شود تا غلظت 
آن کمتر شود و بافت مناســبی را برای تولید نوشابه به 
دســت بیاورد.افزودنی ها و طعم دهنده ها به این مایع 
اضافه می شود تا به آن رنگ و طعمی آشنا برای مصرف 

کنندگان  بدهد.
۳ به جای اسیدفسفریک از اسید الکتیک استفاده 

می شود.

 اسید طبیعی ضعیفی که نه تنها به استخوان ها آسیب 
نمی رســاند، بلکــه بــرای ایجــاد طعــم دلخــواه هم به 
میزان کمتری شکر نیاز دارد. به همین دلیل در تولید 
نوشابه های لبنی و برای ایجاد طعم تند و تیز آن به اضافه 
کردن قند کمتری نیاز است. همین کافی است تا قند 
این نوشیدنی ها 40 درصد کمتر از قند نوشابه ها باشد.

  چرا نباید در مرصف نوشابه لبین زیاده روی کنیم؟

در فراینــد تهیه  این محصول میزان کلســیم آن  1
کاهش می یابد.

به عبارتی کلسیم آن نصف کلسیم شیر است  و به جای 
اسید سیتریک و اسید فسفریک که در تهیه نوشابه های 
سیاه و نارنجی به کار می رود، از اسید الکتیک استفاده 

می شود.
۲ این نوشــیدنی هم ماننــد بقیه نوشــیدنی های 
گازدار به دلیل داشتن گاز، مشکالت گوارشی 
ایجاد می کنــد و بهتر اســت در مصرف آن زیــاده روی 

نکنید.

مخاط گوارشی به دلیل وجود اسید ودی اکسید  ۳
کربن  این نوع نوشیدنی ها  آســیب پذیراست .
شــیر قنــد  گازدارلبنــی  نوشــیدنی   قنــد 

) الکتوز( اســت  که مقدارآن از قند نوشابه های گازدار 
کمتراســت  اما  ترکیبات دیگری دارد کــه باعث اضافه 

وزن می شود.
اســید موجود در نوشــیدنی های گازدار مانع از  ۴
رسوب کلسیم در اســتخوان ها می شود.اسید 
الکتیک یا همان اسید شــیر که حاصل تخمیر طبیعی 
شیر در این نوشــیدنی اســت در مقایســه با اسیدهای 
مصنوعــیِ نوشــابه های معمولــی از جــذب کلســیم 
جلوگیــری نمی کنــد، بــا ایــن حــال و بــا توجه بــه این 
که  نوشــابه لبنی می تواند به عنوان جایگزین نوشــابه 
های گازدار درخانواده مطرح باشــد امــا در مصرف آن 
نباید زیاده روی کرد. )اسید الکتیک همان چیزی است 
که ترشــی ماســت و دوغ را به وجود می آورد و یک ماده 

آرام بخش است.( 

چگونه پوست خود به خود کبود 
می شود؟

کبودی زمانــی اتفاق می افتد که رگ هــای خونی ریز 
آســیب ببیند و درنتیجه خون زیر قســمتی از پوســت 
گیر بیفتد. افتادن، ضربه خــوردن یا هر عامل دیگری 
که فشــار ناگهانی و زیادی به قســمتی از پوســت وارد 
کند، می تواند باعث شــکل گیری کبودی شود. البته 
ضربه های خیلی محکم می تواند به اســتخوان ها نیز 
آسیب برساند و در ادامه باعث خون ریزی عمیق شود 
که برای ترمیم و بازسازی به چند هفته زمان نیاز دارد.

  5علت  کبودی
 افزایش سن و سابقه خانوادگی| بسیاری از افراد 
همــراه بــا افزایش ســن متوجــه می شــوند راحت تر و 

سریع تر از گذشته دچار کبودی می شوند.
  داروهــا| دارو های رقیق کننده خون ممکن اســت 

باعث خون ریزی و کبودی بیشتر شوند.
  اختالالت خــون ریــزی| بســیاری از مشــکالت 
ژنتیکی می توانند کاری کنند که خون به آرامی لخته 
شــود یا به هیچ وجه لخته نشود.وقتی اختالالت خون 
ریزی باعث کبودی سریع می شود، ممکن است بیمار 
با مشــکل خون ریزی بیش از حد مواجه شــود یا حتی 

جانش به خطر بیفتد.
  واسکولیت| واسکولیت به گروهی از بیماری ها گفته 
می شــود که باعث التهاب رگ های خونی می شــوند. 
در واســکولیت عالوه بر افزایش خون ریــزی و کبودی، 
ممکن است بیمار با عالیمی مانند تنگی نفس، بی حسی 
اندام ها، برآمدگی های پوستی یا شکل گیری لکه های 

بنفش روی پوست مواجه شود.
  سرطان| افزایش ناگهانی خون ریزی و شکل گیری 
کبودی به ندرت می تواند از نشانه های ابتال به سرطان 
باشد. سرطان هایی که خون و مغز استخوان را درگیر 
می کننــد ماننــد لوســمی می تواننــد با شــکل گیری 
کبودی نیز همراه باشــند. خون ریــزی لثه هم معموال 

در این موارد اتفاق می افتد.
 چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟

اگر کبودی سریع و راحت  و واقعا بزرگ و گسترده باشد 
و طوری به نظر برســد که انگار خون ریزی زیر پوســت 
دایــم ادامــه دارد، قطعا وضعیت اورژانســی پزشــکی 
محســوب می شــود. آســیب دیدگی اعضای بدن نیز 
وضعیــت را اورژانســی می کند. پس اگر کســی دچار 
ضربات یا جراحات شــدید در ناحیه کمر، قفسه سینه 
یا شکم شد و کبودی بسیار دردناک بود یا اگر کبودی 
به طور غیرعادی سیاه یا متورم شد، باید سریع خود را 
به نزدیک ترین مرکز اورژانس پزشکی برساند، اما اگر 
مشکل تا این حد شدید نبود، منتظر ماندن برای ترمیم 
و التیام خودبه خودی کبودی خطری ندارد و باید این 

روند سپری شود.

آشپزی من آشپزی من

ش  غذا
پی

1- نیــم کیلوهویج پوســت کنــده و خرد شــده، یک 
چهارم فلفل دلمه ای و 4 حبه ســیر پوست کنده را با 
یک قاشق غذا خوری روغن زیتون مخلوط و به مدت 
30 دقیقه در دمای 400 درجه کباب کنید و اجازه 

دهید خنک شود.
2- ســپس با شــیر نارگیل کــم چرب، زنجبیــل تازه 
پوست کنده و خرد شده، یک قاشق غذاخوری عسل، 
آب یک عدد لیمو، دو قاشــق چای خوری پودر کاری 
و مقداری نمک در مخلوط کن بریزیــد و  هم بزنید تا 

صاف و یکدست شود.
3- بگذارید حداقل به مدت دو ســاعت خنک شود. 
سپس آن را با یک قاشق چای خوری بادام زمینی بو 
داده و بدون نمک و یک قاشــق چای خوری گشــنیز 

سرو کنید. 

سوپ هویج به سبک تایلندی

مواد الزم برای 4 نفر
 هویج پوست کنده و خرد شده – نیم کیلوگرم

 فلفل دلمه ای – یک چهارم
 سیر پوست کنده – 4 حبه

 روغن زیتون – 1 قاشق غذاخوری
 شیر نارگیل کم چرب – کمی

 زنجبیل تازه پوست کنده – 1 عدد
 عسل – 1 قاشق غذاخوری

 آب لیمو – کمی
 پودر کاری – 2 قاشق چای خوری

 نمک - کمی
 بادام زمینی بوداده و خرد شده – کمی

 گشنیز – کمی

 منبع: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پیشهنادهای غذایی در مواجهه اب عالیم گواریش کروان

ماسک سوپاپ دار برای اطرافیان تان 
خطر دارد!

ماسک سوپاپ دار به خاطر یک طرفه بودن، بازدم فرد 
را بیــرون می دهــد و احتمال انتقــال ویــروس را برای 
اطرافیان افزایش می دهد. عباس شاهسونی، رئیس 
گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشــت با بیان این مطلــب و تاکید بر این 
که شهروندان به هیچ وجه از ماسک سوپاپ دار در این 
روزهای کرونایی استفاده نکنند، افزود: »ماسک های 
ســوپاپ دار که به اشــتباه فیلتــردار اطالق می شــود، 
یک طرفه است و بازدم فرد را بیرون می دهد، بنابراین 
اگر فردی مبتال به کرونا باشــد، ویروس را به راحتی از 

ماسک بیرون می دهد و اطرافیان را آلوده می  کند.«
وی ادامه داد: »اســتفاده از این ماســک برای خود فرد 
مناسب اســت، اما به شــدت برای اطرافیان خطرناک 
اســت و احتمــال انتقــال ویــروس را بــرای اطرافیان 
افزایــش می دهد. بنابراین، ماســک های ســوپاپ دار 
باید جمــع آوری شــود، زیرا بــرای پیشــگیری از کرونا 
 کاربرد ندارد و به گســترش آلودگــی کمک می کند.«
 این مقام وزارت بهداشــت با تاکید بر این که اســتفاده 
از ماسک های سه الیه بسیار مناسب  تر از ماسک  های 
ســوپاپ دار یا نزدن ماسک اســت گفت: »شهروندان 
می توانند در صورت دسترسی نداشتن به ماسک های 
سه الیه پزشکی، با استفاده از پارچه های نخی و کتان، 
اقدام به دوختن ماسک پارچه ای دوالیه یا سه الیه کنند، 
این ماســک ها نیز در جلوگیری از انتقال ویروس موثر 
هستند. البته باید توجه شود که بعد از هر بار استفاده، 

این ماسک ها باید شست وشو و ضدعفونی شوند.«

در صورت داشنت عالیم اهسال، استفراغ و دل درد
مواد غذایی مفید: مایعات، برنج، سیب زمینی، کمپوت سیب، موز

 بلغور جو دو سر، مرغ بدون پوست، نان سفید کم سبوس

در صورت داشنت عالیم کم اشهتایی
مواد غذایی مفید: سیب، لیموترش، سمنو، شله زرد، شیربرنج، انار، انبه،جوانه گندم، خشکبار، جوانه نخود، پرتقال

 گلپر، چای لیمو و زنجبیل

در صورت داشنت عالیم معده درد
 مواد غذایی مضر: غذای چرب، لبنیات، نسکافه، شکالت، غالت کامل، فست فود، قهوه، چای، فلفل، غذای شور

 مواد غذایی مفید: نعناع، زنجبیل
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   تاثیرات مستقیم گرما بر وضعیت روانی ما
بررســی ها نشــان می دهد گرمــا می تواند بــر وضعیــت روانی ما 
تاثیرات منفی داشــته باشــد. در گرمــا اغلب افــراد تحریک پذیر 
می شــوند و توان تمرکز در آن هــا کاهش می یابــد. در عین حال 
ســطح اضطراب هم در فرد افزایــش می یابد. بررســی محققان 
دانشگاه کالیفرنیا نشــان می دهد در روزهای بسیار گرم، حدود 
4درصــد نزاع های بیــن فــردی و نزاع هــای گروهی هــم حدود 
14درصد افزایش می یابد. در کشورما هم البته طبق آمار پزشکی 
قانونی، میزان نزاع ها در فصل تابستان افزایش می یابد. بسیاری 
از متخصصان یکی از دالیل این موضــوع را تحریک پذیری باالتر 

افراد در هوای گرم می دانند.
بررسی ها نشان می دهد در فصل تابســتان خلق افراد هم تحت 
تاثیر قرار می گیرد. در یک بررســی در آمریکا و مکزیک محققان 
حــدود 600 میلیــون تعامــل از طریــق شــبکه های اجتماعی را 
بررسی کردند. آن ها متوجه شدند در ماه های گرم سال، عبارات 

منفی و افسرده کننده بیشتر توسط افراد استفاده می شود.

جــدای از تحریک پذیری و تغییــرات خلقی، حوزه ســومی که در 
روان شناسی به شدت مورد توجه قرار گرفته است و تاثیر گرما بر 
آن در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته، حوزه عملکرد 
شناختی افراد است. در یکی از این مطالعات که توسط دانشگاه 
هاروارد انجام شــده، مشخص شد دانشــجویان در محیط گرم از 
نظر تمرکز، سرعت واکنش، عملکرد در فعالیت های شناختی و 
حافظه عملکردشان افت می کند. مطالعات دیگر در کشورهای 
مختلف نشان می دهد در هوای گرم عملکرد فرد در فعالیت های 
شناختی پیچیده و ناآشنا بیشتر از کارهای ساده تحت تاثیر قرار 

می گیرد و احتمال خطا در آن ها افزایش می یابد.

   تاثیرات غیرمستقیم گرما بر وضعیت روانی ما
اما جــدای از تاثیــر مســتقیم  ، گرما به صــورت غیرمســتقیم هم 
می تواند تاثیرات منفی بر ســامت روان داشــته باشد. به عنوان 
مثال در فصل گرما برخی بیماری های جسمی افزایش می یابد 
یا افراد مسن بیشتر از دیگر اوقات سال، در معرض مسائلی چون 

حمله قلبی یا حتی مرگ هســتند. ایــن موضــوع می تواند برای 
همه  افراد استرس زا باشد زیرا شاید بسیاری از ما هنوز وارد دوره 
سالمندی نشده باشیم اما به هر حال عزیزانی را در این گروه سنی 

داریم و این خود می تواند باعث اضطراب ما شود.
گرما در عین حال باعث تغییراتی در ســبک زندگی ما می شود و 
این موضوع می تواند میزان تنش در زندگی   را هم افزایش دهد. 
به عنوان مثال در فصول گرم ســال، به صورت معمول ما بیشــتر 
از خانه خارج می شــویم و تمایل به حضور در فضاهای باز داریم. 
تعامل بیشــتر با دیگران بــه ویژه بــرای افرادی  کــه مهارت های 
اجتماعی آن ها چندان قوی نیست، خود می تواند عامل تنش زای 

دیگری باشد.

   گروه های پرخطر در برابر عوارض روان شناختی گرما
اما برخی افراد در روزهای گرم ســال ممکن است وضعیت بدتری 
را تجربه کنند. افرادی با سابقه اختاالت خلقی مانند افسردگی، 
افراد با ســابقه ســوء مصرف مواد و افرادی که افت شناختی دارند، 
در روزهای گرم ســال، در معرض خطر بیشــتری هســتند و ممکن 
است بیشتر احساس ناتوانی، تنش و استرس را تجربه کنند. در عین 
حال برخی داروهای روان پزشــکی زمانی که بدن کم آب می شود، 
باعث بروز برخی عوارض می شــوند. با توجه به این نکته الزم است 
افرادی که در حال مصرف داروهای روان پزشکی هستند، این روزها 
حواس شان به میزان مصرف آب و مایعات باشد و از قرار گرفتن برای 

ساعات طوالنی در هوای گرم، تا حد امکان اجتناب کنند.

   چند پیشنهاد برای روزهای گرم تابستانی
اصلی تریــن موضوع قــرار نگرفتــن در محیط گرم برای ســاعات 
طوالنی است. اما واقعیت این اســت که این راهکار برای همه  ما 
در طول روز ممکن است قابل اجرا نباشد. پس سعی کنید به چند 

موضوع دیگر دقت کنید.
آب خوردن را جدی بگیرید|    کم آبی غیر از عوارضی که بر جسم 
شــما دارد، می تواند برخی عوارض روان شــناختی را هم تشدید 

کند، پس خوردن مایعات را در این روزها جدی بگیرید.
حضور در فضای سبز را فراموش نکنید|    مطالعه مشترکی بین 
محققان ایتالیایی و انگلیســی نشــان می دهــد در روزهای گرم 
سال، حضور در فضای سبز می تواند میزان فشار و استرس گرما 
را کاهش دهد و عوارض روان شناختی آن را کم کند. پس اگر در 
مشــاغلی هســتید که امکان حضور در فضاهای بســته با کولر را 
ندارید، در طول روز زمانی را برای حضور در فضاهای سبز )برای 
اســتراحت کوتاه( اختصاص دهید. البته با توجه به شیوع کرونا 

رعایت نکات بهداشتی را در این زمان ها فراموش نکنید.
گردن خود را خنک کنید|    مطالعه محققان سنگاپوری در سال 
2014 نشان می دهد خنک کردن گردن حتی زمانی که بدن به 
صورت عمومی گرم است، می تواند به کمک فرد بیاید و عملکرد او 
را در برخی فعالیت های شناختی بهبود بخشد. این بهبود عملکرد، 

بیشتر در فعالیت های شناختی پیچیده دیده شده است. 

 

این تجربه مشترک بسیاری از ماست؛ روزهای گرم سال کالفه ایم، زود از کوره در می رویم و ممکن است احساس کنیم به 
محیط اطراف خود کمی بدبین هستیم. اما آیا واقعا گرما باعث این تغییرات است؟ اصال گرمای هوا به چه شکل هایی ممکن 

است حال و روز ما را تغییر دهد؟ و اگر این طور است چطور می توانیم میزان عوارض گرما را کاهش دهیم؟

محوری

نرگس عزیزی|   کارشناس ارشد مشاوره

آنالیز نقاشی آقا صدرا 8 ساله

1- آقا صدرا، خوش ســلیقه، پرانــرژی و با اعتمــاد به نفس 
باالســت. او هوش محیطی و هــوش عاطفی باالیــی دارد و 

حواسش به همه چیز هست.
2- درخت، مبین زندگی، قدرت و تمایل او به رشــد اســت. 

شاخسارهای سر به فلک کشیده این درخت ها، یعنی صدرا  
می خواهد قدرت خود را به خورشــید)پدر( نشــان دهد. به 

عبارت دیگر، می خواهد پدرش، او را بیشتر و بهتر ببیند.
3- درخت در ســمت چپ نقاشــی ترســیم شــده که مبین 
مستقل بودن است اما او خواهان تضمین های ایمن کننده 
است بدین معنا که به ســوی آینده گام برمی دارد به شرطی 
که حمایت مادرانه همراه او باشد. به طور کلی می توان گفت 
کشیدن درخت بزرگ، مبین این است که آقا صدرا می خواهد 

خود را نشان دهد و توجه همه را به خود جلب کند.
4- ترســیم خانه در این نقاشــی، گویای داشــتن احساس 
آرامش و خوش بینی به زندگی و آینده است.  خانه ای که با یک 
چارچوب دلپذیر کشیده شده، نشان دهنده توازن، مایمت و 
شکوفایی است. هنگامی که کودک به حمایت و دفاع از خود 
می پردازد، خانه از استحکامات برخوردار و به صورت قلعه ای 

شکوهمند ترسیم می شــود و نشان می دهد 
که حضور مــادر در خانه، امنیــت و آرامش 

بیشتری به آقا صدرا می دهد.
5- پرنده هایی که در نقاشــی می بینیم، 
مبین آرزوهای زیاد آقا صدراست، احتماال 
مشغول شــدن در چندین شــغل برای آینده 
مدنظرش اســت که دوســت دارد کم کم درباره اش 
تجربــه کســب و اطاعاتــش را بیشــتر کنــد. ایــن وظیفــه 
والدین اش اســت کــه ســوال های پسرعزیزشــان را جواب 
دهند تا بهترین انتخاب را برای شغل آینده  اش داشته باشد.

6- رنگ ســبز که تا نصف خانه و نیمه درخت باال آمده، نیاز 
به جلب توجه و میل به محبوبیت را در صدرا نشان می دهد. 
از سوی دیگر معرف داشــتن اراده، پایداری و سرسختی در 
اوســت. این را هم بدانید، رنگ پرتقالی که در ســقف خانه 
دیده می شود، میل به موفقیت، شادی، نشاط و پویایی را در 

آقا صدرا بیان می کند.
ســخنی با والدین آقا صــدرا: لطفا بگذاریــد کودک تان، 
کودکی کند. والدین آقا صــدرا، اگر نگذارید که کودک تان 
کودکی کند، در نوجوانی یا جوانی دلش می خواهد کودکی 
را دوبــاره تجربــه کند ،آن جاســت کــه والدین انتظــارات و 
توقعات شــان باال می رود و فرزند در ادامه راه، ســرخورده و 
دچار مشــکل می شــود. پدر گرامی لطفا وقتی که در خانه 
هســتید، زمان بیشــتری برای فرزندتان بگذارید، به دور از 
ناراحتی، خســتگی، عصبانیت، سخت گرفتن و گوشی در 

دست گرفتن  .

آنالیز نقاشی آقا محسن 7 ساله

1- آقا محســن، پســری فعال، باهوش، پرانرژی، حساس و 
مهربان اســت. پدر و مادرش را خیلی زیاد دوســت دارد که 
جای تقدیر و تشکر از این والدین گرامی و رفتارهایشان دارد.

2- او فضای سبز و بیرون رفتن   را خیلی دوست دارد. خانه 
را زیاد دوست ندارد، بیشتر روی بیرون رفتن در نقاشی اش 

تاکید کرده به شرطی که همه عزیزانش، همراهش باشند.
3- آب سرچشمه حیات و در نقاشــی معرف قدرت مادرانه 
اســت و دریاچه ای که آقا محســن کشــیده، نیاز به حمایت 
مادرانه را برجســته می کنــد. دو تا ابــر کــه دورش را با خط 
محصور کرده، میزان ارزش گذاری و دوســت داشــتن مادر 

است و این که او به مادرش وابسته است.
4- پل به منزله یک نماد ارتباطــی و تبلور دیدگاه کودک در 
برابر زندگی است. ترسیم پلی با رنگ تیره، اضطراب کودک 
را نشــان می دهد اما می تواند به معنای گــذار کودک از یک 
دوره مشکل یا وهله ای از زندگی باشد که تاش چشمگیری 

می کند تا بیشتر به چشم مادر بیاید.

5- کوه هــای نوک تیز، معرف مشــکات کــودک و موانعی 
هســتند که ســر راه او وجود دارند و حواس دیگران به آن ها 
نیست. البته گاهی خبر از این می دهند که سازوکار دفاعی 

او، لجبازی و عصبانیت است.
6- رنگ زرد که در نقاشی استفاده شده، مبین نیاز به شادی 
اســت. او دوســت دارد پدر به عنــوان منبع قدرت، ســاعات 
بیشتری در خانه حضور داشته باشد.  به طور کلی، استفاده 
از رنگ های سرد)مثل آبی، سبز و قهوه ای( گرایش به درون 

گرا بودن و کم رویی را نشان می دهد.
7- خانه ای بسیار کوچک با آدمک ها، باز هم نشان دهنده 
اعتماد به نفس پایین است. درخت هم به عنوان نماد زندگی 
و محور مرکزی شخصیت تلقی می شود. هر اندازه درختی 
که ترسیم می شود، کوچک تر باشــد، کودک بیشتر خود را 
کوچک می پندارد یعنی کم روست و عزت نفس پایینی دارد.

8- ترســیم خطی که تنه درخت را از شاخســار جــدا کرده، 
معموال هنگام ورود بچه ها به دوران ابتدایی مشاهده می شود. 
در این دوره، کودک به شدت سرکوبی یا اجبار آموزشگاهی 

را احساس می کند.
ســخنی با والدین آقا محســن: بــه فرزندتان مســئولیت 
دهید. از دادن مســئولیت های کوچک که در توانش باشد، 
شــروع کنید تا اعتمادبه نفس و اســتقال بیشــتری کسب 
کند. آقا محسن، انرژی بسیار زیادی دارد که حتما باید این 
انرژی هیجانی، تخلیه شود مثا با پر کردن اوقات فراغت با 
کاس های ورزشی. در ضمن و به هیچ وجه، او را با خواهر و 

برادر و همساالنش مقایسه نکنید.

مخاطب گرامی، موضوع روابط بین فردی در محیط کار بسیار مهم 
است زیرا جو و شــرایط کاری را آسان یا ســخت می کند. این که شما 
به این موارد حســاس هستید، بســیار عالی اســت. معموال این گونه 
رفتارهایی کــه در پیامک تــان مطرح کرده ایــد، ذیل مفهــوم »رفتار 
شــهروندی ســازمانی« قرار می گیرند یعنی فرد خــود را عضوی از ســازمان می داند و 
برای بهتر شدن شرایط تاش خود را فراتر از وظایف سازمانی، انجام می دهد. اما چند 

توصیه به شما:

  شرایط گفت و گو را فراهم کنید
بهترین راه  برای میانجی گری، ایجاد شرایط گفت وگوی منصفانه و برابر طرفین است. 
معموال در این گونه دلخوری ها، قهر کردن باعث بیان نشدن احساسات و افکار می شود و 
شرایط را پیچیده تر می کند. متاسفانه قهر کردن یک رفتار مخرب بسیار رایج است. مثا 
می توانید طرفین را بیرون از محیط کار به صرف قهوه یا چای دعوت و آن ها را با یکدیگر 

روبه رو کنید تا بتوانند با هم گفت وگو کنند.

  صحبت ها را احساسی کنید
بهتر است شما طرف کسی را نگیرید و صرفا با بیان این که هر دو طرف آن قدر عاقل و بالغ 
و فهمیده هســتند که به تنهایی مشکات شــان را حل کنند، فقط زمینه دیدار را فراهم 
کنید. معموال آقایان از بیان احساس خود اجتناب می کنند و به بیان وقایع می پردازند. در 
گفت وگو شما به عنوان تسهیل گر بهتر است صحبت را به سمت احساسات سوق دهید زیرا 
با تکرار حوادث منتهی به قهر معموال چیزی عاید نمی شود مگر این که سیر و ترتیب وقایع از 
دیدگاه هر طرف متفاوت باشد. به طور مثال، فرد الف در پاسخ به سوال فرد دیگری حرفی 
زده است ولی فرد ب چون از نقش سوال کننده بی خبر است، از فرد الف دلگیر شده است. 

در این حالت بیان وقایع از دید هر طرف، می تواند باعث حل اختاف شود.

 اطالعات خود را درباره میانجی گری سازمانی باال ببرید
در انتها به شــما بابت تــاش و دلســوزی تان نســبت به اطرافیــان تبریک مــی گویم 
و پیشــنهاد می کنــم مطالــب مربــوط بــه میانجی گــری ســازمانی را مطالعــه کنید. 
سازمان های جدید به سمتی حرکت می کنند که مشاغل جدیدی مانند میانجی گری 
برای حل اختافات کارمندی ایجاد می شــوند. هرچه سازمان ها به سمت کار تیمی 
حرکت کنند، نقش تســهیل کننده ها و میانجی ها در ســازمان پررنگ تر می شود. با 
توجه به جوانی شما و عاقه تان به این امور می توانید فرصت های شغلی متعددی در 

این زمینه برای خود مهیا کنید.

صدرای خوش بین و محسن خجالتی
آن چه در نقاشی های آقا صدرا 8 ساله و آقا محسن 7 ساله نمی بینید

 همکارانم سایه یکدیگر را
 با تیر می زنند!

مشاوره 
شغلی

دکتر مهدی سودآوری |   روان شناس و مدرس دانشگاه

  به جای ترک محل، دنبال راه حل باشید
در ابتدای صحبت های این خانم گفته می شــود که اگر همســر یا 
نامزد شما در روزهای ابتدایی آشنایی دیر به قرار رسید، چنین کنید 
و چنان کنید! در مشــاوره های ازدواج به زوجین توصیه می شــود 
خوش قولی و سر وقت رسیدن طرف مقابل را در نظر داشته باشند 
ولی نکته ای که این جا وجود دارد، این است که در صورت تکرار این 
مسئله و بروز آن در موقعیت های مختلف می توان آن را به صورت یک 
مشکل نگاه کرد. راه حل مناسب برای این مشکل نه ترک محل در 
همان لحظه بلکه بازگویی این مسئله در یک موقعیت مناسب است. 
برای مثال بگویید: »من از دیر رسیدن تو ناراحت می شوم چون فکر 

می کنم به من و وقتم اهمیت نمی دهی.«

  هیچ وقت در زندگی مشترک، خود را به نشنیدن نزنید

درباره  این مسئله  که اگر مردی از خانمش بخواهد با خودروی خانم 
جایی بروند و توصیه به این که خود را به نشنیدن بزنید، اوال هیچ وقت 
در زمان   درخواست های همســر، خود را به نشنیدن نزنید. در 
ضمن، چرا خودرو آوردن باید توهین به خانم محسوب شود؟ در 
چنین مواقعی، خوب است که چند لحظه با خود تامل و به این 

نکته توجه کنید که دقیقا از چه ناراحت شدید؟ آیا به شما حس سوء 
استفاده دست داد؟ فکر کردن به این پرسش ها و مطرح کردن آن ها 
با یک روان شناس خوب، می تواند به حل مشکل شما و بهبود رابطه 
تان کمک کند و قطعا رفتارهای نمایشــی توصیه شده توسط این 

به اصطاح روان شناس کمکی به بهبود رابطه شما نخواهد کرد.

  ضرورت توافق درباره مسائل مالی به جای شوکه شدن

امــا در نهایت در باره حســاب کردن در رســتوران یا هر قــرار مالی 
دیگری خوب است که با همســرتان درزمینه خواسته و انتظارات 
خود در مسائل مالی صحبت کنید. درباره مسائل مالی هیچ درست 
و غلطی وجود ندارد و همه چیز به توافق قبلی طرفین برمی گردد. 
زوج های بی شماری هستند که شیوه شــراکتی را در خرج کردن 
می پسندند و زوج های زیادی هم هستند که انتظار خرج کردن پول 
صرفا توسط شوهر را دارند. پس تنها نکته مهم این است که شما و 
همسرتان در این باره توافق کرده باشید. در نهایت امیدوارم همه 
ما متوجه این مسئله باشیم که عشق، احترام و اعتماد جاده دو طرفه 
است و این نگاه است که یک زندگی مشترک لذت بخش را می سازد 

نه مدام در فکر پیروز بودن در جنگی که وجود ندارد!

عوارض رواین گرمای هوا
آیا ممکن است احساس کالفگی، زود از کوره در رفتن و ... از تاثیرات افزایش دما روی روان مان باشد؟

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

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

دو همکار دارم که سر یک ماجرای کاری، به شدت با هم اختالف پیدا کردند 
و االن حدود شش ماه است که سایه یکدیگر را با تیر می زنند. در تمام این 
مدت، با هم قهر بودند. چطور می توانم برای آشــتی دادن آن ها پا پیش 
بگذارم که برای خودم دردسر نشود. هر دو مرد هستند و 35 تا 40 ساله. من هم مرد 

هستم و 25 ساله.

دکتر فریده ناصری |   روان شناس بالینی

سمی ترین همایش روان شناسی قرن
سخنی با زوجین به بهانه پربازدید شدن ویدئویی در شبکه های اجتماعی از یک روان شناس که راهکارهایش آسیب زاست

 چند روزی اســت که صحبت های یک خانم به عنوان روان شــناس در فضای مجازی پخش شده 
و متاسفانه نه اولین نماینده از این نوع روان شناســی زرد و نه آخرین آن ها خواهد بود. این خانم در 
بخش هایی از این ویدئو می گوید: »اولین باری که طرف مقابل دیرآمد سر قرار، بایستید و دالیلش را 
بشنوید و سپس سوار ماشین شوید و برگردید چون اگر این دفعه که دیر آمد، بمانید تبدیل به قاعده 
می شود و دفعه بعد به جای نیم ساعت دیر آمدن، یک ساعت دیر خواهد آمد... اگر مردی در رستوران گفت که آقای گارسون، 
امروز خانمم غذا را حساب می کند، شما هم خودتان را بزنید به متعجب شدن و بگویید شوکه شدم و ... . مطمئن باشید اگر 
در اوایل زندگی مشترک، کاری را برای همسرتان انجام بدهید، آن سیکل دیگر جمع نخواهد شد...« واقعیت این است که به 
وقت نوشتن این یادداشت نمی دانستم از کجا شروع کنم و به چه جنبه ای از این مسئله بپردازم. از لزوم نظارت بیشتر سازمان 

نظام روان شناسی بگویم تا هر فردی به خود اجازه ندهد با عنوان روان شناس عقاید و سبک زندگی غلط 
خود را به جای علم روان شناسی عرضه کند یا از چرایی اقبال عمومی به چنین سخنان سخیفی و 

آسیب شناسی آن بنویسم؟! به هر حال در این مجال کوتاه، ناگزیر به محتوای سخنان گفته شده 
می پردازم تا ذهن مخاطبان را نسبت به این حرف ها، شفاف تر کنم.

نگار مظلوم حسینی |   دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی

شبکه های 
اجتماعی 

نقاشی از شام  
بررسی 

روان شناسانه اش 
از ما

* این کــه عنایــت آزغ بعــد از داشــتن ســه 
پیشــنهاد کاری به فکر بیــکاری بچه های 
روستای شان است، خیلی زیباست و نشون 

می ده که جوانمرده.
* کارتون اجباری شدن ماسک در ادارات 
که در صفحه دارکوب چاپ شده، عالی بود.
* آقــا کمــال، دیگه مثــل قدیم ســرحال و 
جذاب نیســتی، گرونی ها باالخره روی تو 

هم فشار آورده یا پیر شدی؟
* اون همه صفحه به اسم عنایت آزغ ساخته 
شده و همه شون زدن که تنها صفحه رسمی 
عنایت هستن! واقعا یک عده فقط به دنبال 

سوء استفاده از احساسات مردم هستن.
* سرگرمی صفحه نوجوان، به خصوص اون 
یکی که درباره ســاعت بود خیلی مسخره 
بــود. در حــد کــودکان بــود! نوجوان ها رو 
شهین دستکم گرفتید ها.  

ما و شما
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 سالم کودکانه

 مامان کوچولو

داداشی داشــت بهانه می گرفت و نمی گذاشت مامان کارهایش 
را بکند. مامان می خواست داداشــی را بخواباند. گفتم: »مامان، 
من داداشی رو می خوابونم«. مامان تشــکر کرد و  از کنار گهواره  

داداشی بلند شد.
مامان رفــت کارهایش را انجام دهد. من جای مامان نشســتم و 
خیلی آرام شروع به خواندن الالیی برای داداشی کردم و گهواره 

داداشی را تکان دادم.
 داداشی خیلی زود ساکت شد و کم کم خوابید.

ارسال نقایش، قصه  خاطره، عکس و ...

۲۰۰۰۹۹۹       ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

میای بازی 

 پرتاپ توپ با پا

تصویر سازی ها : زهره اقطاعی 

جوجی از بلندی می ترسید. برای همین تصمیم گرفته بود 
روی یک درخت کوتاه النه بسازد.

او حسابی گشت و باالخره جایی را که می خواست پیدا کرد. 
با خودش گفت: »کمی می خوابم، بعد که بیدار شدم لونه ام رو 
می سازم«.جوجی که از خواب بیدار شد، رفت تا چند شاخه  مناسب 

بیاورد و ساخت النه اش را شروع کند، اما موقع برگشت، هر چه نگاه 
کرد، درخت کوچولویش را پیدا نکرد.

 با خودش گفت: »درخت کوچولوی من کجا رفته؟ اون که نزدیک 
رودخونه بود، چرا اما حاال نیست« در همین فکرها بود که ناگهان از دور 

درخت کوچولو را دید. به طرفش پرواز کرد.
تازه بین شاخه های درخت کوچولو نشسته بود که صدای قارقاری را 

شنید: »جوجی اون جا چکار می کنی؟« 
جوجی گفت: »می خوام این جا لونه بسازم، این کوچیک ترین درخت 

جنگله«. 

شهر قصه 

درخت کوچولوی عجیب

چی الزم داریم؟
 تعدادی توپ کوچک، یک سبد، 
قیچــی، کمی کــش و یک ظرف 

ماست کوچک خالی تمیز

چطور درست کنیم؟
لبه  ظرف ماســت را ببرید. یک 
قســمت از کناره  ظــرف را هم 
مطابق شــکل قیچی کنید. کف 
ظرف دو سوراخ روبه روی هم و 
با فاصله از همدیگر ایجاد کنید. 
ســپس کش را به اندازه ای که 
پایتان در آن برود، برش بزنید و 

از سوراخ ها رد کنید و گره بزنید.

چطوری بازی کنیم؟
ظرف را به پایتان ببندید و یک توپ 
داخل آن بگذارید. روبه روی سبد 
خالی و با فاصله بایستید. سعی 

کنید با پایتان توپ را داخل سبد بیندازید.بازیکنی که از فاصله  دورتر بتواند 
توپ را داخل سبد بیندازد برنده اســت.می توانید فاصله را تغییر ندهید و 
بازیکنان از فاصله مســاوی، با پا توپ ها را داخل سبد پرتاب کنند. در این 

صورت بازیکنی که توپ بیشتری در سبد بیندازد، برنده است.
           غزاله صفدری

سرگرمی و رنگ آمیزی

بگرد و پیدا کن 

شما فرستادید

کاردستی های زیبا

ثار شما آ

دنیای نقاشی

دوستان گلم شکل های خواسته شده را در  تصویر پیدا کنید 
و بعد تصویر را رنگ آمیزی کنید.                                          

 نویسنده: فاطمه صفری

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

بشه لطفا نقاشی هاتون رو برای ما تو تلگرام  بفرستین.

محمد صدرا باقری
 محمد مهدی باقری

آقای چرخ ریسک
بافنده ای خوب است

او النه می بافد
این النه از چوب است

آرمیتا طهرانی، 7ساله 
از تربت جام

پرنده  قشنگی
نشسته رو شاخه ها
آماده است تا بخونه

یه شعر خیلی زیبا

قارقاری خندید و گفت: »اما اون که درخت نیست! تو بین شاخ های گوزن 
شاخ طال نشستی«.

شاخ طال کمی قبل از خواب بیدار شده بود و از رودخانه آب خورده بود، رفته بود 
و کمی آن طرف تر دوباره خوابیده بود.

 در این موقع او از صدای صحبت جوجی و قارقاری بیدار شد. 
خندید و گفت: »جوجی عزیز، تو نمی تونی روی شاخ های من خونه بسازی. اما اگه دنبال 
یک درخت کوتاه هستی، یک جای خوب برات سراغ دارم. خونه من اون طرف رودخونه 
است. اون جا درخت تو هراندازه ای پیدا می شه؛ بزرگ، کوچیک، بلند و کوتاه. من 

می تونم تو  رو اون جا ببرم«.
جوجی خیلی خوشحال شد و همراه قارقاری و شاخ طال به آن طرف 
رودخانه رفت. جوجی از دیدن آن همه درخت های مختلف خیلی 
ذوق زده شده بود. در نهایت بعد از مشورت با دوستانش 

یکی از آن ها را انتخاب کرد و روی آن النه زیبایی ساخت.

شعر 

خنده  پروانه

باخنده گل
پروانه خندید

عکس خودش را
در شبنمی دید

باور نمی کرد
زیبایی اش را
بال قشنگ و
رویایی اش را

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

کاردستی  ارسالی از دوست خوب 

»فرفره«   محنا تلگردی -۱۱  ساله

ره
رف

 ف

هربال او بود
خوش رنگ و زیبا
او در دلش گفت

شکر خدا را

سمیرا معتمدجاللی

بالش حریری
از آسمان بود
از  هفت رنِگ

رنگین کمان بود

دوستان خوبم شــما هم می توانید 
عکس کاردستی های قشنگتان را برای 
ما بفرستید که در کنار اسم و عکستان 

در صفحه »فرفره« چاپ شود.

۴

کاردستی  ارسالی از دوست خوب »فرفره«  

هستی میرشکاری -7  ساله شهرستان چابهار
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روایت  سهيال منصوریان
 از اخــراج غيرمحترمانه اش 

از پيسـت مجموعه انقــالب

از بغض سهيال تا �امنت جنجال� شهربانو ز�ر پست خواهرش: با هم م� رو�م!

چشم فرهــاد به پنجـه   بــبــر
استقالل - ترا�تور؛ جنگ سهميه در آزاد$
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خروجى نظام وظیفه مانع خروجى نظام وظیفه مانع 
سفر بیرانوند به سفر بیرانوند به بلژیکبلژیک

پرونده انصارى فرد و پرونده انصارى فرد و 
پرسپولیس پرسپولیس مختومهمختومه شد  شد 

اعالم برنامه اعالم برنامه لیگ قهرمانانلیگ قهرمانان  
و چالش هاى فدراسیونو چالش هاى فدراسیون

 هفته بيست و چهارم از نوزدهمين 
از  برتــر  ليــگ   �رقابت هــا دوره 
شــامگاه جمعه با برگزار� ٢ د%دار آغاز شــد �ه 
پرســپوليس بــه مصــاف ماشين ســاز� رفــت و 
شــاهين بوشــهر هم از ذوب آهــن پذ%را%5 �رد. 
امشب هم قرار بود با برگزار� ٥ د%دار پرونده ا%ن 
هفته از رقابت ها بســته شود اما با اعالم سازمان 
ليــگ بــاز� تيم هــا� فوالد خوزســتان و نفــت 
مسجدسليمان به دليل آمار باال� مبتال%ان فوالد 
در  بحرانــ5  وضعيــت  همچنيــن  و  �رونــا  بــه 
خوزســتان لغو شــد. به ا%ن ترتيب امشــب هفته 
بيســت و چهارم ليگ بــا برگزار� ٤ بــاز� ادامه 
خواهد %افت �ه در مهم تر%ن باز� اســتقالل در 
آزاد� ميزبان ترا�تور خواهد بــود. ا%ن باز� در 
حالــ5 برگــزار م5 شــود �ــه مهــرزاد خليليان، 
سخنگو� ســتاد مقابله با �رونا در ورزش اعالم 
�رد در تســت گير� از اعضا� ٢ تيم استقالل و 
فــوالد، ابتال� ٢٥ درصد از آن هــا به �وو%د ١٩ 
تا%يد شــده ول5 در تســت گير� جد%د، آزما%ش 
�رونا� ٤ باز%Xن اســتقالل د%گر مثبت نبوده و 
حاال با توجه به ا%ن �ه تعداد �رونا%5 ها� ا%ن تيم 
ز%ر ٢٥ درصد است، ا%ن باز� برگزار م5 شود. بر 
تســت  تازه تر%ــن  در  اخبــار  آخر%ــن  طبــق 
آزما%شگاه5 صورت گرفته از باز%Xنان استقالل، 
تعداد� از افراد� �ه پيش تر تســت �رونا%شان 
مثبت اعالم شده بود، تست شان منف5 اعالم شد 
اما %\ نفر به افراد� �ه با تســت �رونا� مثبت 
بودند، اضافه شد �ه ا%ن موضوع به مد%رعامل و 
سرمرب5 تيم استقالل اعالم شده است. با توجه 
بــه ا%ن شــرا%ط، فرهــاد مجيد� با%د با دســتان 
خالــ5 به مصــاف ترا�تــور� برود �ه با ســا�ت 
الهام5 به دنبال سهميه آسيا%5 است. استقالل 
حاال با %\ باز� �متر و ٣٧ امتياز در رده ششــم 
جدول است و اگر مقابل ترا�تور بازنده شود هم 
از رده هفتم پا%ين تر نخواهد رفت. از سو%5 د%گر 
ترا�تور ٤٠ امتياز� در رده چهارم جدول است و 
دارد.  را  جــدول  دوم  رده  بــه  رســيدن  شــانس 
ترا�تور هم ابتدا با از سرگير� رقابت ها� ليگ 
برتر مخالb بود اما ا�نون مصرانه خواهان انجام 
بــاز� بــا اســتقالل اســت و بــه نظــر م5 رســد 
ترا�تور� هــا تقابل با اســتقالل نصــb و نيمه را 
فرصت مناسب5 برا� �سب امتياز م5 دانند. در 

 ،�ا%ن باز� مجيد� باز%Xنان5 از جمله ور%ا غفور
فرشيد باقر� و هرو%ه ميليچ را در اختيار ندارد و 
در ا%ن شــرا%ط حدس زدن تر�يب اصل5 آب5 ها 
 �چنــدان ســخت نيســت.  آرش رضاونــد، مهد
قا%ــد�، حســين پورحميــد�، مســعود ر%گ5 و 
محمد دانشگر �ه گفته م5 شد به و%روس �رونا 
مبتال شده اند، روز گذشته جواب تست دوم شان 
را گرفتند و تست �رونا� آن ها منف5 اعالم شد، 
از ا%ــن رو آن هــا عصــر د%ــروز در محــل تمر%ــن 
استقالل حاضر شدند و مجيد� م5 تواند از ا%ن 
نفرات در باز� حساس با ترا�تور استفاده �ند.  
مهم تر%ن نXته باز� با ترا�تور بازگشــت مهاجم 
بلندباال و محبوب به تر�يب اصل5 است. د%اباته 
از بــاز� مقابــل ترا�تــور خاطــره خوبــ5 دارد و 
در واقع  باز� مقابل ا%ن تيم اســتارت درخشــان 
شــيخ در فوتبال ا%ران بــود. باز� رفــت ٢ تيم را 
استقالل ٤ - ٢ در تبر%ز برد �ه در آن باز� د%اباته 
بــا هت تر%ــ\ ســتاره اول ميــدان بــود و در حال 
حاضر تنها خبر خوش5 �ه از اردو� استقالل به 
گوش م5 رســد، بازگشــت ا%ن مهاجــم ماليا5% 
اســت. در ســو� مقابــل ترا�تــور هــم احتمــاال 
همچنان باز%Xنان سرشــناس خود مثل دژاگه و 
شجاع5 را در اختيار نخواهد داشت و ترا�تور �ه 
در چند فصل اخير با باز%Xنان با تجربه و نام آشــنا 
همــواره  و  م5 گرفــت  قــرار  اســتقالل  مقابــل 
باز� هــا� جذابــ5 داشــت، احتمــاال امشــب با 
جوان تر%ن تيم ا%ن سال ها به مصاف آب5 ها برود و 
 ،�شــا%د الهام5 مجــددا از باز%Xنانــ5 مثل مهر

شXار� و ... در ا%ن باز� بزرگ بهره ببرد.
 برنامه باز$ ها$ امشب

تهــران،  ســا%پا  خودرومشــهد-  شــهر   
ساعت٢٠:١٥

 فــوالد مبار�ــه ســپاهان- پــارس جنوب5 جم، 
ساعت ٢٠:٤٥

آبــادان- نســاج5 مازنــدران،  نفــت   صنعــت 
ساعت٢١ 

 پيXان تهران- گل گهرســيرجان، ساعت٢١، 
ورزشگاه شهدا � شهر قدس

تبر%ــز،   �ترا�تورســاز تهــران-  اســتقالل   
ساعت٢١ 

 فــوالد خوزســتان- نفــت مســجد ســليمان،
 لغو شد

سهيل گوهر� �ه روز چهارشنبه حXم سرپرست5 
روابــط عمومــ5 باشــگاه اســتقالل را از احمــد 
ســعادتمند در%افت �رده بود، ظهر پنج شــنبه از 
مسئوليت خود استعفا �رد تا به نوع5 با شاهXار 
احمد سعادتمند ر�ورد تازه ا� در دنيا� فوتبال 
به ثبت برسد.به نقل از مشرق، سهيل گوهر� بعد 
از انتصاب جنجال5 خود به طور ناگهان5 تصميم 
به استعفا گرفت و در متن استعفا� خود نوشت: 
«ضمــن تشــXر و قدردانــ5 از اعتمــاد مد%ر%ــت 
 �باشگاه پرافتخار استقالل؛ با توجه به همه گير
بيمار� �رونا و درگير شــدن خانواده بنده با ا%ن 
بيمار� امXان حضور فعاالنه در باشگاه را نداشته 
و در شــرا%ط حســاس �نونــ5 �ــه تيــم محبوبم 
اســتقالل در آن قــرار دارد، اخالقــ5 نم5   دانــم 
�ــه بــدون تمر�ــز �اف5 �ه ناشــ5 از مشــXالت 
خانوادگ5 اســت حق5 از هوادار و باشــگاه ضا%ع 

�نم؛ به همين دليل به عنوان هوادار �نار باشگاه 
محبوبــم خواهم مانــد و از آن حما%ــت م5 �نم.» 
اما نXته قابل توجه ا%نجاســت �ه %ــ\ روز قبل و 
در حالــ5 �ه حXم احمد ســعادتمند در دســتان 
گوهر� د%ده م5 شــد هيچ نشــان5 از نگران5 در 
مورد �رونا در چهره ا%ن شــخص د%ده نم5  شد و 
�امال مشخص است �رونا فقط بهانه بوده و دليل 
ا%ن اســتعفا چيز د%گر� است. %5X از مهمتر%ن 
دال%ل ا%ن استعفا را م5 توان مطلب5 دانست �ه از 
زمان انتصاب گوهر� به عنوان سرپرست روابط 
عموم5 در همه سا%ت ها و �انال ها� خبر دست 
 �به دســت م5 شد؛ خبر� مبن5 بر ا%ن �ه گوهر
ســوابق خوب5 ندارد و در فعاليت ها� مجاز� او 
سابقه ا� از مواضع هتا�انه و تاسb برانگيز د%ده 
م5 شود. در ا%ن شــرا%ط اولين سوال5 �ه مطرح 

م5 شود.

دو مهاجــم تيم مل5 فوتبال ا%ــران در ا%ن فصل 
تا�نون هر �ــدام ١٤ گل برا� تيم ها� خود به 
ثمر رســانده اند. ر%و آوه پنج شنبه شب در هفته 
ســ5 و %Xم ليگ %\ پرتغال برابــر پورتيموننزه 
قرار گرفت و ٢ - %\ پيروز شد. مهد� طارم5 
 b%ــه تيمش با %ــ\ گل از حر�توانســت زمان5 
خود عقب بود %\ پنالت5 بگيرد و آن را برخالف 
جهت دروازه بــان به گل اول تيمش تبد%ل �ند 
تا بتواند شمار گل ها� خود در ليگ پرتغال در 
اولين فصل حضورش در فوتبال اروپا را به عدد 
١٤ برساند. طارم5 با ا%ن گل در �نار پائولينيو 
از براگا با ١٤ گل د ر رده دوم مشــترv برتر%ن 
گلزنان فصل ليــگ پرتغال قرار دارد و چه بســا 
اگــر طارم5 در ابتــدا� فصــل پنالت5 ها%5 �ه 
خــودش م5 گرفــت را مــ5 زد، ا�نــون در صدر 
جــدول گلزنــان ليگ پرتغــال قرار داشــت. در 

صــدر جــدول گلزنــان ليــگ پرتغــال �ارلوس 
و%نيســيوس و پيتز� به صورت مشترv با ١٧ 
گل قــرار دارنــد �ه هر ٢ مهاجمــان تيم بنفيXا 
هستند. طارم5 در حال5 توانسته در ا%ن فصل 
بــا ١٤ گل در ليگ پرتغال حســاب5 ســر و صدا 
�نــد �ه زوج او در تيم ملــ5 فوتبال ا%ران %عن5 
ســردار آزمون نيز همين شرا%ط را دارد. آزمون 
بعد از درخشش در هفته ها� اخير توانست در 
ليگ روسيه ١٤ گله شود و جام قهرمان5 را نيز 
ا%ن هفته به دســت آورد. در صــدر جدول ليگ 
روســيه آرتم جيوبا قــرار دارد �ه ١٦ گل به ثمر 
رســانده است. درخشــش طارم5 و آزمون زوج 
تيــم ملــ5 فوتبال ا%ــران م5 توانــد بهتر%ن خبر 
 �برا� اسXوچيچ باشد �ه تيمش با%د باز� ها
انتخابــ5  برگشــت  دور  در  حساســ5  بســيار 

جام جهان5 ٢٠٢٢ قطر انجام دهد.  

مجيــد نامجومطلــق در نشســت خبــر� قبــل 
و  عجيــب   �صحبت هــا ترا�تــور  بــا  د%ــدار  از 
قابل تامل5 را درباره وضعيت اســتقالل بر زبان 
آورد. او از مشــXالت تيمش در بحران �رونا5% 
صحبــت �ــرد و گفــت: «٥ روز� تمر%نــات مــا 
تعطيل شــده بــود و اصــال  نم5  توانيــم در مورد 
مســائل فن5 صحبــت �نيم. ما فقط پنج شــنبه 
بــا ١٢ باز%Xــن تمر%ن �رد%ــم. بقيــه باز%Xنان 
مشXوv بودند و با%د جواب تست شان م5 آمد، 
چــون برا� مــا ســالمت باز%Xنــان از همه چيز 
مهم تر است. االن شرا%ط �رونا نسبت به زمان5 
�ه باز� ها تعطيل شــد،  بسيار بدتر شده است. 
متاسفانه بالفاصله هم برا� ما باز� گذاشتند. 
ما با فدراســيون و سازمان ليگ صحبت �رد%م 
تــا بــاز�  مــا را عقــب بيندازنــد، امــا م5 گو%ند 
دســت ما نيســت. من نم5  دانم پس دســت چه 
 vنم شرا%ط را در�س5 اســت. خواهش م5 �
�نند. متاســفانه تمر�ز باز%Xنــان به هم ر%خته 
اســت. %5X از باز%Xنان ما شرا%طش بحران5 و 
ر%ه اش درگير شــده اســت. نم5  دانم چه �س5 
جواب ا%ن اتفاق را خواهد داد. ما ٥ روز تمر%ن 

نXرد%ــم و االن با%ــد مقابــل تيم خــوب ترا�تور 
 �باز� �نيم. همه جا� دنيا فوتبال برا� شاد
و نشــاط جامعه اســت، ول5 متاسفانه ما در ا%ن 
شــرا%ط فوتبال را با اســترس بــاز� م5 �نيم و 
ا%ن تاثير منف5 رو� روح و روان باز%Xنان دارد. 
تيــم مــا االن بــا �مبــود باز%Xــن مواجه اســت. 
خودمــان غافلگيــر شــد%م.» نامجــو مطلــق در 
ادامه در خصوص ور%ا غفور� و درخواست ا%ن 
باز%Xن گفت: «روز گذشــته ور%ا غفور� تماس 
گرفــت و گفت با توجه به �مبــود باز%Xن اجازه 
دهيد من تست دوباره بدهم و در صورت منف5 
بودن در باز� شــر�ت �نم. ا%ن غيرت باز%Xن 
را نشان م5 دهد، اما برا� ما سالمت باز%Xنان 
مهم اســت. من فXر م5 �نم با ا%ن شــرا%ط �ار 
برا� همه تيم ها سخت است.» مرب5 استقالل 
در پا%ان گفت: «١٢ باز%Xن مان تست ها� شان 
منفــ5 بــوده  و تمر%ن �ردنــد. ٥ باز%Xــن د%گر 
بــه خاطر سالمت5 شــان اجازه تمر%ــن ندارند و 
اگر جــواب تست شــان منف5 باشــد، م5 توانند 
�نارمــان باشــند، ول5 با%د بــدون تمر%ن با تيم 

قدرتمند ترا�تور باز� �نيم.»

مربــ5 تيم فوتبــال ترا�تــور م5 گو%ــد تيمش 
آمــاده باز� با اســتقالل اســت و از نــام بردن 
نفرات غا%ب تيم اجتناب �رد. سا�ت الهام5 
مربــ5 ترا�تــور در �نفرانــس خبــر� پيش از 
ا%ن مسابقه حرف ها%ش را با اشاره به و%روس 
�رونا و روزها� ســخت5 �ه بــرا� مردم ا%ران 
ا%جــاد �ــرده، ا%ن طور آغــاز �رد: «اســتقالل 
تيــم بســيار توانمند� اســت و قابــل احترام. 
هــر ٣ امتياز باز� برا� هر ٢ تيم مهم اســت. 
قطعــا بــاز� ســخت5 برا� هــر ٢ تيــم خواهد 
بــود. هر تيمــ5 بتوانــد از نظر روحــ5 و روان5 
قــدرت خــودش را نشــان دهد، پيــروز ميدان 
خواهد شــد.» او در مورد اهــداف تيم خودش 
در ا%ــن مســابقه توضيح داد: «با شــرا%ط5 �ه 
تيم ما دارد، دنبال ا%ن هستيم �ه %\ باز� با 
�يفيت ارائه دهيم و بعد با دست پر برگرد%م. 
تمر%نات خوب5 را انجام داده ا%م و به اميد خدا 
بتوانيم مثل باز� قبل5 باز� �نيم تا ٣ امتياز 
بــاز� را بگير%م.» صحبت ها� بعد� ســا�ت 
الهامــ5 تمجيــد از باز%Xنــان اســتقالل بود و 

اضافه �ــرد: «اســتقالل %Xــ5 از پرمهره تر%ن 
پا%انــ5   �حرف هــا اســت.»  ليــگ   �تيم هــا
مربــ5 ترا�تــور به ا%ن شــرح بود: «هــر ٢ تيم 
در ا%ن بــاز� چند نفر را ندارنــد. من در مورد 
باز%Xنانــ5 �ــه از تيم خــودم حضــور ندارند، 
 �حرف5 نم5 زنم ول5 آماده باز� هستيم. برا
اســتقالل احتــرام قائليم. اميــدوارم اول %\ 
باز� تماشاگر پسند ببينيم و بعد توام با امتياز 

برا� ما باشد تا از ا%ن مرحله عبور �نيم.»

استقالل - ترا�تور؛ جنگ سهميه در آزاد$

آرش رضاوند، مهد$ قا�د$، حسين پورحميد$، مسعود ر�گ� و محمد 
دانشگر �ه گفته م� شد به و�روس �رونا مبتال شده اند، روز گذشته 
جواب تست دوم شان را گرفتند و تست �رونا$ آن ها منف� اعالم شد

حIم مد�رعامل باشگاه استقالل ٢٤ ساعت هم دوام نياورد! ور�ا زنگ زد و گفت م� خواهم باز$  �نم

استقالل ��I از پرمهره تر�ن تيم ها$ ليگ است

سرپرستی که آمد و رفت!چشم فرهاد به پنجه ببر

طارمی و آزمون ستاره هاى ١۴ گله در اروپا

نامجومطلق: بدون تمرین باید به مصاف تراکتور برویم

الهامی: تراکتور و استقالل روز سختی خواهند داشت

تست هاى مثبت، منفى شد و استقالل به لیگ برگشتتست هاى مثبت، منفى شد و استقالل به لیگ برگشت
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مهاجــم #هنــه #ار تيم ميالن بار د�گــر با صحبت ها� جنجال� خود خبرســاز شــد. زالتان 
ا�براهيموو�ــچ در مصاحبــه ا� بــا گاتزتــا اعالم #رد باز�-ــن ليگ اروپا نيســت و ميالن هم 
باشــگاه� نيســت #ه هدفش حضور در ليگ اروپا باشــد. در همين راســتا به نظر م� رسد 
احتماال مهاجم سوئد� فصل آ�نده در ميالن حضور نخواهد داشت. ا�براهيموو�چ در بخش 
 Aهم صحبت #رد. گفته م� شود رانگني Aرانگني Cگر� از مصاحبه خود در خصوص رال�د
فصــل آ�نده هدا�ت ميــالن را بر عهده خواهد گرفــت اما زالتان در خصوص ا�ن ســرمرب� 
آلمانــ� نظر جالب� مطرح #رد: «آ�ا آمدن رانگنيA بــه ميالن مرا تحت تاثير قرار م� دهد؟ 

او د�گر #يست؟ رانگنيA را نم� شناسم و نم�  دانم درباره چه #س� صحبت م� #نيد!»

روز گذشته قرعه #ش� مراحل �A چهارم نها�� و نيمه نها�� ليگ قهرمانان اروپا برگزار 
شد و ١٢ تيم باق� مانده مسير خود تا فينال مسابقات را متوجه شدند. تمام� باز� ها� 
مراحل �A چهارم نها�� و نيمه نها�� به صورت تA باز� و بدون حضور تماشاگر در #شور 
پرتغال برگزار خواهد شد. بر ا�ن اساس و در د�دارها� ا�ن مرحله برنده  منچسترسيت�-
رئال مادر�ــد با برنــده �وونتوس-ليــون، برنده بارســلونا-ناپول� با برنــده با�رن مونيخ-

چلســ�، ال�پز�ش با اتلتي-ومادر�د و آتاالنتا و پار� ســن ژرمن با �-د�گر مصاف خواهند 
داد. گفتن� اســت؛ باز� ها� ا�ن مرحله در تار�خ ها� ٢٢ تا ٢٥ مرداد ١٣٩٩ و فينال 

ا�ن رقابت ها در تار�خ ٢ شهر�ور ١٣٩٩ در #شور پرتغال برگزار م� شود.

ا�براهيموو�چ: رانگني� را نم�  شناسم مرحله �� چهارم نها�� ليگ قهرمانان اروپا قرعه �ش� شدمرحله �� چهارم نها�� ليگ قهرمانان اروپا قرعه �ش� شد

 ليگ برتر
بورنموث صفر - تاتنهام صفر

A�اورتون �A - ساوتهمپتون 
استون و�ال صفر - منچستر�ونا�تد ٣

 سر* آ
A�رم ٢ - پارما 

هالس ورونا ٢ - ا�نتر ٢
اسپال صفر - اود�نزه ٣

 الليگا
ا�بار صفر - لگانس صفر

ما�ور#ا ٢ - لوانته صفر
اتلتيA بيلبائو �A - سو�ا ٢

 ليگ برتر انگليس
نور�چ – وستهام؛ ١٦

واتفورد – نيو#اسل؛ ١٦
ليورپول – برنل�؛ ١٨:٣٠

شفيلد�ونا�تد – چلس�؛ ٢١
برا�تون – منچسترسيت�؛ ٢٣:٣٠

 سر* آ
�وونتوس – آتاالنتا؛ ٠٠:١٥

التز�و – ساسولو؛ ١٩:٤٥
برشا – رم؛ ٢٢

 الليگا
اوساسونا – سلتاو�گو؛ ١٩:٣٠

اتلتي-ومادر�د – بتيس؛ ٠٠:٣٠
وا�ادوليد – بارسلونا؛ ٢٢

زانو  زدن آنرى براى حمایت از جنبش 
نژاد پرستی

در جر�ــان د�دار مونترال و نيوانگلند #ه اولين 
د�ــدار هــر ٢ تيــم پــس از تعطيلــ� MLS بود، 
تير� آنــر�، ســرمرب� مونتــرال ا�مپ-ــت بــه 
مــدت ٨ دقيقه و ٤٦ ثانيه زانــو زد. آنر� برا� 
حما�ــت از جنبــش سياه پوســت ها و جنبــش 
ضدنژادپرست�، پيراهن� پوشيده بود #ه رو� 
آن عبــارت «زندگــ� سياه پوســت ها اهميــت 
دارد» حA شــده بود و به مــدت ٨ دقيقه و ٤٦ 
ثانيه، دقيقا همان مدت� #ه پليس گزارش داده 
#ه مرگ جــورج فلو�د طول #شــيده، زانو زد. 
آنر� #ه تيمش در ا�ن باز� �A-صفر مغلوب 
نيوانگلند شــد بعد از باز� گفت: «من برا� ٨ 
دقيقــه و ٤٦ ثانيــه زانو زدم و ف-ــر م� #نم #ه 
شــما دليل ا�ن #ار را م� دانيــد. ا�ن #ار فقط 
برا� احترام و حما�ت بود؛ به همين سادگ�.»

اسکوربورد

برنامه

خبر

بعضــ� از باشــگاه ها� ا�تاليا�� هو�ت� 
دارنــد #ه بــه طــور قاطع و درشــت رو� 
جوهــر ذاتــ� آن هــا درج شــده و قابــل تغيير نيســت؛ 
 Aر و مال�مهم نيســت چه تعــداد مرب�، باز�-ن �ــا مد
 Aــ�-٢ ش-ســت  #ننــد.  تغييــر  باشــگاه ها  ا�ــن  در 
مقابــل بولونيــا� ١٠ نفــره و تســاو� نااميد #ننــده 
برابــر هالس ورونا، ا�نتــر  د�وانه واقع� را نشــان داد. 
آنتونيــو #ونتــه نم� تواند ذات باشــگاه را تغيير دهد و 
مهم نيســت چقدر با اســتا�ل �وونتوســ� اش در مورد 
ذهنيت پيروز ســر و صدا راه بينــدازد. آن ها �ا در اوج 
هســتند �ا در افت. رنــگ پيراهن آن ها آب� و مشــ-� 
اســت؛ مثــل �ــA #بــود�؛ آنجــا جا�ــ� بــرا� رنگ 
خا#ســتر� نيســت. رم، قرمز و زرد اســت؛ رنگ ها� 
آتــش مثل رفتارهــا و تغييــرات نرون(امپراطــور روم) 
آن ها تا ابد سوزانند. باشگاه هر #س� را #ه در آن قرار 
بگيرد، م� سوزاند؛ از مرب� گرفته تا باز�-نان و روسا. 
آن ها هميشــه به شــير آتش نشــان� اد�ن ژ#ــو اعتماد 
م� #ننــد. اگــر مــرد بوســنيا�� گلزنــ� ن-نــد، بقيــه 
اعضا� تيم و حت� باشــگاه به ستون ها�� از خا#ستر 
تبد�ل م� شوند. التز�و، آب� وسفيد، مثل آسمان شهر 
رم اســت #ه هــواداران آن تما�ل دارند از حومه شــهر 
آن را تماشــا #ننــد. ا�ــن معروف اســت #ه هــواداران 
بيان-وچلســت� در اطراف شهر ابد� زندگ� م� #نند 
و هواداران رم بيشــتر در مر#ز شهر هستند و ا�ن رو� 
رو�-رد التز�و به فوتبال هم اثر م� گذارد! پس از آن-ه 
ســرجيو #رانيوتــ� خرج ز�ــاد� برا� باشــگاه #رد و 
موفقيت ها�� در ا�تاليا و اروپا داشــت، #لود�و لوتيتو 
عقاب ها را از ورش-ستگ� نجات داد اما او انتظار دارد 
با حداقل ابــزار به بزرگتر�ن موفقيت ها برســد. آن ها 
برا� ســيمئونه ا�نزاگــ� اســتخوان ها� بزرگ� مهيا 
#رده اند اما هيچ گوشت� به آن استخوان ها نچسبيده 
تــا آن ها را بــه تيم بزرگ� تبد�ل #ند. اگر شــرا�ط ا�ن 
فصل نرمــال بود و تيم ها� د�گر هفتــه ا� ٢ باز� در 
رقابت ها� مختلC انجــام م� دادند و التز�و برخالف 
ســا�ر�ن قرار بود فقط رو� سر� آ تمر#ز #ند، شرا�ط 
م� توانســت متفاوت باشد اما مشــ-ل وقت� به وجود 

م� آ�د #ه پلن A #ار ن-ند و شــما فقط �A پلن داشته 
باشيد. �وونتوس، مائور�تسيو سار� را آورد و اميدوار 
بود مرزها� هميشــگ� باشــگاه ش-سته شــود و تيم، 
خالقيــت و هيجــان به خــود بگيرد اما نه، آن ها ســياه 
و ســفيد هســتند. از شــر فانتز� هــا� خــود خــالص 
شــو�د ز�را بانو� پير همين است #ه هست. مربيان و 
باز�-نان نم� توانند �وونتوس را تحت تاثير قرار دهند 
و برع-ــس، �وونتــوس آن هــا را تغييــر م� دهــد. مثل 
هميشــه هــواداران از نتا�ــج خوب لــذت م� برند و ته 
دلشــان #يفيت بهتر� م� خواهند. پيروز� ب� وقفه، 
هز�نه ها� بسيار باالتر از رقبا؛ آن ها تمام عناصر الزم 
را دارنــد تــا قدرت خــود را بيشــتر و رقبــا را ضعيC تر 
#نند. سار� در مسير #سب اس-ودتوست و همچنان 
از ٤ گوشــه انتقــاد در�افــت م� #ند و حت� پتانســيل 
اخــراج شــدن در ا�ــن تابســتان را دارد و شــا�د حت� 
خودش اســتعفا بدهــد. او تمام تالشــش را م� #ند تا 
�وونتوس به تف-ر هميشگ� اش برنگردد و #مA #ند 
 ��تا تيم تغيير� داشــته باشد. الخو�ا در زبان اسپانيا
به معن� جواهر اســت و سار� به شــدت دوست دارد 
ا�ن جواهر با درخشــش خود چشــم همه را ببندد؛ نه 
سوســو� ضعيف� در �A شــب-ه ز�نت� آهن�. سمبل 

باشــگاه آتاالنتــا، الهــه ا� اســت #ــه موها�ــش در باد 
 ��جر�ان دارد ز�را به راحت� از دست هر موجود دوپا
#ه بخــواد بــا او ازدواج #ند، فرار م� #نــد و درنها�ت 
 A�آزاد است. جانپيرو گاسپر�ن� و شاگردانش فقط 
نگرش را در فوتبال م� شناســند؛ بــدو! و اما آن ها در 
�ا  A�٢ باز� اخير خود #لين شــيت #رده انــد و فقط 
٢ گل زده اند. شــا�د ما اشــتباه م� #نيــم و �A پلنگ 
درنها�ــت بتوانــد د�ــد خــود را تغيير دهد؛ �ــا حداقل 
مهارت ها� جد�د� �اد بگيرد. دقيقا مانند �وونتوس 
#ه سع� م� #ند شباهت بيشتر� به آتاالنتا پيدا #ند؛ 
الهــه نيز ن-ات مهمــ� از بانو� پير �ــاد بگيرد. به نظر 
م� رسد مصاف امشــب ا�ن ٢ تيم نيز مانند القابشان 
تقابل الهه جوان و بانو� پير باشد. در �A سو تيم قبال 
گمنام گاســپر�ن� اســت #ه پس از آغاز دوباره سر� آ 
حت� �A امتياز هم به رقبا نداده و طرف د�گر �ووه ا� 
#ه حت� اگر بد هم باشــد راه بردن اســ-ودتو را خوب 
م� دانــد. هرچند نما�ش دل انگيــز آتاالنتا زنگ خطر 
را بــرا� رقبا نه فقط در ا�تاليا بل-ه در اروپا نيز به صدا 
درآورده تــا تمامــ�  تيم ها از رو�ارو�� بــا تيم تهاجم� 
گاسپر�ن� وحشــت داشته باشــد. با�د د�د حد غا�ت 

آب� و مش-� در ا�ن فصل به #جا خواهد رسيد.

الهه دیوانه در هرج و مرج
غيرقابل تغيير مثل سرى آ که  روزى  از  ســال   ١۴

پاسخ  زیدان  زین الدین 
مارکو ماتراتزى را داد و 
البته ایتاليا هم در نبود 
کاپيتان خروس ها براى 
قهرمان  بــار  چهارمين 

جهان شد، گذشت.

با اعالم باشــگاه بتيس، مانوئل پيگرینی رسما به عنوان سرمربی 
این تيم انتخاب شد. مربی شيليایی پس از اخراج از وستهام، مدتی 

بيکار بود و اکنون پس از ٧ سال بار دیگر به الليگا برگشته.

با شکست مقابل بارســلونا، اسپانيول پس از ٢۶ سال به دسته٢ 
اسپانيا سقوط کرد و بدین ترتيب از فصل آینده دیگر دربی کاتالونيا 

وجود نخواهد داشت.

برونو فرناندز، ســتاره پرتغالی منچستریونایتد براى دومين ماه 
متوالی به عنوان بهترین بازیکن ماه ليگ برتر جزیره انتخاب شد.
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UWW رقابت سوریان با ١٣ کاندیدا براى عضویت در
انتخابات اتحاد�ه جهان �شــت(UWW) برا	 تعيين رئيس 
و ٦ عضو ســال جــار	 هيئت رئيســه برگزار م شــود �ه تار�خ 
برگــزار	 �نگره اتحاد�ه جهان پس از مشــخص شــدن تقو�م 
اعالم خواهد شــد. بر ا�ن اســاس ٥ عضو فعلــ و ٩ �اند�دا	 
 جد�د برا	 تعيين ٦ عضو هيئت رئيســه اتحاد�ه جهان �شت
بــه رقابــت خواهند پرداخــت؛ ضمن ا�ن �ــه اللوو�چ نيــز برا	 
حضــور مجدد ٦ ســاله به عنــوان رئيس، �اند�دا شــده اســت. 
ا�ن در حال اســت �ــه نام حميد ســور�ان، نما�نــده ا�ران نيز 
در بين اســام اعالم شده از ســو	 اتحاد�ه جهان �شت قرار 
دارد. اســام ٥ عضو فعل به ا�ن شــرح اســت؛ خانــم پليLونه 
مســLوت  (روســيه)،   مامياشــو�ل (برز�ــل)،  گامــا  (ا�تاليــا)، 
(مرا�ــش)، روز�ــP (ازبLســتان). �اند�داها	 جد�ــد: حميد 
 R(نيجر�ه)، �ارســنا ســور�ان (ا�ران)، �انوا (ا�تاليا)، ا�گال
(فنالنــد)،  �ورپــال  (او�را�ــن)،  هارنLــو  خانــم   ،((اســلوا�

ماچا�دزه (گرجستان)، را�ان (�انادا)، زانبرانو (ا�وادور).

بازگشت بدنسازى به معاونت قهرمانی وزارت ورزش
پس از پيگير	 ها	 انجام شــده توســط امير	 خراسان، سرپرست 
جد�د فدراســيون بدنســاز	 و همچنين درخواســت قهرمانان ا�ن 
رشــته، قرار است رشته بدنســاز	 و پرورش اندام بار د�گر تحت نظر 
معاونــت ورزش قهرمان و حرفــه ا	 وزارت ورزش وجوانان فعاليت 

داشته باشد. 

رقابت معروف براى انتخاب برترین پاسور جهان
فدراســيون جهانــ واليبال در �ــ] نظرســنج از عالقه مندان به 
واليبال درخواست �رده بهتر�ن پاسور حال حاضر جهان را انتخاب 
�نند. در ا�ن نظرسنج سعيد معروف از ا�ران به رقابت با ٣ پاسور 
مطرح د�گر جهان م پردازد. ميLا �ر�ستنسون از آمر�Lا، سيمونه 

 .جيانل از ا�تاليا و برونو رزنده برز�ل

ملی پوش فرنگی کار امروز به بخش منتقل می شود
 بعد از وخامت اوضاع جسم حسين نور	، مل پوش �شت فرنگ
ا�ــران به دليل ابتال به �رونا و ســفيد شــدن ر�ه ها�ــش، با پيگير	 
فدراسيون �شت از بيمارستان آتيه به بيمارستان مسيح دانشور	 
انتقال داده شــد تا درمان ها	 موثــر و تزر�ق آمپول ها	 خاص رو	 
او صــورت بگيرد. عباس نــور	، برادر ا�ن مل پــوش د�روز در مورد 
وضعيــت بــرادرش به تســنيم گفــت: «خداراشــLر وضعيــت تنفس 
 حسين بهتر از قبل شده و پزشLش گفت �ه امروز به بخش عموم
 از گز�نه ها	 اصل �ادر L� 	است؛ نور منتقل م شود.» گفتن
فن تيم مل فرنگ برا	 �سب سهميه وزن ٨٧ �يلوگرم المپي] 

است. او مدال برنز �شت فرنگ جهان را در �ارنامه دارد.

سوژه

اخبار

در چند روز اخير ب اخالق ها� در فضا	 مجاز	 شLل گرفته و چند�ن بار اخبار	 
مبن بر درگذشــت محمدرضا طالقان منتشر شــده. ا�ن در حال است �ه رئيس 
پيشــين فدراسيون �شــت بعد از چند روز	 بســتر	 در بيمارســتان به دليل ابتال 
به �رونا هم ا�نون در منزل دوران قرنطينه را پشــت ســر م گذارد. طالقان با ابراز 
تاسP از انتشار شا�عات در خصوص بيمار	 اش به تسنيم گفت: «وقت مردم ا�نقدر 

پيگير احوالم هستند و برادران خوبم مثل پرو�ز پرستو�، جواد ظر�P، نوبخت و... 
پيام ها	 پرمهرشــان را برا	 من م فرســتند، نم  دانم چــرا ا�نقدر برخ به دنبال 
دروغ، حســادت، شــعار و... هســتند. ا�ن �ارها حرمت شLن اســت.» او با تا�يد بر 
ا�ن �ه حالش رو به بهبود است، گفت: «د�تر گفته با�د تا ٢، ٣ روز د�گر در قرنطينه 

باشم، ز�اد هم نبا�د صحبت �نم. حالم خوب است، مردم نگران نباشند.»

این کارها 
حرمت شکنی است!

واکنش طالقانی به شایعه درگذشتش

قول رئيس فدراسيون قایقرانی براى مدال آورى در المپيک ظرف یک دهه آینده به شرط حمایت مسئوالن

رئيس آ�نده نگر فدراسيون قا�قران معتقد است اگر 
مسئوالن ورزش �شور از برنامه ها	 ا�ن فدراسيون 
حما�ــت �ننــد، قا�قران ا�ران ظرف ٨ تا ١٠ ســال 
آ�نــده توانا�ــ مــدال آور	 در المپيــ] را خواهــد 
داشــت. عليرضا ســهرابيان ا�ــن پتانســيل را هم در 
مل پوشــان ا�رانــ م بينيد �ــه بتواننــد رنLينگ 
 ا�ــران در باز	 ها	 آســيا� و المپي] را به شــLل
افزا�ــش دهند �ه باعــث افتخار هر ا�ران باشــد. او 
در مصاحبه با خراسان ورزش مطرح �ردن شا�عات 
اخيــر درخصــوص تعليق فدراســيون ا�ران از ســو	 
فدراســيون جهان بادبان را باعث تاســP خواند و 

صراحتا تا�يد �رد تعليق صورت نگرفته است.
 حضــور صالح� امير� نو	دبخــش آ	نده بهتر 

برا� قا	قران� است
از  گذشــته  �] شــنبه  صالح اميــر	  ســيدرضا 
فدراســيون قا�قرانــ بازد�ــد �ــرد. امــا ا�ن �ــه در 
جر�ان ا�ن بازد�د چه نLات مهم بين رئيس �ميته 
مل المپي] و رئيس فدراســيون قا�قران رد و بدل 
شــده، ســوال اســت �ه ســهرابيان در پاســخ به آن 
م گو�د: «خوشــبختانه صالح اميــر	 به قدر	 به 
امور ورزش و به خصوص مسائل مربوط به قهرمانان 
مل واقP اســت �ه پيش از آن �ه ما نياز	 را مطرح 
�نيم، پيشــاپيش خودشــان نياز ها	 اصل خانواده 
قا�قران را مطرح �ــرده و عنوان �رد �ه م خواهد 
در ا�ــن زمينه ها به خانــواده قا�قرانــ �م] �ند.» 
او ادامــه م دهد: «حضــور ا�شــان نو�دبخش آ�نده 
بهتــر	 بــرا	 جامعــه قا�قرانــ اســت. اگــر وزارت 
ورزش و �ميته مل المپي] از برنامه ها	 ما حما�ت 
�ننــد، قول داده ا�م ٨ تا ١٠ ســال د�گر در المپي] 
 مدال آور	 �نيم. مطمئنا دختران و پسران قا�قران
م توانند رنLينــگ ا�ران را در باز	 ها	 آســيا� و 
المپي] به شــLل افزا�ــش دهند �ه باعــث افتخار 
همه باشــد. مطمئنــا با �م] هــا	 صالح امير	 و 

اعضا	 هئيت اجرا� م توانيم در روند رو به رشــد 
خود تسر�ع ببخشيم.»

 بيــش از ٨٠درصد آمادگ� بدنــ� قا	قرانان را 
حفظ )رده ا	م

ســهرابيان اما تاثير شــيوع �رونا و تعو�ق المپي] در 
رشــته قا�قران را ا�نطــور ارز�اب م �ند: «شــيوع 
�رونــا تمر�نات تمــام رشــته ها	 ورزشــ را با وقفه 
 مواجــه �ــرد. فدراســيون قا�قرانــ اما بــا عمليات
�ــردن نظــر �ارشناســان و با ارســال دســتگاه ها	 
 را Lدر خشــ ارگومتر	 �ــه تقر�با امLان قا�قران
 برا	 ورزشــLاران مهيا م �ند، موفق شد شرا�ط
 ا�جاد �ند �ه ورزشLاران بيش از ٨٠درصد آمادگ
بدنــ خــود را حفظ �ننــد. اما همه مــا م دانيم �ه 
پارو زدن در طبيعت و تمر�ن �ردن در آب مســئله ا	 
اســت �ــه با�ــد محقــق شــود تــا ورزشــLار بتواند به 
مدال  دسترســ پيدا �نــد. با ا�ن حــال بچه ها	 ما 
 Lو پارو زدن در خش 	بدنســاز با تمر�نات ميدان
آمادگ بدن خود را حفظ �ردند اما اميدوارم با آغاز 

تمر�نات آزاد و تشــLيل اردوها، روند تمر�ن خود را 
بــه گونه ا	 پيگيــر	 �نند �ه بتوانند بــه ر�وردها	 

مدنظر مربيان برسند.»
 پيش از )رونا پيش بين� )ســب ٤ ســهميه در 

المپي3 را داشتيم
رئيــس فدراســيون قا�قرانــ در پاســخ بــه ا�ن �ــه 
پيش بينــ فدراســيون �ســب چنــد ســهميه بــرا	 
المپيــ] ٢٠٢٠ اســت، م گو�ــد: «پيــش از �رونا 
اعالم �ــرده بود�م �ه بچه ها	 مــا صددرصد موفق 
به �ســب ســهميه المپي] خواهند شــد. مطمئنا ٤ 
ســهميه المپي] در رشــته روئينگ و آب هــا	 آرام، 
ســهميه ا	 بــود �ــه م توانســتيم به آن برســيم. در 
رشــته اســاللوم هــم نيم نگاهــ به �ســب ســهميه 
داشــتيم اما حاال �رونا هســت و تمر�نات نافرم تمام 
ورزشــLاران �شــورها	 مختلــP. بــا ا�ــن شــرا�ط 
نم  توانيم بگو�يم �دام �شــور آمادگــ �امل دارد 
و ما در چه ســطح هســتيم. اميدوارم تمر�نات �ه 
بچه هــا به صورت مجاز	 و در خانــه خود اما ز�ر نظر 

مربيان انجام م دهند به شــLل باشــد �ــه ما جزو 
�شورها� باشيم �ه بتوانيم نتا�ج مطلوب تر	 را به 

دست بياور�م.»
 بده� ندار	م )ه به لحاظ حيثيت� مش6ل ساز 

شود
 موضوع بده ا�ــران به فدراســيون جهان بادبان
بابت حق  عضو�ت در ا�ن فدراســيون در حال اخيرا 
حاشيه ســاز شــده �ه برخ مدع هستند پرداخت 
نشــدن ا�ــن بدهــ عاملــ شــده تــا خطــر تعليق، 
 فدراســيون قا�قران ا�ــران را تهد�د �ند؛ موضوع
�ــه البته از ســو	 ســهرابيان قو�ا تLذ�ب م شــود: 
 اجالس ها�ــ در  مــا  نيســت.  بــاال   بدهــ «مبلــغ 
بــه  را  خــود  بده هــا	  م �رد�ــم  شــر�ت  �ــه 
فدراسيون ها	 جهان پرداخت �رد�م و بخش هم 
�ميته مل المپي] �م] �رد �ه جا	 تشLر دارد. 
از طرف ٧٥٠پوند مبلغ نيســت �ه بخواهد باعث 
 شــود �شور	 تعليق شــود. ما با فدراســيون جهان
بادبان هم مLاتبه داشــتيم و اعــالم �رد�م به دليل 
تحر�م هــا امــLان پرداخــت ندار�م و به دليل شــيوع 
و�ــروس �رونــا هــم امLان ســفر وجــود نــدارد و ا�ن 
صحبت ما هم پذ�رفته شــد. �ميته مل المپي] هم 
به ما گفت اگر مشLل پيش بيا�د، �م] م �ند. در 
�ل مشــLل حاد	 نيســت �ه بخواهد باعث شود ما 
تعليق شو�م. برا	 افراد	 �ه ا�ن مسئله را به چالش 
بزرگــ تبد�ل م �ننــد و آرامش �] خانــواده را به 
هــم م ر�زند، متاســفم. بده بين الملل ما ســال 
گذشته تسو�ه شد. پول قا�ق ها	 روئينگ، �انوپولو، 
بده به فدراسيون ها	 جهان همه پرداخت شد و 
 بده ندار�م �ه بخواهد از لحاظ حيثيت مشــLل
برا	 ما به وجود بياورد. برا	 بادبان هم قرار بود در 
امارات جلســه ا	 برگزار شود و آنجا به صورت نقد	 
حق عضو�ــت خــود را بپرداز�ــم �ــه به دليل شــيوع 
و�روس �رونا جلسه لغو شد اما در اولين فرصت ا�ن 

�ار انجام خواهد شد.»

سهرابيان: ٧۵٠پوند مبلغی نيست که باعث تعليق مان شود!
سارا اصالنى

از بغض سهیال تا کامنت جنجالى شهربانو زیر پست خواهرش: با هم مى رویم!

سهيال منصور�ان، بانو	 مل پوش ووشو	 ا�ران 
 �ــه افتخــارات ز�ــاد	 از جمله �ســب قهرمان
جهــان را در �ارنامــه دارد روز پنج شــنبه بــه طرز 
 از ماموران حراست L� توسط 	غيرمحترمانه ا
باشگاه انقالب از پيست دووميدان ا�ن مجموعه 
اخــراج شــد. علــت اما بــه تمد�ــد نشــدن �ارت 
عضو�ت او بــرا	 ورود به مجموعه برم گشــت. 
او پــس از ا�ن اتفاق با انتشــار و�د�و� در صفحه 
ا�نستاگرامش از رفتار ا�ن فرد گله �رد و نوشت: 
«مــن امــروز گر�ــه �ــردم، حــاال م فهمــم چــرا 
قهرمانان با شــLوه ا�ران ســربلند، به �شورها	 
د�گــر م روند و بيگانه از ا�ران م شــوند.» نLته 
جالب توجه ا�ن �ه شــهربانو منصور�ان ز�ر پست 
او �امنت قابل تامل نوشــت: «با هم مير�م!» ا�ن 
�امنــت جنجالــ حاال ا�ن شــائبه را ا�جــاد �رد 
�ه شــا�د خواهران منصور�ان �ه ط سال ها	 
اخير پيشــنهادها	 خارج خوب هــم در�افت 
�رده اند، قصد مهاجرت از ا�ران را داشته باشند؛ 
موضوع �ه البته از ســو	 سهيال ا�نطور تفسير 
م شود: «در ســال ها	 اخير پيشنهادات ز�اد	 

از �شــورها	 د�گــر داشــتم و شــا�د خيلــ از 
اطرافيانم به من گفتند �ه از ا�ران برو اما خانواده 
من و �شــور من ا�نجا هســتند. مــن نم  خواهم 
از ا�ــران بروم و دليلش هم مردم هســتند �ه از 
د�شب(پنج شــنبه شــب) به من لطP داشــتند و 
از مــن حما�ت �ردنــد.» او اما تنها در �] صورت 
راض م شود: «تنها ا�ن اتفاق مرا راض م �ند 
�ه ا�ن آقا جلو	 دوربين بنشــيند و رسما از من و 
�ل جامعه زنان ا�ران عذرخواه �ند چون فقط 
 به من توهين نLرد. مر�م طوســ، سپيده تو�ل
و برخ د�گر از ورزشــLاران با من تماس گرفتند 
و گفتنــد بــا ما هــم چنيــن برخوردها� شــده!» 
منصور�ــان در پاســخ بــه ا�ن �ــه از نظــر خودش 
مشــLل آن مامــور بــا او چــه بــوده، به ورزش ســه 
م گو�د: «نم دانم مشــLل چه بــود اما خودش 
را رئيس حراست مجموعه معرف �رد. حت مرا 
تهد�د م �رد و م گفت نم  گذار�م د�گر برا	 
تيم مل باز	 �ن!» منصور�ان حت از نقش ا�ن 
فرد در خسارت وارد شدن به گوش موبا�لش هم 
حرف م زند: «ا�ن آقا لباس مرا �شيد و باعث شد 

گوش از دستم بيفتد. گوش موبا�ل من خسارت 
جد	 خورده و حت االن د�گر �ار نم  �ند. حاال 
شــما بگو�يد جدا از آن رفتار زشت �ه با من شد، 
چطور در ا�ن وضعيت با�ــد ٣٠، ٤٠ميليون پول 
گوشــ بدهم؟» فتح مد�رمجموعــه انقالب در 
وا�نــش بــه اخــراج ســهيال منصور�ان از پيســت 
انقالب گفت: «در حال بررس موضوع هستم و به 
آن رســيدگ خواهيم �رد.» گفتن است؛ روابط 
عمومــ مجموعــه ورزشــ انقــالب در خصوص 
مشــLل به وجود آمده برا	 ســهيال منصور�ان به 
هنگام ورود به ا�ن مجموعه توضيحات ارائه �رد و 
 Pشمار افراد مختل مدع شد با توجه به تردد ب
در ا�ن مجموعه وظيفه ذات حراســت تشــخيص 
احــراز هو�ــت ت] تــ] افــراد و اعضــا	 محتــرم 
 م باشــد؛ ضمن ا�ن �ــه به گفتــه روابط عموم
ا�ن مجموعه ظاهرا فرد د�گر	 با منصور�ان قصد 
حضور در مجموعه را داشــته �ه همLاران مستقر 
 مقابــل درب، خواســتار رو�ــت �ارت شناســا�
او شــده و ظاهــرا هميــن باعــث ناراحتــ خانــم 

منصور�ان شده است.

روایت سهيال منصوریان از اخراج غيرمحترمانه اش از پيست انقالب
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نمره خوب طارمی مقابل پورتيموننزه
از هفته ســ� و ��ــم رقابت ها� 
ليــگ پرتغــال، ر�ــوآوه ميزبــان 
پورتيموننزه بــود و با نتيجه ٢- 
�ــ0 پيــروز شــد. در ا�ــن باز� 
مهــد� طارمــ� ٩٠ دقيقــه در 
تر:يــب تيمــش حضور داشــت 
ر�ــو آوه  تســاو� بخش  گل  و 

را از رو� نقطــه پنالتــ� در دقيقــه ٣٥ بــه ثمر رســاند. 
گل پيروز� بخــش ر�ــوآوه هم در دقيقه ١+٩٠ توســط 
آگوســتو زده شــد. بــر ا�ــن اســاس طارمــ� از ســا�ت 
ارزش �اب� هواســ�ورد نمره خوب ٧٫١ را در�افت :رد. 
در ر�وآوه آگوستو زننده گل پيروز� بخش ر�وآوه با ٧٫٧ 
برتر�ــن باز��ن ا�ن تيــم لقب گرفت. ســانتوس با ٧٫٣ 
در رده دوم برتر�ــن باز��ــن ر�وآوه ا�ســتاد تــا درنها�ت 

طارم� سومين باز��ن برتر تيمش باشد.
کاهش ٣۵ درصدى دستمزد لژیونر ایرانی 

نشــر�ه  ojogo  پرتغال خبر داد 
باشــگاه آوس حقــوق باز��نان 
و مربيانــش در ماه هــا� آور�ل 
و م� (فرورد�ن و ارد�بهشــت) 
را تســو�ه :ــرد. طبــق توافق با 
باز��نان و :ادرفن� ٣٥ درصد 
حقوق ا�ن ٢ ماه به دليل شيوع 

و�ــروس :رونا :اهش پيــدا :رد و ٦٥ درصد دســتمزد 
به حســاب اعضا� باشــگاه بــرا� ا�ن ٢ ماه وار�ز شــد. 
مهرداد محمد�، مهاجم ا�ران� در ا�ن فصل برا� آوس 
بــاز� م� :ند. ســقوط ا�ن تيم به دســته پا�ين تر، هفته 

گذشته مسجل شد.
فوتسال ایران، ششم جهان و اول آسيا 

تيــم مل� فوتســال :شــورمان در جد�دتر�ــن رده بند� 
در جا�گاه ششــم جهان ماند. ســا�ت  فوتســال رن�ينگ  
پنج شنبه رده بند� هفتگ� جد�د تيم ها� مل� فوتسال 
جهــان را اعــالم :رد :ــه تيم مل� :شــورمان با :ســب 
١٦٠٣ امتياز در جا�گاه ششــم جهان و اول آسيا ماند. 
تيم ملــ� برز�ل بــا ١٨١٠ امتياز در رتبه اول، اســپانيا 
 ١٦٩٤ بــا  آرژانتيــن  و  دوم  رده  در  امتيــاز   ١٨٠١ بــا 
امتياز رتبه ها� اول تا ســوم رن�ينگ جهان� را تشــ�يل 

م� دهند.

خاطره فغانی از ليونل مسی
عليرضا فغان� داور ا�ران� حاضر در جام جهان� ٢٠١٨ 
روســيه ��ــ� از مهم تر�ــن باز� هــا� ا�ــن تورنمنــت را 
قضــاوت :ــرد. چند روز بيشــتر از دومين ســالروز باز� 
روســيه   ٢٠١٨ جام جهانــ�  در  فرانســه  و  آرژانتيــن 
نم� گــذرد. د�ــدار� :ه بــا قضــاوت عليرضــا فغان� به 
ســود فرانسه قهرمان جام به پا�ان رســيد. در ا�ن د�دار 
عليرضــا فغان� بعــد از رو�ارو�� قاطع با ليونل مســ� و 
پنالت� :ه برا� فرانســه گرفت، توجه هــا� ز�اد� را به 
خودش جلــب :رد. فغانــ� خاطره جالبــ� از آن د�دار 
دارد و در خصــوص برخــورد بــا فوق ســتاره آرژانتينــ� 
م� گو�د: «مســ� اتفاقا اعتراض خاص� نداشــت؛ ول� 
:ال طبيع� ا ست :ه باز��نان در زمين مسابقه اعتراض 
داشــته باشند. ��� بگو�د با�د :ارت بد� و ��� بگو�د 

با�د اخراج :ن�!»

مصدوميت یزدانی جدى نيست
پزشــ0 تيــم فوتبــال اســتقالل توضيحاتــ� را پيرامون 
مصدوميت ســياوش �زدانــ� مطرح :رد. :اوه ســتوده 
در گفت وگــو بــا رســانه باشــگاه اســتقالل، در خصوص 
وضعيــت ســياوش �زدان� گفــت: «ا�ن باز��ــن به دليل 
احســاس درد در اواسط تمر�ن روز پنج شــنبه، از زمين 
تمر�ــن خــارج شــد و بالفاصلــه اقدامــات درمانــ� در 
خصــوص وضعيتــش صــورت پذ�رفــت. از ا�ــن باز��ن 
دو MRI گرفتــه شــد :ــه نتا�ــج آن طبيعــ� بــود و خود 
ا�ــن باز��ــن احســاس درد� نم�  :ــرد ول� در تســت 
فان�شــنال (عمل�ــرد�)، او احســاس درد داشــت و به 
هميــن دليل مجوز تمر�ــن :ردن برا� او صادر نشــد و 
او با�ــد فيز�وتراپ� :ند.» و� ادامــه داد: «همچنين در 
خصــوص وضعيت ارســالن مطهر� هم با�ــد بگو�م :ه 
خوشــبختانه :ارها� درمان� او به خوب� پيش رفته و از 

فردا او تمر�نات خود را از سر خواهد گرفت.»

خداداد و مهاجرانی واسطه بازگشت 
سرآسيایی

خــداداد عز�ــز� و حشــمت مهاجران� برا� بازگشــت 
سرآســيا�� دســت بــه :ار شــدند. در حال� :ــه تعيين 
ت�ليــx اســتعفا� مجتبــ� سرآســيا�� از ســو� مال0 
باشــگاه شهرخودرو به جلســه هيئت مد�ره پس از د�دار 
ا�ن تيم با ســا�پا مو:ول شــده ، بزرگان فوتبال خراسان 
برا� بازگرداندن ســرمرب� مشهد� شهرخودرو دست 
بــه :ار شــده اند. پــس از پســت حما�ت�  سرآســيا�� از 
فرهاد حميــداو� :ه ح�ا�ت از عمــق اند} اختالفات 
در ا�ن باشــگاه داشــت، حشــمت مهاجرانــ� و خداداد 
عز�ز� ســرمرب� و باز��ن برجســته ابومســلم خراسان 
دســت بــه :ار شــده و در اوليــن تماس هــا� خــود بــا 
ســرمرب� مســتعف� خواســتار بازگشت سرآســيا�� به 
تيم شــهرخودرو به عنوان تنها نما�نده فوتبال خراسان 

شده اند. 

 گل مهد� مهدو� :يا به آمر��ا با اختالف� ز�اد نســبت به سا�ر گز�نه ها، در رده 
نخست نظرسنج� بهتر�ن گل تيم ها� آسيا�� در ادوار مختلx جام جهان� قرار 
گرفت. سا�ت رسم� :نفدراسيون فوتبال آسيا (ا� اف س�) هفته گذشته، دومين 
نظرســنج� خود بــرا� انتخاب بهتر�ــن گل تيم ها� آســيا�� در تار�خ جام ها� 
جهانــ� را منتشــر :رد. بــا پا�ان مهلــت شــر:ت در ا�ن نظرســنج�، گل مهد� 
مهدو� :يا به آمر��ا در جام جهان� ١٩٩٨ با :سب ٨٣ درصد را� :اربران، مقام 
نخست را :سب :رد و گل فيصل الدخيل از :و�ت به چ�سلوا:� در سال ١٩٨٢ 
با ٦ درصد، در جا�گاه دوم قرار گرفت. گل مرحوم ا�رج دانا�� فرد به اس�اتلند در 
جام جهان� ١٩٧٨، در بخش اول نظرسنج� ا� اف س� برا� انتخاب بهتر�ن گل 

آسيا�� جام ها� جهان�، در رده دوم جا� گرفته بود.

قرارداد :ر�م انصار� فرد با باشگاه السيليه قطر در پا�ان فصل جار� ليگ قطر به 
پا�ان م� رسيد و مد�ران ا�ن باشگاه :ه از عمل�رد مهاجم ا�ران� تيمشان رضا�ت 
:امــل دارند از مدت ها پيــش مذا:رات جد�د� را برا� تمد�د قــرارداد آغاز :رده 
بودند. روزنامه الرا�ه قطر در ا�ن باره نوشــت: «تمد�د �0 ساله قرارداد طرابلس� 
با هدف ثبات فن� الســيليه و رســيدن بــه اهداف تعيين شــده در فصل آ�نده ليگ 
ستارگان قطر صورت گرفت.» تيم فوتبال السيليه در جا�گاه ششم جدول رده بند� 
ليگ ستارگان قرار دارد و اميدوار است با :سب امتيازات الزم در هفته ها� پا�ان� 
فصل جار� جواز حضور در ليگ قهرمانان آسيا را :سب :ند. السيليه رتبه ششم 
جــدول ١٢ تيم� ليگ ســتارگان قطــر را در اختيــار دارد و در ٥ د�دار باق� مانده 

فصل جار� ا�ن رقابت ها برا� :سب سهميه آسيا�� تالش م� :ند.

پرونده انصار� فرد و پرسپوليس مختومه شد گل مهدو� �يا بهتر
ن گل تيم ها� آسيا
� در جام جهان�

رادوشوویچ: کرونا مرا یاد برانکو 
می اندازد!

رادوشوو�چ دروازه بان :روات پرسپوليس با 
اشاره به شرا�ط سرخ پوشان درباره ماندن در 
ا�ن تيــم و جدا�� عليرضا بيرانوند، روزها� 
تعطيل� رقابت ها� ليگ برتر به دليل شيوع 
و�روس :رونا، ثبت ٤ قهرمان� با پرسپوليس 
در ٤ فصــل متوال� و ســا�ر اتفاقات صحبت 

:رده  :ه گز�ده آن را م� خوانيد.
بــه مــا نگو�يــد   فعــال  قهرمــان نيســتيم. 
قهرمان! هنوز بــاز� دار�م و با�د تا ثبت ا�ن 
جام تالش :نيم. درست است :ه با توجه به 
امتيازات :سب شده شانس ز�اد� دار�م اما 
اگر سع� بر قهرمان� نداشتيم ا�ن امتيازات 
هم همراه مــان نبود. تا لحظــه ا� :ه جام را 

باال نبر�م، تالش خود را ادامه م� دهيم.
 هنــوز رو� :اغــذ هــم قهرمان نشــده ا�م. 
بــا ا�ن حال ف�ر :ــردن به چهارمين جشــن 
قهرمان� لذت بخش است. بزرگ تر�ن اتفاق 
نه در فوتبال ا�ران، بل�ه در آسيا خواهد بود. 
ا�ن اتفاق تار�خ� را م� خواهيم ثبت :نيم. 
ا�ــن موضوع برا� من :ــه از اولين قهرمان� 
با ا�ن تيم بــوده ام، طعم د�گــر� دارد. ثبت 
ر:ــورد ا�ن چنينــ� در تار�ــخ فوتبــال ا�ران 
و آســيا بــرا� همه مهم اســت و تــا آن لحظه 
تار�ــخ  در  قهرمان� هــا  ا�ــن  م� جنگيــم. 

م� ماند و هرگز پا} نم�  شود.
 بيرانوند عيــار خــودش را در فوتبال ا�ران 
نشــان داد. نما�ش هــا� او در باشــگاه و تيم 
ملــ� ا�ــران خيره :ننده بــود. او بــه هر نوع 
قهرمانــ� رســيد. شــا�د تنها جامــ� :ه باال 
نبرد مربــوط به ليگ قهرمانان آســيا بود :ه 
به فينــال ا�ن باز� هــا هم رســيد�م اما رقم 
نخورد. حيx شــد هم او و هــم ما به ا�ن جام 
نرســيد�م. عليرضــا بهتر�ن انتخــاب را :رد 
چون م� تواند از آنتورپ به ��� از ٥ باشگاه 

برتر اروپا راه پيدا :ند.
 خيل� ســخت است و نم�  دانيم :جا� راه 
هســتيم. ٣ ماه خانه بود�ــم و از خانه بيرون 
نم�  آمد�ــم. به :شــورم هم :ه رســيدم ١٤ 
روز در قرنطينــه بــودم و فقــط از پنجــره بــه 
بيرون نگاه م� :ردم. اميدوارم هرچه زودتر 
افــراد مبتال به ا�ن و�روس ســالمت� خود را 
به دســت آورنــد. االن وقت� بدون تماشــاگر 
باز� م� :نيم �ــاد بعض� از تمر�نات بران�و 
م� افتم :ه تمر�ن را بدون تماشاگر م� :رد. 
ا�ــن لطف� برا�مان نــدارد و اميدوارم خيل� 

زود شاهد فوتبال با تماشاگر باشيم.

رئيس :ميته حقوق� و تدو�ن مقررات فدراســيون فوتبال 
م� گو�د :ه ارســال اساســنامه انگليســ� :و�ــت به جا� 
ا�ران، از ســو� فيفا رقم خورده اســت. احمدرضا برات�، 
رئيــس :ميتــه تدو�ــن و مقــررات فدراســيون فوتبــال در 
خصوص موضوع ارســال اساســنامه انگليس� فدراسيون 
فوتبال :و�ت به فيفا به جا� اساسنامه فدراسيون فوتبال 
ا�ــران گفت: «ســال ٩٥ به عنــوان رئيــس :ميته حقوق� 
فدراســيون فوتبــال انتخاب شــدم و پــس از آن با ارســال 
نامــه ا� بــا امضا� دبيــر:ل وقــت، آقا� عليرضا اســد� 
از فيفا خواســتيم تا بــرا� اصالح اساســنامه، پيش نو�س 
خودشــان را بــرا� ما ارســال :ننــد.» برات� خاطرنشــان 
:ــرد: «خطير :ه معاون دبير:ل بــود، در آن مقطع با فيفا 
م�اتبــه ا� داشــت و اعالم :ــرده بود اساســنامه خودمان 

را ارســال :رد�م و اگر شما اساســنامه تيپ (پيش نو�س) 
دار�ــد، برا� ما ارســال :نيد تــا آن را تغييــر بدهيم. فيفا 
اعالم :رد :ه هنوز اساسنامه خود را بروز رسان� ن�رد�م، 
امــا هم زمــان اساســنامه فدراســيون فوتبال :و�ــت را :ه 
تعليق شــده بود، م� نوشت و به ما اعالم شد اساسنامه ا� 
را در قالب اساســنامه فدراسيون فوتبال :و�ت برا� شما 
ارســال م� :نيم. آن ها هر:جا :ه نام :و�ــت بود را به نام 
ا�ران گذاشــتند و آنجا :ه در اساســنامه نــام :و�ت وجود 
دارد، فيفــا آن �ــ0 :لمــه را اصــالح ن�رده بــود. در اصل 
مــا اساســنامه :و�ــت را بــرا� فيفا ارســال ن�رد�ــم، فيفا 
اساســنامه :و�ت را بــرا� ما فرســتاد.» برات� در خصوص 
پروســه اصــالح اساســنامه گفت: «بــه صــورت داوطلبانه 
از فيفــا درخواســت :رد�ــم تا اصــالح اساســنامه صورت 

بگيــرد. پــس از ا�ــن درخواســت و در تار�ــخ ٣٠ آگوســت 
٢٠١٩ مســئوالن فيفــا به ا�ــران آمدنــد و �ــ0 روز برا� 
اصالح اساســنامه جلســه ا� را تشــ�يل داد�ــم. فيفا پس 
از آن موضــوع اصــالح اساســنامه را پيگيــر� :ــرد، امــا 
چــون ٦،٥ مــاه تــا انتخابــات مانــده بــود و آقا� تــاج هم 
م� خواســت مجددا :اند�دا شود، درخواست شد اصالح 
اساســنامه در ا�ــن مقطــع صــورت نگيــرد. چــون اصالح 
اساســنامه زمان ز�ــاد� از مــا م� گرفت و همين مســئله 
قانون� و ماهيت� فدراســيون فوتبال :ه مورد بحث اســت 
و حــل شــدن� هم نيســت، زمان بر بــود. اگــر در آن تار�خ 
برا� اصالح اساســنامه اقدام م� :رد�م، دوســتان منتقد 
اعــالم م� :ردند :ه چرا شــب انتخابات اقــدام به اصالح 

اساسنامه :رده ا�د.»

توضيح رئيس �ميته حقوق� و تدو
ن مقررات فدراسيون فوتبال درباره اساسنامه

برات�: فيفا اساسنامه �و
ت را برا� ما ارسال �رد نه ما برا� فيفا!

چالش چهارگانه فدراسيون 
فوتبال و سازمان ليگ!

اعالم زمان مسابقات ا
ران� ها در ليگ قهرمانان 

ســرانجام :نفدراســيون فوتبــال 
ليــگ  مســابقات   xليــ�ت آســيا 
قهرمانــان آســيا را مشــخص :ــرد و زمان بند� 
ادامه مســابقات مرحله گروهــ� ليگ قهرمانان 
آســيا ٢٠٢٠ اعــالم شــد. طبق توافــق صورت 
گرفتــه تمــام مســابقات ليــگ قهرمانــان آســيا 
٢٠٢٠ تا مرحله نيمه نها�� به صورت متمر:ز به 
ميزبان� �0 :شــور به صورت مجزا در ٢ منطقه 
شــرق و غــرب برگــزار خواهــد شــد. امــا ا�ن :ه 
ميزبــان چــه :شــورها�� خواهنــد بــود هنــوز 
مشــخص نيســت. پيش از ا�ــن از عمــان، قطر و 
امارات به عنوان ميزبانان احتمال� غرب آسيا �اد 
م� شد، جا�� :ه نما�ندگان ا�ران با�د به مصاف 
حر�فان شــان بروند. اگر ا�ن تصميم دچار تغيير 
نشــود مســابقات ليگ قهرمانــان آســيا از اواخر 
شهر�ور ماه از ســر گرفته خواهد شد و بر اساس 
اعالم رسم� سا�ت ا� اف س� برنامه باز� ها� 
ليــگ  گروهــ�  مرحلــه  در  ا�ــران  نما�نــدگان 

قهرمانان آسيا به شرح ز�ر است:
  A  گروه 

(دوشــنبه-٢٤  امارات-اســتقالل  الوحــده   
شهر�ور)

امــارات (پنج شــنبه-٢٧   اســتقالل-الوحده 
شهر�ور)

عراق(�0 شــنبه-٣٠  الشــرطه  اســتقالل-   
شهر�ور)

 اســتقالل-االهل� عربستان(چهارشــنبه-٢ 
مهر)

   B  گروه 
 شباب االهل� دب�-شهرخودرو (دوشنبه ٢٤ 

شهر�ور)
 شهرخودرو-شباب االهل� دب�(پنج شنبه ٢٧ 

شهر�ور)
 ٣٠ امارات(�0 شــنبه  شــهرخودرو-العين   

شهر�ور)
 شــهرخودرو-پاختا:ور ازب�ستان(چهارشنبه 

٢ مهر)
  C گروه 

 پرسپوليس-التعاون(دوشنبه ٢٥ شهر�ور)
 التعاون-پرسپوليس(جمعه ٢٨ شهر�ور)

 پرسپوليس-الدحيل(دوشنبه ٣١ شهر�ور)
 پرسپوليس-شارجه(پنج شنبه ٣ مهر)

  D گروه 
 ٢٥ عربستان(دوشــنبه  النصــر  ســپاهان-   

شهر�ور)
 النصر عربستان-سپاهان(جمعه ٢٨ شهر�ور)
 سپاهان-العين امارات(دوشنبه-٣١ شهر�ور)

 سپاهان-السد قطر(پنج شنبه ٣مهر)

  
بر اســاس برنامــه اعالم شــده نما�نــدگان ا�ران 
با توجه بــه ا�ن :ه مســابقات ليگ برتــر حداقل 
تــا روزها� پا�ان� مــرداد ماه در جر�ــان خواهد 
بــود، حدود �0 ماه وقت خواهند داشــت تا پس 
از استراحت� :وتاه خود را برا� ادامه مسابقات 
ليگ قهرمانان آســيا آماده :ننــد. ا�ن در حال� 
اســت :ه طبق اعالم فيفا و ا� اف س� مسابقات 
انتخابــ� جام جهانــ� آســيا هــم قــرار اســت از 
مهرماه از ســر گرفته شــود و تيم مل� :شورمان 
هم با�د خود را برا� باز� ها� باق� مانده آماده 
:ند. به ا�ن فشــردگ� شــروع ليگ جد�د را هم 
اضافه :نيد تا مشــخص شود :ه فوتبال در سال 

٢٠٢٠ و ٩٩ وقت� برا� از دســت دادن و نفس 
:شــيدن ندارد. البته با ا�ن برنامه فشرده مل� و 
باشگاه� و البته فرو:ش ن�ردن بيمار� :رونا، 
مسئوالن فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ :ار 
دشــوار� بــرا� برنامه ر�ــز� و تصميم گير� در 
مورد مســابقات فصل آ�نده  دارند و ا�ن احتمال 
:ــه ليــگ بــا شــرا�ط خاصــ� شــروع �ــا برگزار 
شــود، ز�اد اســت. برنامه ها� اردو�� تيم مل� و 
مســابقات مهم� :ه در مرحله نخست انتخاب� 
جام جهانــ� پيــش رو دارد، از د�گــر چالش ها� 
فدراسيون فوتبال اســت، آن هم در شرا�ط� :ه 
قــرارداد دراگان اســ�وچيچ ســرمرب� :ــروات 
تيــم مل� آخر تيرمــاه به پا�ان م� رســد و پرونده 

قطور مار} و�لموتس ســرمرب� سابق تيم مل� 
در فيفــا عليه فوتبــال ا�ــران هنوز باز اســت و از 
همه مهم تر ا�ن :ه فدراســيون فوتبال با چالش 
اساس نامه مواجه است و رئيس هم ندارد! عالوه 
بر ا�ــن ت�ليx مســابقات جام حذفــ� هم هنوز 
مشخص نشده و مسابقات در مرحله �0 چهارم و 
نيمه نها�� متوقx شده است. ا�ن :ه آ�ا سازمان 
ليگ م� تواند مســابقات جام حذف� را هم پس 
از پا�ان ليگ برگزار :ند �ا ا�ن :ه مسابقات جام 
حذف� نيمه تمام رها خواهد شــد و نا�ب قهرمان 
ليگ را بــه عنــوان قهرمان جام حذفــ� معرف� 
خواهند :رد، سوال� است :ه هنوز هيچ پاسخ� 

برا� آن وجود ندارد.   

دروازه بــان مل� پوش تيم فوتبال پرســپوليس به دليل مشــ�ل خروج�، با وجــود حضور در 
فــرودگاه امــام خمين� (ره)، بــار د�گر به بلژ�0 نرفــت. درحال� :ه از صبح د�ــروز اخبار� 
درباره ســفر عليرضا بيرانوند برا� ســفر به بلژ�0 و حضور او در تســت ها� پزش�� باشگاه 
آنتورپ مطرح شد و حت� سا�ت رسم� فدراسيون فوتبال خبر د�دار او با دراگان اس�وچيچ، 
سرمرب� و مالدن زگانير، مرب� دروازه بان ها� تيم مل� پيش از عز�مت به ا�ن :شور را منتشر 
:ــرد امــا در آخر�ن لحظات اتفاق عجيب� در فــرودگاه امام خمينــ�(ره) رخ داد. دروازه بان 
مل� پوش تيم پرســپوليس با وجود در�افت و�زا، با مشــ�ل خروج از :شور رو به رو شده است. 
و� به همين دليل برا� دومين بار متوال� نتوانست ا�ران را به مقصد بلژ�0 تر} :ند. درپ� 
ا�ن اتفاق عجيب شا�عات مختلف� به راه افتاد؛ از مش�ل بده� ماليات� تا و�زا� :ار بيرانوند 
و حت� مانع تراشــ� افراد خاص :ه البته هيچ :دام صحت نداشت و ظاهرا عليرضا بيرانوند 
فراموش :رده بود گواه� تحصيل� (دانشجو��) بگيرد و به همين خاطر نتوانست از :شور 
خارج شود. البته ا�ن مش�ل حل شده و به احتمال ز�اد دروازه بان مل� پوش :شورمان امروز 
راه� :شــور بلژ�0 م� شود تا در تســت ها� پزش�� باشگاه جد�دش آنتورپ شر:ت :ند. 
گفتن� اســت در تمر�ن پنج شنبه باز��نان آماده خداحافظ� با بيرانوند بودند و اعضا� تيم 
برا� او دسته گل، پيراهن و�ژه پرسپوليس و �0 :ي0 مخصوص با تصو�ر خودش هم تدار} 

د�ده بودند اما بيرانوند موفق به حضور در ا�ن تمر�ن نشد.

�0 رســانه عراق� به تمجيد از هافب0 پرســپوليس پرداخت و از احتمال جدا�� اش 
از ا�ــن تيــم در پا�ان فصل خبر داد. ســا�ت  المياد�ن  عراق به تمجيد از بشــار رســن، 
هافبــ0 عراقــ� پرســپوليس پرداخــت. ا�ن رســانه عراق� نوشــت: «بشــار در فصل 
جــار� باز� ها� درخشــان� برا� تيم تهران� انجــام داده اســت. او همچنان بعد از 
توقــx ليــگ ا�ران و از ســرگير� مجددش به درخشــش ادامه م� دهــد. و� ��� از 
مهره ها� مورد اعتماد �حي� گل محمد�، ســرمرب� پرســپوليس اســت. رسن در ٢ 
د�دار اخير سرخ پوشــان مقابل تيم ها� پي�ان و شــاهين بوشــهر به عنوان �ار ذخيره 
وارد زمين باز� شــد و توانست در پيروز� تيمش در ا�ن ٢ باز� تاثيرگذار باشد. ا�ن 
باز��ن طبق اعالم رســانه ها� ا�ران از سال ٢٠١٧ تا:نون بهتر�ن باز��ن خارج� 
پرســپوليس بوده اســت. او در ا�ن فصل دوســت دارد چهارمين قهرمان� متوال� اش 
را با سرخ پوشــان به دســت بياورد و ليگ ا�ران را تر} :ند چون دوســت دارد فصل 
آ�نــده به اروپا نقل م�ان :ند.» همچنين ا�ن رســانه عراق� درباره وضعيت رســن در 
تيم مل� عراق هم نوشــت: «ســر:و :اتانچ، ســرمرب� تيم مل� عراق باز� ها� رســن 
در ليــگ ا�ــران را دنبال م� :نــد و ا�ــن باز��ن ��ــ� از مهره ها� قابــل اعتماد ا�ن 
ســرمرب� اســت. ا�ن در حال� است :ه چند� پيش رســانه ها� ا�ران� از درخواست 

گل محمد� از مسئوالن باشگاه برا� حفظ بشار رسن خبر داده بودند.» 

خروجی نظام وظيفه مانع سفر بيرانوند به بلژیک رسن با پوکر از پرسپوليس می رود اتفاق روز چهره روز
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