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به دولتمردان بگویید اعصاب مــردم از  •
کارهایتان خرد شده. یک فکری برای ارزش 
پول ملی، بازار،تورم، ارز، اشتغال، مسکن، 

ازدواج و... بکنید.
مسئوالن اگر قصد دارند همه مهاجران  •

را به کشور ما  بیاورند و جوانان بیکار و خانه 
به دوش را از این بیچاره تر کنند الاقل یک 
کشوری معرفی کنند تا مردم ایران را همین 
گونه بی حساب و کتاب بپذیرد و به ما کار و 

خانه بدهد. 
تا زمانی که از بنگاه های مسکن که خانه  •

ها را می خرند و به چهار برابر قیمت می 
فروشند، مالیات بازدارنده نگیرند قیمت 

مسکن درست نمی شود.
سخنگوی دولت سر بازنشستگان تامین  •

اجتماعی منت گذاشتند و فرمودند همسان 
ســازی با این که ربطی به دولــت نــدارد اما 
دولت کمک کرده. آقای سخنگو! اگر دولت 
بدهی هایش را به تامین اجتماعی دراین 
هفت سال می داد وضعیت ما به این شکل 
نبود. وظیفه شما اول تسویه بدهی است. 
مقصر حقوق پایین بازنشستگان، خود شما 

هستید.
جناب حسین ا... کرم به جای داغ کردن  •

تنور انتخابات۱۴۰۰ لطفا به فکر اقتصاد و 
معیشت مردم باشید. االن مردم بیزارند از 

سیاست زدگی.
درجواب اون آقایی که میگه روحانی یک  •

میلیون وام کرونا داد ولی بابتش۱5۰هزار 
ــت. اوال داداش جــان  ــرف ــان ســـود گ ــوم ت
ریاضیت رو قوی کن ثانیا ۱5۰هزارتومان 
ــزار تومانه بعدشم کی  سود نیست و5۰ه
یــک میلیون بــه تــو وام میده بعد دو سال 

ونیم5۰هزار تومان سود بگیره.
 چرا مسئوالن خیابان های محدوده سجاد  •

را درست و آسفالت نمی کنند؟ بیشتر کوچه 
های سجاد، چاله داره و نمونه اش خیابان 
هیچ  چــرا  جانباز.  میدان  سمت  به  گلریز 
خیابانی مسیر خط کشی نداره؟ لطفا مسیر 

های شلوغ و پررفت و آمد را خط کشی کنید.
 روز جمعه آزمون ورودی نمونه به بدترین  •

شکل ممکن برگزار شد.خواهش می کنم 
آزمون ورودی تیزهوشان رو لغو کنید.

دوستانی که از خطرات بــورس میگن،  •
درسته که بورس ریسک داره ولی با مطالعه 
وآموزش می شه کارکرد. منم تازه واردم ولی 
با مطالعه،۱۰ تومان سرمایه گذاری کردم 
ودر ۴5 روز سه و نیم میلیون سود کردم. 

هرکاری نیازبه مطالعه داره.
ــزرگ را  • عکس دزدان و اختالسگران ب

چاپ نمی کنید بعد عکس دو بدبختی را که 
از روی نداری دوچرخه دزدیده اند، چاپ 
می کنید؟ برایتان متاسفم که این قدر با 

ذلت کار می کنید . 
خراسان: تصاویر متعدد مفسدان بزرگ  •

اقتصادی و اختالسگران و شرح دادگاه های 
آن ها، چندین بار در صفحات و عکس یک 

روزنامه چاپ شده است.

جوابیه سازمان نظام پزشکی

حرف  ستون  مطلبی در  درج  به  توجه   با 
مــردم ۱۰ تیر 99 با عنوان »چــرا سری به 
مطب های پزشکان نمی زنید؟ میگن کارت 
خوان مون خرابه ومالیات نمی دهند...« 
فعال،  رساند:پزشکان  می  استحضار  به 
اعم از پزشکان عمومی، متخصصان و فوق 
تخصص ها طبق قانون موظف به پرداخت 
مالیات بر درآمــد هستند و طبق آمارهای 
ــان مــالــیــات کل  ــازم مالیاتی اعــالمــی س
کشور، پزشکان در زمره خوش حساب ترین 
پرداخت کنندگان مالیات درکشور هستند. 
شایان ذکر است که روش محاسبه مالیات 
وابستگی  که  اســت  ای  گونه  به  پزشکان 
ــوان نـــدارد و از طــرق دیگر از  ــارت خ بــه ک
جمله سازمان های بیمه گر قابل محاسبه 
است. همشهریان موارد نبود کارت خوان در 
مطب را می توانند به سازمان نظام پزشکی 

برای پیگیری اطالع دهند.

 کرونا و معمای محدودیت 
معیشت یا  سالمت

تجربه حدود یک ماه قرنطینه وسیع و بیش از یک 
ماه بازگشایی گسترده نشان داد که الاقل برای 
جامعه و اقتصاد ایرانی، هیچ یک از این راهکارها 
در میان مدت برای مقابله با کرونا قابل تحمل 
نیست.از یک سو قرنطینه چند هفته ای، نظیر 
اسفند و فروردین، اگر چه تا حد زیادی منجر به 
قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش هزینه های 
بخش درمان شد، اما این واقعیت را نمایاند که اواًل 
به دلیل گسترده بودن قرنطینه عمومی، کنترل 
متخلف از آن، دشوار است. ثانیًا به شدت بر چرخه 
درآمد- هزینه خانوارها و بنگاه های اقتصادی تاثیر 
منفی خواهد گذاشت و ثالثًا فشار بی اندازه ای را 
به بودجه دولت برای حمایت از اقشار و بنگاه های 
آسیب دیده تحمیل خواهد کرد. آن هم در شرایطی 
که بودجه کشور و منابع صندوق توسعه ملی با 
ــت.از سوی دیگر،  محدودیت زیــادی مواجه اس
معلوم شد که چگونه یک بی مالحظگی کوچک، 
یا ساده انگاری در بازگشایی ها از سوی مردم  یا 
دولت کافی است تا آمار مبتالیان و جان داده ها 
به یک باره جهش پیدا کند. اتفاقی که این روزها 
و بعد از ثبت آمارهای خیره کننده در مدیریت، 

مهار و کنترل بیماری در اردیبهشت و خــرداد 
شاهد آن هستیم. شرایطی که جهش هزینه های 
درمانی، خستگی و فرسودگی توان جهادگران 
سالمت؛ و فشار روانــی بر مردم ناشی از مرگ و 
میرها را رقم زد و نشان داده که اگر نسبت به برخی 
محدودیت کسب و کار بی توجهی شود، کرونا به 
سراغ آن ها آمده و آن ها را با خطر تعطیلی طوالنی 
تر مواجه خواهد ساخت.بنابراین اکنون مسئله 
این جاست: در شرایطی که احتمال ادامــه دار 
شدن بازه زمانی این بیماری در ماه های متمادی 
در آینده وجود دارد، چه راهکاری باید اتخاذ شود تا 
حد اقل َنَفس و معیشت مردم با هم برقرار و بردوام 
بماند؟آن گونه که هم اینک در جریان است و طبق 
مصوبات اخیر ستاد ملی کرونا، قرار بر این شده 
تا ضمن تاکید بر پروتکل های بهداشتی، اعمال 
ممنوعیت های مشاغل به جای شمولیت در کل 
کشور، تا شهرستان ها یا شهر و روستاها محدود 
شود. این روش اگر چه بر کاهش شیوع بیماری 
قطعًا موثر است، اما با توجه به گستردگی برخی 
کالن شهرها و همچنین ضرر و زیان تعطیلی بر 
کسب و کارها، به نظر می رسد باز اشکال ضیق 
شدن معیشت مردم را در پی خواهد داشت. ضمن 
این که به دلیل وسیع بــودن دامنه گستردگی 
امکان تخطی مــردم از محدودیت های رسمی 
همچنان پابرجا خواهد بود.با این اوصاف، به نظر 
می رسد اصالح برخی رویکردها یا حداقل توجه 
بیشتر به آن ها ضروری است. به این معنا که باید 
در کنار نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی، 
ضلع دیگر ماجرا یعنی سامانه و زیرساخت های 
شناسایی و مدیریت شیوع جزئی تر بیماری در 

مناطق شهری و روستایی فعال شود. به عبارت 
دیگر به مدد کارشناسان و دانشمندان حوزه  همه 
گیر شناسیِ)اپیدمیولوژی ( و همچنین گسترش 
دامنه تست های اولیه ممکن است معلوم شود که 
در فالن شهر، در کدام منطقه، یا حتی کدام بازار، 
چه کسب و کارهایی و کــدام شیوه حمل و نقل 
و... به تدابیر ویژه ای از قبیل تعطیلی، قرنطینه 
ــر چه ایــن کــار قطعًا  یا محدودیت نیاز دارد. اگـ
فرایندی کاماًل علمی و هزینه بر است و باید ضامن 
های اجرای مناسب برای آن تدارک دید، اما چند 
حسن را با خود به همراه خواهد داشت. اول این 
که اطالع رسانی حاصل از آن، هوش جمعی مردم 
برای مقابله هوشمندانه تر با بیماری را تقویت 
خواهد کرد. دوم این که امکان قرنطینه موثر و 
جدی برای مهار بیماری در کانون های شیوع را 
تا حد زیــادی در مناطق شهری فراهم می کند. 
سوم این که تا حد امکان هزینه های کمتری را بر 
کسب و کار مردم تحمیل خواهد کرد.در پایان باید 
توجه داشت  همان طور که ویروس کرونا، ویروسی 
هوشمند و چند چهره است، روش های مقابله با آن 
نیز هوشمندی خاصی طلب می کند. اگر شرایط 
همان گونه که مسئوالن وزارت بهداشت گفته اند 
در پاییز و زمستان امسال، بسیار خطرناک تر از االن 
باشد، در نظر گرفتن این جوانب که تقریبًا منطبق 
با برخی تجربیات موفق جهانی مانند تایوان است، 
ضروری است.  به احتمال زیاد مسئوالن وزارت 
بهداشت، در جریان این موضوعات هستند، اما 
طرح این موضوع به منزله مطالبه صریح تر مردم 
برای پیشگیری از حادشدن شرایط در ماه های 

حساس آینده خواهد بود . 

چدن خوسف در کوره اما و اگر 
مسئوالن و چشم بادامی ها

اکبری- پس از گذشت پنج سال از شروع عملیات 
احداث کارخانه چدن خوسف در خراسان جنوبی، 
سال گذشته با فعالیت حدود 3۰۰ نیروی چینی و 
ایرانی کوره های تولید شمش چدن در فاز اول و به 
طور آزمایشی داغ شد اما نیمه های اسفند، کرونا، 
کوره تازه گرم شده چدن را به خاموشی کشاند 
و بیش از 23۰ کارگر ایرانی را در اولین ماه های 
فعالیت، خانه نشین کرد. پس از این اتفاق، چشم 
بادامی های سرمایه گذار تا عادی شدن شرایط 
اعــالم کردند که خوسف را به مقصد پکن ترک 
می کنند و نیروهای ایرانی هم به حق و حقوق سال 
گذشته خود می رسند.مشاور طرح چدن خوسف، 
قرنطینه نیروهای متخصص چینی و نبود پرواز 
برای خروج آنان از کشور، درخواست تسهیالت 
برای تقویت بازار فروش تولیدات انباشته شده 
چدن با توجه به تعلیق قراردادهای طرف معامله 
و تامین زیرساخت را از جمله مشکالت و خواسته 
ها برای راه اندازی دوباره این کارخانه دانست و 
گفت: پس از سفر کارگران به چین، کوره ها تعطیل 
شده است و بازسازی آن سه تا چهار میلیارد تومان 
هزینه نیاز دارد و انجام این کار هم حدود سه یا 
چهار ماه زمان بر است. »جعفری«  افزود: اقدام 
برای راه اندازی فاز دوم و تامین آب و ارزیابی های 
زیست محیطی در حال انجام است و تا 6 ماه آینده 
انتظار است تا فاز دوم نیز به بهره برداری برسد.آن 
طور که فرماندار خوسف هم اعالم کرد: 73 نیروی 
متخصص چینی پس از شیوع کرونا در کارخانه 
ــرای از سرگیری  قرنطینه شدند امــا پیگیری ب

فعالیت آن انجام می شود.

حمایت سران قوا از برنامه های 
بانک مرکزی برای ایجاد ثبات 

در بازار ارز 
قوا  ســـران  اقــتــصــادی  هماهنگی  جلسه 
دیروز در حالی بعد از حدود بیش از 7۰ روز 
برگزار شد که برای اولین بار با ترکیب جدید 
یعنی حضور محمدباقر قالیباف به عنوان 
رئیس مجلس، تشکیل جلسه داد. در این 
جلسه سران 3 قوه ضمن تاکید بر هماهنگی  
و همدلی بین قوا در مواجهه با مشکالت، 
گزارش رئیس کل بانک مرکزی در خصوص 
بازار ارز را استماع و از برنامه های این نهاد 
برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز حمایت 
ــزارش ایرنا و ایسنا، روحانی  کردند.به گ
ــروز شــورای عالی هماهنگی  در جلسه دی
اقتصادی قوای سه گانه با اشاره به تشکیل 
شورا بعد از تحریم های ظالمانه گفت: در 
بر  تاکید  با  انقالب  جلسه ای رهبر معظم 
ضــرورت آمادگی و هماهنگی همه ارکان 
کشور در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن 
فرمودند که فرمانده این جنگ باید رئیس 
جمهور باشد و سایر قوا نیز باید در کنار دولت 
به میدان بیایند.وی با تشکر از بیانات  رهبر 
ــت مصمم  ــرد: دول معظم انقالب تاکید ک
است که در راستای رفع مشکالت و بهبود 
شرایط سخت زندگی مردم با همه توان تا 
آخرین لحظه تالش کند. پس از سخنان 
رئیس جمهور، حجت االسالم والمسلمین 
بر  تاکید  بــا  قضاییه  ــوه  ق رئیس  رئیسی، 
ضرورت همکاری همه ارکان کشور گفت: 
مردم از همه مسئوالن انتظار دارند تا برای 
کشور  اقتصاد  و  معیشتی  معضالت  حل 
اقدامات موثری انجام دهند و همه مسئوالن 
در هر سه قوه باید در کنار یکدیگر با یک 
برنامه منسجم در مسیر رفع مشکالت مردم 
اقدام کنند.همچنین محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس در این جلسه حل مشکالت 
اقتصادی کشور را دغدغه اصلی قوه مقننه 
و نمایندگان مجلس برشمرد و با تاکید بر  
آمادگی مجلس شــورای اسالمی با دولت 
در جهت حل مشکالت افزود: با هماهنگی، 
همراهی و انسجام در تصمیم گیری ها از 
سوی همه قوا و مسئوالن در سطوح مختلف 
کارشناسی، تصمیم سازی و تصمیم گیری، 
ــرای حل این  ــوان اقــدامــات موثری ب می ت

مشکالت اقتصادی انجام داد.

دستگیری تعدادی از عناصر سرویس های اطالعاتی بیگانه در کرمان

توکلی-رئیس دادگــاه انقالب اسالمی کرمان  
از دستگیری تــعــدادی از عناصر سرویس های 
اطالعاتی بیگانه در کرمان خبر داد و گفت: برخورد 
قاطع دستگاه قضایی با اشـــرار، امنیت و رشد 
ــذاری را به جنوب کرمان  اقتصادی و سرمایه گ
بازگردانده است. قاضی قربانی  روز گذشته بیان 
کرد : تعدادی از عناصر وابسته به سرویس های 
اطالعاتی بیگانه در کرمان دستگیر شدند و پس 
از طی مراحل تحقیق و رسیدگی حکم قانونی آنان  
صادر  شده است . وی افزود :تعدادی از اعضای 
گروهک های معاند نیز  دستگیر شده و به جرم آن ها 
رسیدگی و منجر به صدور حکم شده است. این مقام 
قضایی  با اشاره به  این که دراین دادگاه، به پرونده 
های امنیتی زیادی رسیدگی و منتهی به صدور 

حکم شده است، اظهار کرد : از جمله این پرونده 
ها می توان به پرونده »شرور یحیی احمد یوسفی«و 
»شــرور آریا جاویدان «اشــاره کرد که  متهمان در 
منطقه جنوب استان کرمان سال ها شرارت و آدم 
کشی می کردند و با اقدامات  مجرمانه خود عالوه 
بر از بین بردن امنیت منطقه باعث از بین رفتن 
رشد اقتصاد آن منطقه نیز شده بودند و خوشبختانه 
هر دو نفر در عملیات هــای جداگانه ای توسط 
سربازان گمنام حضرت ولی عصر )عج( در اداره 
کل اطالعات استان کرمان، دستگیر شدند و به 
پرونده های آن ها در دادگاه انقالب اسالمی کرمان 
رسیدگی شد و پس از صدور حکم اعدام و اجرای آن 
ها، امنیت به منطقه بازگشت و باعث خوشحالی 

مردم و رشد مجدد اقتصاد و سرمایه گذاری شد.
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گروه بین الملل - در پی آتش سوزی گسترده و 
انفجار در عرشه کشتی جنگی »یو اس اس بونهام 
ریچارد« در پایگاه نیروی دریایی »سن دیه گو« در 
جنوب غربی ایاالت متحده، 57 نفر به بیمارستان 
منتقل شدند. این ناو یکی از جنگ افزارهای مهم 
ارتش آمریکا محسوب می شود اما با وجود این، 
رسانه ها و دولت آمریکا نوعی سیاست سکوت 
خبری را درباره آن در پیش گرفته اند، در حالی 
که در خصوص بــروز حــوادث به مراتب کوچک 

تر در کشورهای دیگر به ویژه در ایران هیاهوی 
رسانه ای گسترده ای در رسانه های آمریکایی و 
همچنین رسانه های کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس به راه می افتد. کاربران آمریکایی فعال در 
شبکه های اجتماعی نیز ساعاتی پس از انتشار 
اولین عکس ها و فیلم ها، از انفجار و سپس آتش 
سوزی در این شناور نظامی با اشتراک گذاری 
تصاویر متعدد، از سکوت مقامات نظامی آمریکا 
درباره این رخداد اظهار تعجب کردند. این ناو که 

هنگام حادثه در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در 
سن دیگو، جایی که خانه آن محسوب می شود، 
تحت مراقبت های معمول قــرار داشــت، حامل 
حدود یک میلیون گالن سوخت و مقادیر قابل 
توجهی مهمات بود. اما هنوز کسی نمی داند که 
در طبقات میانی این کشتی بزرگ و گران قیمت 
چه تجهیزاتی موجود بوده است. در زمان حادثه 
نیز حدود ۲۰۰ ملوان و افسر روی این کشتی 
۸۴۰ فوتی )بیش از ۲55 متری( حضور داشتند. 
رئیس آتش نشانی سن دیگو به  »سی ان ان« گفت 
که احتمال دارد این کشتی روزها در آتش بسوزد 
و زیر خط آب فرو برود. با این حال عصر دیروز  آتش 
به پل فرماندهی و عرشه اصلی کشتی رسید و 
تقریبا به طور کامل آن را از درون ذوب کرد. شدت 
خسارت به حدی باالست که بعید است این ناو 
1.5 میلیارد دالری بعد از اطفای حریق   از نظر 
مالی ارزش تعمیر داشته باشد. به گفته  سخنگوی 
نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام، احتماال 
انفجار در نتیجه جریان هوا بر اثر فشار بیش از حد 
هنگام داغ شدن محفظه )انبار( بوده است، هر 
چند با توجه به این که حادثه هنوز به پایان نرسیده 
نمی توان به صورت خیلی دقیق علت وقوع آن 
را مشخص کرد. یو اس اس بونهام ریچارد از نوع 
ناوهای تهاجمی است که با آن می توان تجهیزات 
و نیرو جابه جا کرد و همچنین قابلیت برخاستن 
و فــرود بالگرد، استقرار قایق های کوچک تر و 
وسایل نقلیه آبی خاکی را دارد. آخرین بار از این 
کشتی برای این منظور در سال ۲۰1۸ استفاده 
شده بود. با این حال به باور برخی کارشناسان، با 

توجه به سطح باالی محافظت در نیروی دریایی 
و کال ارتش آمریکا و امنیت کاملی که در آب های 
شرقی و غربی این کشور وجود دارد، این اتفاق 
نمی تواند یک حادثه باشد. زمانی ناوهای عظیم 
الجثه، نشانگر ابرقدرتی محسوب می شدند 
اما حاال به مایه دردسر و گرفتاری تبدیل شده 
اند. آمریکا سال گذشته و با هیاهوی فراوان، ناو 
لینکلن را به منطقه فرستاد تا ایران را بترساند 
اما مدتی بعد وقتی فهمید که ناوش هدف دم 
دستی برای حمالت ایران است، آن را بی سرو 
صدا از منطقه دور کرد. پنتاگون چند ماه قبل 
نیز رسما خواستار کاهش حداقل دو فروند 
ناو از ناوگان نظامی آمریکا به خاطر هزینه ها و 
تهدیدهای موجود علیه این ناوگان شد. اما حاال 
انفجار یک ناو جنگی در سواحل آمریکا )و نه 
سواحل ایران یا چین(، شرایط  را پیچیده تر کرده 
است. از سوی دیگر این گمانه نیز وجود دارد 
که ممکن است افــرادی که چند هفته است به 
سیاست های نژاد پرستانه پلیس آمریکا معترض 
هستند در این آتش سوزی دست داشته باشند. 
سیاهان  در هفته های اخیر تظاهرات با اسلحه 
داشتند و حتی ضمن انجام رژه، اعالم کردند 
ارتش تشکیل داده اند. ۴۰ روز آشوب سیاهان و 
سفیدان در آمریکا بی سابقه بود و انفجار ناو می 
تواند قوز باالی قوز شود. این رخداد همچنین 
می تواند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
برای دونالد ترامپ که هنوز درگیر عواقب سوء 
مدیریت خود در شیوع کرونا در این کشور است، 

به چالشی جدید مبدل شود.

اردوغان و»نوعثمانی گری« 

 فرمان تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد 
توسط رئیس جمهور ۶۶ســالــه ترکیه، حواشی 
بسیاری داشته است؛ اقدامی که می تواند به چالشی 
جدی در روابــط ترکیه با اروپــا و حتی در سطحی 
وسیع تر در روابط جهان اسالم با جهان مسیحی 
تبدیل شود.  جالب این که بسیاری از اسالم گراهای 
به ویژه رادیکال داخل ترکیه و نیز دیگر کشورهای 
اسالمی، از این اقدام اردوغــان ابراز خوشحالی و 
آن را ستایش کرده اند. خالصه آن که اردوغان در 
جدیدترین پیامش در توئیتر نوشته است: »احیای 
مجدد ایاصوفیه، نویدی است بر آزادی مسجد 
األقــصــی. مـــروری اجمالی بــر زنــدگــی اردوغـــان 
و فعالیت ها و اقــدامــات مهم وی در طــول دوران 
سیاست ورزی اش به ویژه در دوران ریاست جمهوری 
نشان می دهد که وی برای تداوم، گسترش و تعمیق 
قدرتش در چارچوب راهبرد »نوعثمانی گری« از 
هیچ اقدامی، هرچند عجیب و غیرمترقبه، فروگذار 
ــان هم شهروند افتخاری تهران  نمی کند. اردوغ
است و هم اولین مسلمانی است که جایزه کمیته 
آمریکایی یهودیان را دریافت کرده )در اولین سفرش 
به عنوان نخست وزیر ترکیه به آمریکا(. از مصافحه 
زن و مرد دفاع می کند و آن را یک عادت اجتماعی و 
پذیرفته شده می داند و در عین حال مخالف برابری 
زن و مرد است. از یک سو برای عضویت ترکیه در ناتو و 
اتحادیه اروپا تالش می کند و از سوی دیگر می گوید: 
»بیگانگان تنها در پی پول و ثروت مسلمان ها هستند. 
غربی ها خود را دوستان ما جلوه می دهند اما آرزوی 

مرگ ما را دارند«. )۲7 نوامبر ۲۰17(

تحلیل روز

تصور کنید که در جهان پساکرونا، کاربرد تانک ها، 
کشتی ها و هواپیماها تغییر کند و به گلخانه هایی 
بزرگ و عالی تبدیل شوند که بتوان در آن جا صدها 
نوع گل و گیاه را پرورش داد. این ایده مجموعه آثاری 
است که توسط نیکالس عبدالقادر، طراح و هنرمند 
فرانسوی خلق شده؛ او مجموعه عکس های خود را 

با کمک فتوشاپ خلق کرده است.

ارتش یمن: تأسیسات نفتی و پایگاه های 
نظامی سعودی را هدف قرار دادیم 

نیروهای  سخنگوی  ســریــع«  »یحیی  سرتیپ 
مسلح یمن در اطالعیه ای به شرح عملیات وسیع  
علیه تأسیسات نفتی و مواضع نظامی عربستان 
سعودی پرداخت. به نوشته وبگاه المسیره، وی 
گفت که نیروهای مسلح یمن در یک عملیات 
وسیع، تعدادی از پایگاه ها و تأسیسات حیاتی و 
نظامی دشمن سعودی را در مناطق »جیزان«، 
»نجران« و »عسیر« در جنوب عربستان هدف قرار 
دادند. در این حمالت که به وسیله موشک های 
بالستیک و پهپادهای تهاجمی صورت گرفت، 
آشیانه جنگنده ها و سامانه های دفاع موشکی 
پاتریوت در پایگاه »خمیس مشیط« و فرودگاه 
هــای »ابــهــا«، »جــیــزان« و »نــجــران« هــدف قرار 
گرفت. همچنین تأسیسات بزرگ نفتی در منطقه 
صنعتی »جیزان« به دقت در هم کوبیده شد و 
به گفته »یحیی سریع« این حمالت در پاسخ به 
»جنایت های دشمن« که آخرین آن جنایت استان 
»حجه« بود و ادامه محاصره و همچنین همزمان 
با سالروز جنایت »تنومه« انجام شد. سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن همچنین از حمله به پایگاه 
نظامی »تداوین« در استان »مأرب« هنگام نشست 
فرماندهان سعودی با عناصر وابسته به دولت 
مستعفی خبر داد و گفت که در این حمله ده ها تن 
کشته و زخمی شده اند. یحیی سریع با تأکید بر 
ادامه »دفاع مشروع« گفت که این حمالت تا تحقق 
آزادی و استقالل یمن انجام خواهد شد و نیروهای 
مسلح یمن تــردیــدی در اجــرای عملیات های 
»دردنــاک« در آینده نیز نخواهند داشت. برخی 

کاربران سعودی نیز بامداد 
دیروز از شنیده شدن صدای 
انفجار در شهرهای خمیس 

مشیط و ابها در عربستان 
ســـعـــودی خــبــر دادنـــــد و 

ــه صـــدای ایــن  نــوشــتــنــد ک
انــفــجــارهــا بسیار 

مهیب بوده 
است.

  سعید غفاری
international@khorasannews.com

نخست وزیر پاکستان درباره کشتار کشمیری ها به دست نظامیان هندی هشدار داد 

مودی، بابری و اکنون کشمیر 
»عمران خان« با اشاره به وضعیت وخیم مردم 
منطقه کشمیر تحت کنترل هند گفت: فاجعه ای 
و  بوسنی  مسلمانان  مظلومانه  کشتار  مانند 
هرزگوین در سربرنیتسا از طرف صرب ها، در 
انتظار مردم کشمیر است. نخست وزیر پاکستان 
افزود: نظامیان هندی بدون این که نگران تعقیب 
قضایی باشند، کشمیری ها را قتل عام می کنند. 
به گفته »عمران خــان«، بیش از هشت میلیون 
کشمیری از طــرف ۸۰۰ هــزار نظامی هندی 
محاصره شده اند و حدود یک سال است که تهیه 
امکانات اولیه زندگی نیز برای آن ها مشکل شده. 
ــاره تهدیدهای  هشدار جدید عمران خان درب
موجود علیه مسلمانان کشمیر تحت کنترل هند 
توسط نیروهای امنیتی این کشور در چارچوب 
ــدی اســت که از تابستان گذشته از سوی  رون
دهلی نو با لغو خودمختاری ویــژه کشمیر در 
دستور کار قرار گرفته است. حزب حاکم بهاراتیا 
جاناتا )بی جی پی( هند که رویکردهای ملی 
گرایانه افراطی دارد، در دهه های اخیر سوابقی 
بسیار منفی  از خود در مواجهه با مسلمانان به جا 
گذاشته است. در دوره سروزیری نارندرا مودی 
نخست وزیرکنونی هند در ایالت گجرات در سال 
199۲، حادثه تلخ و مرگبار تخریب مسجد بابری 
شدن  کشته  سبب  افراطی  هندوهای  توسط 

بیش از دو هزار نفر شد که این کشتار وحشیانه 
هیچ گــاه از ذهــن جامعه مسلمانان هند پاک 
نخواهد شد. با چنین سابقه ای در کارنامه مودی، 
حزب بی جی پی به رهبری وی از سال ۲۰1۴ با 
پیروزی در انتخابات پارلمانی هند زمام امور را 
در دست دارد و از سال گذشته دولت این کشور 
فشارهای بی سابقه ای را علیه جامعه مسلمانان 
به خصوص علیه مردم مسلمان کشمیر در دستور 
کار قــرار داده اســت. پس از لغو خودمختاری 
کشمیر توسط دولت هند، در حدود یک سال 
گذشته شرایط امنیتی در کشمیر تشدید و راه 
اینترنتی ساکنان  و  ارتباطی مخابراتی  های 
آن با محدودیت های گسترده ای مواجه شده 
است. دولت هند با اعمال محدودیت ها برای 
برگزاری آیین های مذهبی مسلمانان، در قالب 
قانون جدید شهروندی که نوعی تبعیض مذهبی 
محسوب می شود، دریافت مجوز اقامت را تنها 
برای مهاجران غیر مسلمان امکان پذیر کرده و از 
این طریق عمال مسلمانان را مورد تبعیض آشکار 
قرار داده است. نیروهای امنیتی هند با اعمال 
تدابیر غیرقانونی امنیتی، نوعی حصر خانگی را 
برای ساکنان کشمیر ایجاد کرده اند که نگرانی 
ها از اقدامات مرگبار این نیروها علیه مسلمانان 

در کشمیر را افزایش داده است.

آندژی دودا رئیس جمهور لهستان توانست برای بار دوم در قدرت باقی بماند 

شکست نامزد حامی اروپا در رقابتی میلی متری
بــا پــایــان شــمــارش آرای دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری لهستان، رئیس جمهوری 
کنونی توانست با شکست رقیب لیبرال خود، 
همچنان در قدرت بماند. کمیسیون انتخابات 
ــدژی دودا،  دولــت لهستان اعــالم کــرد که آن
رئیس جمهوری کنونی این کشور با کسب 
51.۲1 درصد آرا توانسته رقیب خود رافاو 
تراسکووسکی که ۴۸.79 درصد آرا را به دست 
آورده است در رقابتی بسیار نزدیک، شکست 
دهد. همچنین آخرین نتایج نشان می دهد که 
میزان مشارکت در این انتخابات ۶7.9 درصد 
بوده است که عددی قابل توجه برای این کشور 
به شمار می آید. این میزان مشارکت می تواند 
رکوردی برای کشورهای اتحادیه اروپا باشد. 
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری لهستان 
در دو جبهه متفاوت طبقه بندی می شوند. 
است،  محافظه کار  سیاستمداری  که  دودا 
روابط نزدیکی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا دارد. در نقطه مقابل تراسکووسکی 
که لیبرال تر است از لزوم بهبود مناسبات با 
اتحادیه اروپا سخن می گوید. دودا به شدت 
مخالف دگرباشان جنسی است و عقاید آن ها 
را مخرب  و خطرناک تر از کمونیسم دانسته، 
در حالی که رقیب وی، طــرفــدار حمایت از 

این گروه است. تحلیل گران بر این باورند که 
انتخابات لهستان، کشور را به شدت دوقطبی 
ــرده اســـت. طـــرفـــداران دودا در مناطق  کـ
روستایی و شهرهای کوچک فراوان هستند 
در حالی که اکثر شهرهای بزرگ و همچنین 
مناطق مرزی با آلمان از تراسکووسکی حمایت 
می کنند. همچنین ناظران سیاسی از احتمال 
اعتراضات خیابانی پس از پایان انتخابات و 
اعالم نتایج خبر می دهند. طرفداران دودا 
ــط نزدیک ورشــو با واشنگتن  معتقدند رواب
می تواند به نقطه قوتی برای کشورشان تبدیل 
تراسکووسکی  حامیان  حالی که  در  ــود  ش
ــا را ترجیح  ــرم بــا اتــحــادیــه اروپـ مناسبات گ
می دهند. بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا 
سیاست هــای دودا و نزدیکی ایــن کشور به 
ترامپ را عامل تفرقه در اتحادیه اروپا می دانند. 
تصمیم لهستان در میزبانی از نشستی علیه 
ایران و برجام در آستانه خروج آمریکا از توافق 
مقامات  برخی  انتقادات  باعث  هسته ای، 
اروپایی از لهستان شده بود. پیش از این نیز 
قرار بود انتخابات ریاست جمهوری لهستان 
در ماه می )خرداد( برگزار شود اما به واسطه 
شیوع کرونا، برگزاری این انتخابات به تعویق 

افتاده بود.

نــشــریــه ســعــودی 
ــه به  ــل« ک ــرجـ »الـ
ــردان  ــ ــی م ــرف ــع م
موفق و تاثیرگذار 
جـــــهـــــان عــــرب 
می پردازد، در تازه 
ترین شماره خود 
به معرفی مصطفی 
ــی و  ــ ــم ــ ــاظ ــ ــک ــ ال

دستاوردهای او در عراق پرداخته است! سیاست 
رسانه های سعودی از ابتدای روی کارآمدن دولت 
مصطفی الکاظمی حمایت ویــژه و معرفی او به 
عنوان ناجی عراق بوده است. این در حالی است 
که برخی از تحلیل گران معتقدند، دستاوردهای 
معرفی شده برای الکاظمی صرفا رسانه ای است و 

اثری از آن ها در واقعیت دیده نمی شود.

پیشخوان بین الملل 

»غــادة عویس« گوینده اخبار و مجری برنامه های 
سیاسی شبکه الجزیره قطر، در حساب توئیتری خود 
نوشت: »تفاله های حکومت های امارات و عربستان 
سعودی، گوشی تلفن همراه مرا هک و پولی را که 
برای بــرآورده کردن نیازهای یک ساله پناهجویان 
و کودکان شان بود، برداشت کردند«. وی در ادامه 
نوشته است: »ای تفاله ها! من آماده ام تا گوشی خود را 
با همه عکس هایش که به کل دودمان تان شرف دارد، 
تقدیم تان کنم و همه ایمیل ها و چت ها و مکالمه ها و هر 
چیز ساختگی دیگری را هم که خواستید به آن اضافه 
کنید، فقط شر خود را از سر کودکان یمن کم کنید!« 
پیش از این نیز، برخی هکرهای سعودی و اماراتی، 
به هک کردن گوشی غادة عویس اقدام و برخی از 
فایل های شخصی وی را در فضای مجازی منتشر 
کرده بودند. شبکه الجزیره طی سال های اخیر و در 
پی اختالفات سیاسی وهابیون با اخوان المسلمین 
و تنش بین ریاض و هم پیمانانش با دوحه، مورد خشم 
مقامات سعودی و اماراتی قرار گرفته و سایت و وسایل 
ارتباطی الکترونیک کارکنان آن، بارها هدف حمالت 

سایبری آن ها قرار گرفته است.

»پـــاپ فــرانــســیــس«، رهبر 
کاتولیک های جهان، دو روز 
پس از تصمیم ترکیه مبنی بر 
تبدیل موزه ایاصوفیه شهر 
استانبول به مسجد، به این 
ــدام واکنش نشان داد.  اق

وی در موعظه هفتگی خود در واتیکان ضمن ابراز 
ناراحتی از اقدام ترکیه، آن را »ناامیدکننده« توصیف 
کرد و گفت: »فکر من به استانبول می رود، به سنت 

صوفی فکر می کنم، بسیار ناراحت هستم«.

چهره روز 

ذوب تدریجی ناو آمریکایی 
تعداد زخمی های انفجار ناو هواپیمابر آمریکا در »سن دیه گو« به 57 نفر 

افزایش یافت 

ــاره سرنوشت  ــه اظهار نظرها درب در ادام
مبهم طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال 
بخش های بــزرگــی از اراضـــی خصوصی 
فلسطینیان در کرانه باختری، یک وزیر 
ــارج شــدن ایــن طــرح از  صهیونیست از خ
دستور کار کابینه رژیم صهیونیستی خبر 
مهاجرت  وزیــر  تامانو-شاتا«  »پنینا  داد. 
ــم  می گوید، کابینه اکنون روی  ایــن رژی
پیش بردن طرح اشغال کرانه باختری کار 
نمی کند زیــرا هم اکنون اولویت تل آویو 
نیست. تامانو که عضو حزب آبی و سفید 
ــه ریــاســت بنی گانتز وزیـــر جنگ این  )ب
رژیم( است، در مصاحبه با شبکه رادیویی 
»رشت بت« گفت، به درخواست این حزب 
بود که طرح اشغال، دیگر در دستور کار 
برای  تاریخی  هم  هنوز  و  نیست  کابینه 
اجــرای آن تعیین نشده است. وی مقابله 
با شیوع ویروس »کووید19« در فلسطین 
رژیــم  کابینه  اصلی  اولــویــت  را  اشغالی 
صهیونیستی دانست و توضیح داد: »درک 
می کنیم که در چنین برهه ای، اساسا تمام 
مسائل دیگر باید به حاشیه رانــده شود و 
اکنون مهم ترین موضوع، مشکل ویروس 
کروناست«. این وزیر صهیونیست با بیان 
این که طرح الحاق را فقط می توان ذیل 

گام های دیپلماتیک آن هم در آینده اجرا 
کرد، افزود: »کل طرح الحاق، یک مسئله 
دیپلماتیک جدی است که فقط در راستای 
فرایندهای مسئولیتی قابل اجرا خواهد 
بود«. کابینه تل آویو پیشتر وعده داده بود که 
روز یکم جوالی تاریخ اجرای طرح اشغال 
خواهد بود اما به نوشته هاآرتص دلیل اجرا 
نشدن این طرح در آن روز، این بود که طرح 
مذکور از ابتدا بیشتر به عنوان وسیله ای 
بــرای انــحــراف توجهات از پــرونــده هــای 
فساد »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی طراحی شده بود. همزمان 
با مخالفت های کشورهای اروپایی با این 
طرح، شبکه تلویزیونی »کان نیوز« گزارش 
داد، کاخ سفید هم به تل آویو فشار می آورد   
تا زمانی که نتانیاهو بتواند حمایت حزب 
آبی وسفید و گانتز را به دست بیاورد، اجرای 

طرح اشغال را متوقف کند.

توئیت  روز

قاب بین الملل 

 وزیر صهیونیستی: طرح الحاق کرانه باختری فعال 
از دستور کار کابینه خارج شده است 

عقب نشینی تاکتیکی از الحاق 

یمن



انقالب مالیایت در راه است؟
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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.

این ور هوا کم است!

پراید بخریم یا کالسکه

در شرایط 
بحرانی شیوع 
کرونا که حتی 
پل طبیعت هم 
ماسک زده یه 

عده هستن 
که میگن من 
اعتقادی به 

کرونا ندارم و 
 ماسک

 نمی زنن!

سازمان 
بهداشت 

جهانی پس 
از دیدن این 
تصویر از آمار 
کم مبتالیان 

کرونامون 
تعجب کرده 
چون با وجود 
چنین آدمایی 
آدم سالم نباید 
داشته باشیم!

کرونا در کمین است

            مالیات بر خانه های خالی

هر چند از زمان تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی بیش از 
پنج سال می گذرد اما تاکنون عزمی برای اجرایی کردن آن وجود 
نداشت و البته برخی معتقد بودند نرخ پایین مالیات های تعلق 
گرفته به خانه های خالی باعث عرضه خانه نخواهد شد و مالکان 
رغبتی به اجاره دادن پیدا نخواهند کرد. اما با طرح اصالح ماده 
۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم از این پس چنان چه بیش 
از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت )برای واحدهای نوساز( یا 
بیش از ۶ ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت )برای 
واحدهای غیرنوساز( گذشته باشد، در سال نخست مشمول 
مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاره ماهانه ملک می شود که 
این مالیات در سال های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد 
بود. بر اساس طرح قانون مالیات بر خانه های خالی،» سازمان 
امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون 
و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری امالک را به روزرسانی 
کند«. همچنین وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه 
پس از الزم االجرا شــدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان 
کدملی اشخاص )یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی( و کدپستی 
واحدهای مسکونی را در سامانه ملی امالک و اسکان به صورت 

خوداظهاری برای کلیه امالک فراهم کند.

            مالیات بر عایدی سرمایه

یکی دیگر از طرح های مجلس  در حوزه مالیات که مورد توجه 
قرار گرفته مالیات بر عایدی سرمایه است.  قانون مالیات بر 
عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد، 
کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طال 
و ارز وهمچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها 
پیشنهاد شده است. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه 
سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یابد و در نتیجه منجر به 
جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها شود، با 
خروج سوداگران از این بازارها متقاضیان واقعی این دارایی ها 
از جمله قشرهای با درآمدهای متوسط و پایین راحت تر خواهند 
توانست خــودرو و مسکن را که از جمله دارایی های ضروری 
خانوار محسوب می شود ، خریداری کنند و همچنین افرادی 
که در اثر سوداگری در این بازارها از افزایش قیمت این دارایی ها 
منتفع شده اند، مکلف خواهند شد، بخشی از سود خود را به 
عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه 
شود. به عنوان مثال هر فرد در یک دوره مالی دارای درآمدهایی 
مانند سود سپرده های بانکی، درآمد حاصل ازسرمایه گذاری 
در بورس، درآمد حاصل از کسب و کار و اجاره خانه است که 
براساس قانون جدید باید تمام درآمد ها را با پر کردن اظهارنامه 

مالیاتی اعالم کند.
معافیت های مالیاتی این طرح: تمامی معافیت های مالیاتی 
این الیحه هم تعریف شده است و به گفته نمایندگان مجلس سود 
سپرده های بانکی و سود حاصل از فعالیت در بورس به استناد 
قانون مالیات های مستقیم معاف از مالیات است و فرد بعد از 

اظهار این درآمد ها از پرداخت مالیات  معاف می شود.
طرح »هر ایرانی یک خودرو«: طاهری نماینده مردم زنجان 
هم از ارائه طرح جامع سامان دهی خودرو به مجلس گفته است. 
بر اساس طرح جامع سامان دهی خودرو، کسانی که چندین 
خودرو به نام خود دارند و افراد سودجویی که اقدام به داللی یا 
احتکار خودرو می کنند و سبب گرانی در بازار می شوند باید 

مالیات بر خودرو بپردازند.

طرح »هر ایرانی یک مسکن«: علی بابایی نماینده مردم ساری 
در مجلس هم از طرح »هر ایرانی یک مسکن« گفته که در حال 
آماده سازی است. او درباره این طرح که هنوز به هیئت رئیسه 
ارسال نشده گفته است: »در طرح مذکور به افرادی که مسکن 
دوم به نامشان می شود، به نسبت قیمتی که در بازار بر ای مسکن 

تعیین شده ۲۰ تا ۲۵ درصد مالیات وضع می شود.«
مالیات بر خانه و خودروهای لوکس: در قانون بودجه سال 
۹۹ نیز برای خانه های خالی و امالک و خودرو های لوکس ردیف 
بودجه ای خاصی در نظر گرفته شده است، حال باید دید تکلیف 
قوانین موازی بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه چه سرنوشتی پیدا 
خواهد کرد، این در حالی است که هرگاه یک پایه جدید مالیاتی 
بخواهد اضافه شود، بالطبع این موضوع موافقان و مخالفانی دارد 
که این امر طبیعی است، اما نکته مهم این است که قوانین تصویب 

شده به چه نحوی اجرایی خواهند شد.

            نرخ مالیات بر سرمایه در کشورهای دیگر

با این حال  نگاهی انداخته ایم به  قانون مالیات بر عایدی سرمایه 
در دیگر کشورها که هم اکنون در  بیش از ۵۰ کشور و اقتصادهای 
توسعه یافته جهان در حال اجراست. این مالیات در کشورهایی 
مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، 

اسپانیا، ژاپن، ترکیه و دیگر کشورها وجود دارد.
انگلستان: سیستم مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۹۶۵ در 
این کشور اجرایی شد و هم اکنون نرخ مالیات بر عایدی سرمایه 
بین ۱۰ تا ۲۰ درصد درنظر گرفته شده است و برای خانه های 

دوم به باال نرخ این مالیات بین ۱8 تا ۲8 درصد است. 
آمریکا: از سال ۱۹۱3 این مالیات در آمریکا دریافت می شود. 
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا متناسب با میزان حقوق 
افراد و تعداد افراد خانواده تعیین می شود و از صفر تا ۲۰ درصد 

برای افراد متغیر است.
کانادا: نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در خصوص افراد حقیقی و 
حقوقی )مردم و شرکت ها( به صورت متفاوت تعیین شده است. 
میزان مالیات بر عایدی سرمایه در کانادا به صورت عمومی 

معادل ۵۰ درصد است.
فرانسه: در فرانسه مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش 
ملک در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می شود. 
میزان این مالیات 3۶.۲ درصد است. همچنین از اول ژانویه 
۲۰۱3 عــالوه بر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر 
سودهای بــزرگ حاصل از فــروش ملک نیز بــرای دریافت از 

فروشندگان درنظر گرفته شده است.
اسپانیا: در اسپانیا از انواع  دارایی های حقیقی باارزش مانند 
زمین، ساختمان، طال و جواهرات، عتیقه جات، آثار هنری و 
همچنین از انواع سهام و اوراق بهادار به نحوی که در قانون مطرح 
شده است، مالیات بر عایدی سرمایه دریافت   و نرخ مالیات شان 

از ۱۹ درصد شروع می شود و افزایش می یابد.
ترکیه: نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در ترکیه هم حدود 

۲۵ درصد است.

ناصری- سخنان و عملکرد مسئوالن در چند وقت اخیر 
ــرار است  نشان می دهد که با کاهش درآمــدهــای نفتی ق
تجدیدنظری در ساختار مالیاتی کشور صــورت بگیرد و 
صحبت از طرح های مالیاتی جدید هم شده است. در همین 
راستا ،رئیس مجلس در دیدار ویدئو کنفرانسی نمایندگان با 
رهبر انقالب از »بسته تحول اقتصادی به نفع مردم« رونمایی 
کرد که در بند دوم آن صحبت از نوسازی نظام مالیاتی کشور 
به نفع اکثریت مردم شده است. در این بند اشاره می شود که 
قرار است به خانه های خالی و فعالیت های سفته بازی و داللی 
مالیات تعلق گیرد و فعالیت های تولیدی و مالیات پنهان که از 

طبقات ضعیف گرفته می شود کاهش پیدا کند. دو روز پیش هم نمایندگان مجلس دو فوریت طرح اصالح قانون مالیات 
بر خانه های خالی را در مجلس تصویب کردند که بازتاب زیادی در رسانه های کشور داشت. با این حال امروز سعی داریم 

طرح های مالیاتی را که دولت و مجلس روی میز دارند ،مورد بررسی قرار دهیم.

  توی مستندها 
۱۰-۲۰تا 
فیل نشون 

میدن و میگن 
گله فیل 

ولی گله فیل 
اصلش اینه 

که توی سال 
۱۹7۶ توی 

کنیا بوده و 
ما نابودشون 

کردیم!

هموطن ماسک بزن

بازار سیاه رفع سوء اثر چکی و آمار جنایت های تصادفی!
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جنایت های تصادفی

گزارشی از آمار و ارقام زندانیان جرایم غیرعمد کشورمان 
در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. در 
این گزارش آمده است:»تعداد زندانیان جرایم غیرعمد 
در اسفند سال گذشته 12هزار و 576نفر بوده که با 
توجه به مشارکت چشمگیر مردم در گلریزان ها این 
تعداد به 5973نفر رسیده است که از این تعداد 5821 
نفر مرد و 152 نفر زن هستند.« زندانیان جرایم غیرعمد 
آن هایی هستند که نه خالفکارند و نه کالهبردار بلکه با 
یک اشتباه یا بر حسب نداشتن توان مالی و... روانه زندان 
شده اند. این افراد معموالً شامل بدهکاران مهریه یا چک یا 
بدهکاران دیه ناشی از تصادف رانندگی و حادثه کارگاهی 
می شوند. کاربری نوشت: »آزادی این زندانی ها معموالً با 
گذشت شاکیان یا با کمک های مالی خیّران اتفاق می افته و 
امیدوارم مردم با کمک هاشون کاری کنن که دیگه هیچ 

زندانی جرایم غیر عمدی توی زندان نداشته باشیم.«
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روستای بدون زباله

»مسئولیت پذیری و فرهنگ به این می گن« ویدئویی از 
یک روستا در استان سیستان و بلوچستان منتشر شده 
که به لحاظ همکاری مردمش در تمیز نگه داشتن روستای 
شان بسیار مورد توجه کاربران فضای  مجازی قرار گرفته 
اســت. اهالی روستای »کهن کهور« که در شهرستان 
مهرستان استان سیستان و بلوچستان قرار دارد با 
همکاری مسئوالن شهر و روستای شان، اجــازه ریخته 
شدن هیچ زباله ای در محیط روستا را نمی دهند به شکلی 
که اگر در این روستا راه بروید، محیط روستا کامال عاری از 
هر گونه زباله ای است. این تمیزی به گونه ای است که حتی 
فرماندار این شهرستان گفته هر کس زباله ای در سطح 
روستا پیدا کند از طرف او جایزه دارد. کاربری نوشت: 
»این نشون دهنده  فرهنگ غنی و فهم باالی مردم عزیز 
سیستان و بلوچستانه که در محرومیت های زیاد زندگی 

می کنند اما آدم های بسیار مسئولیت پذیری هستند«.
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بازار سیاه رفع سوء اثر چک برگشتی!

مدتی است در فضای مجازی پدیده ای به نام »رفع سوء اثر 
چک برگشتی به صورت تضمینی« دیده می  شود که مورد 
توجه قرار گرفته است. روش کار این سودجویان به 
این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر 
وکالتی از دارنده واقعی چک، بدون اطالع وی ثبت می کند 
و سپس با استفاده از آن وکالت نامه، به صادرکننده چک، 
رضایت نامه ای برای آن چک برگشتی می دهد. سپس 
این فرد با مراجعه به شعبه بانکی رضایت نامه را تحویل 
می دهد و بانک نیز به دلیل این که مشخصاتی از دارنده 
واقعی چک ندارد، آن رضایت نامه را می پذیرد و رفع سوء 
اثر چک به همین راحتی انجام می شود. بعد از این کار هم، 
تمام محدودیت های چک برگشتی برای صادرکننده آن از 
بین می رود. کاربری نوشت: »مهم ترین دلیل این اتفاق 
اجرای ناقص قانون صدور چک توسط بانک مرکزیه که 

باید اصالح بشه.«
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شهر 13 هزار نفره در تشنگی

خبر قطعی و کمبود آب در استان سیستان و بلوچستان 
همچنان خبری هر روزه است و مــردم این منطقه با 
دشواری های زیادی مواجه هستند. عکس هایی از شهر 
13 هزار نفری »سیب و سوران« در فضای مجازی منتشر 
شده با این توضیح که مردم این شهر بیش از دو ماه است 
با قطعی آب مواجه اند و در این شرایط کرونایی حتی آب 
آشامیدنی سالمی ندارند. آن قدر وضعیت بد است که 
بعضی از مردم به استفاده از آب تولید شده از کولرگازی 
روی آورده اند یا مجبور هستند به صورت گالن گالن از 
مناطق مختلف آب شرب و شست وشو تهیه   یا نیروهای 
شهرداری به صورت سقایی به بعضی از خانه ها آب رسانی 
 کنند. کاربری نوشت: »این مشکل هر سال بوده اما امسال 
واقعا به اوج خودش رسیده. این چه بی تدبیری هست که 

کسی برای تامین آب این مردم کاری نمی کنه؟«
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حمله خیالی به مشهد

»شتر در خواب بیند پنبه دانه!« یک شنبه شب برخی 
رسانه های وابسته به سعودی، اسرائیل و آمریکا اقدام 
ــاره حمله به مشهد  به دروغ پــردازی هــای مضحکی درب
کرده بودند که مورد تمسخر و شوخی کاربران فارسی 
در شبکه های اجتماعی قرار گرفت. این رسانه ها در 
دروغ پــردازی هماهنگ خودشان اعالم کرده بودند 35 
هواپیمای جنگنده شب گذشته مشهد را هدف قرار 
داده اند و عده ای از معاندین هم در هم سویی با آن ها 
به دروغ گــزارش کــرده بودند صــدای انفجارهایی در 
مشهد شنیده شده. در همین باره کاربری نوشت: »شما 
که دروغ می گید حاال چرا 35 تا! بگید 3500 تا بلکه 
عقده های حقیرانه تون خالی بشه«. کاربر دیگری نوشت: 
»تو دنیای حقیقی ضربه می خورین می خواین تو سایت ها و 
کانال هاتون جبرانش کنین؟ آخه این جوری که بیشتر ضربه 
می خورین و زیر سوال میرین«. کاربری هم با اشاره به 
انفجار ناو آمریکایی نوشت: »متاسفانه دیر اومدی صداش 

از بندر سن دیه گو دراومد!«
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اعتراض با روشی نوین!

اعتراض  دامداران یکی از روستاهای استان یزد به  همراه 
گوسفندان شان سوژه کاربران شبکه های اجتماعی شد. 
در ویدئویی که از این اعتراض منتشر شده می بینیم 
که دامــداران روستای کهدوییه شهرستان تفت برای 
اعتراض به عملکرد برخی از مسئوالن جهاد کشاورزی 
به همراه گوسفندان شان به جهاد کشاورزی می روند. 
کاربری نوشت: »مردم یزد خیلی آدم های قانع و آرومی 
هستن و اصال اهل اعتراض و اینا نیستن. البد مشکل 
بزرگی دارن  که با گوسفنداشون اومدن اعتراض.« کاربر 
دیگری نوشت: »مردم یزد شیوه جدیدی از اعتراض مدنی 
پایه گذاری کردن که هم جذاب بود و هم باعث شد خیلی 
زود رسانه ها بهش توجه کنن.« کاربری هم به طنز نوشت: 
»کاش توی محوطه جهاد کشاورزی کهدوییه علف داشته 

باشه الاقل گوسفندا بی نصیب نمونن.«

بالیی که بشر سر طبیعت آورده

یه پدر و 
مادرهایی یه 
پوالیی برای 
کالسکه بچه 

هاشون میدن 
که ما باهاش 
می تونیم یه 

پراید بخریم و 
خرج یه زندگی 

رو بدیم

انقالب مالیایت در راه است؟
بعد از تصویب 2 فوریت اصالح قانون مالیات بر خانه های خالی چه طرح ها و الیحه های دیگری 

روی میز مجلس است،آیا تحول جدی در نظام مالیاتی ایجاد می شود؟

اگه یک درصد 
در شست وشوی 
خریدهاتون بی 
انگیزه هستین 
و فکر می کنین 

 نیازی به 
شست وشو 
ندارن، این 

عکس رو ببینید 
و کرونا رو جدی 

بگیرید
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عکس روز

خبر روز 

توئیت روز جامعه

ماسک برای کرونا و ریز گرد
قمی ها این روزها گرفتار ریزگرد هم شده اند

تازه ترین توئیت سازمان بهداشت جهانی:
هیچ میانبری برای پاندمی کرونا وجود ندارد. 
هه ما امیدواریم که یک واکسن موثر تولید شود. 
اما اکنون باید برای نجات جان انسان ها و مقابله 
با انتقال ویروس بر استفاده از امکانات موجود 

متمرکز شویم. 

  

۱۳۰۰۰ قربانی  کرونا
عددهای کرونایی برایمان عادی شده است؟

 دفترچه های تأمین اجتماعی طی 5 ماه آینده
 کامال حذف می شود

اجتماعی  تأمین  سازمان  ای  بیمه  معاون 
ــذف دفــتــرچــه هــای تأمین  دربـــاره زمـــان ح
بر  بنا  گفت:  درمــانــی  مراکز  در  اجتماعی 
وزارت  بــا  گرفته  صـــورت  هماهنگی های 
بهداشت، طی پنج ماه آینده دفترچه های 

درمانی حذف خواهد شد. 
قریب با اشاره به حذف  اعتبار دفترچه های 

درمــانــی از ابــتــدای خـــرداد مــاه گفت: این 
مسئله  منجر به کاهش مراجعات به شعب و 
کارگزاری ها  شده است و  بیمه شدگان از 
این موضوع رضایت دارند و از این پس  بیمه 
شدگان برای تأمین اعتبار، نیازی به مراجعه 
به شعب ندارند و با شش روش دفاتر آن ها 

تمدید می شود.

 3۰ درصد از تماس ها با  اورژانس
 مزاحمی است

معاون فنی و عملیاتی مرکز اورژانـــس تهران 
درصــد تماس مزاحمان تلفنی با ایــن مرکز را 
بین ۲۰ تــا ۳۰ درصــد اعــام کــرد. معتمدی 
همچنین درباره تعداد تماس هایی که روزانه 
ــود، به  بــا مرکز اورژانـــس تــهــران گرفته مــی ش
اعتمادآناین گفت: روزانه حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار 
تماس با مرکز اورژانــس تهران گرفته می شود 
که این تعداد در زمان شیوع بیماری به ۵۰ هزار 

تماس رسید و رکورد عجیبی بود.

 زمان  آزمون های دکترا 
و کارشناسی ارشد99اعالم شد 

زمان برگزاری آزمون های دکترا و کارشناسی 
ــزارش برنا؛  ــد. بــه گـ ــال ۹۹ اعـــام ش ارشـــد س
ــورخ ۲۳ تیرماه ۹۹ وزارت  ــام م بــراســاس اع
ــوزش پزشکی، زمــان  ــان و آمـ بــهــداشــت، درمـ
برگزاری آزمون دکترای نیمه متمرکز، روز پنج 
شنبه ۹ مــرداد ۹۹ و آزمــون کارشناسی ارشد 
ناپیوسته روزهــای پنج شنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ 
ــرداد ۹۹ تعیین شــده اســت و سایر آزمون ها  م
شامل آزمون سراسری، کاردانی به کارشناسی 
و کاردانی فنی و حرفه ای طبق برنامه زمانی که 

قبا اعام شده، برگزار خواهد شد.

دانشجویان مشمول، چند بار 
می توانند از تحصیل انصراف دهند؟

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 
ــه تحصیل  ــررات ادامـ ــق بــا تشریح ضــوابــط و م
دانشجویان انصرافی گفت: تمام دانشجویان 
دارای معافیت تحصیلی در طول تحصیل تا مقطع 
دکترا فقط می توانند یک بار از تحصیل انصراف و 
در مقطع، رشته یا دانشگاه جدید ادامه تحصیل 
دهند. به گــزارش جماران، سردار تقی مهری 
اظهار کــرد: دانشجو باید فاقد غیبت بــوده و تا 
مقطع دکترا فقط یک بار از تحصیل انصراف داده 
باشد. وی اضافه کرد: انصراف از تحصیل دانشجو  
باید در سال های اولیه تحصیل باشد. به عنوان 
مثال دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته که 
تمایل به انصراف از تحصیل دارد، تنها می تواند در 
سال های اولیه تحصیل یعنی سال های تحصیلی 
پنج ساله اقدام کند و در سال های ارفاقی امکان 

بهره مندی از این امتیاز نیست.  

 احتمال ابتالی همزمان به کرونا 
و آنفلوآنزا وجود دارد

  با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان، 
سوالی که مطرح می شود این است که با شروع 
فصل پاییز و زمستان، آیــا ممکن اســت فــردی 
همزمان به کووید ۱۹ و آنفلوآنزا مبتا شود یا خیر. 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در این باره توضیح داده است: بر اساس مقاالت 
منتشر شده در مجات علمی معتبر، امکان ابتای 
همزمان به این دو بیماری وجود دارد ضمن این که 
نمونه  های موردی در این خصوص در کشورهای 
اسپانیا، ایران، ژاپن و چین گزارش شده است. در 
ایران نیز بر اساس گزارش یکی از بیمارستان های 
شیراز، چهار بیمار به صورت همزمان به آنفلوآنزا و 

کووید ۱۹ مبتا شده اند.
این دانشگاه در توضیحش نوشته است: شواهد 
موجود نشان می دهد، ابتای همزمان به این دو 
بیماری امکان پذیر است و باید پیش از شروع فصل 
سرما، تمهیدات الزم برای مقابله و درمان افرادی که 
دچار هر دو بیماری می شوند، اندیشیده شود. این 
تمهیدات می تواند شامل بازنگری در پروتکل های 
تشخیصی به منظور شناسایی بهتر مــوارد دچار 

عفونت مضاعف آنفلوآنزا و کووید ۱۹ باشد.

۲۶ هزار کودک تحت پوشش 
سازمان بهزیستی هستند

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان این که 
۲۶ هزار کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی 
هستند،اظهار کرد: ۱۶ هزار نفر از این کودکان 
در خانواده های جایگزین و ۱۰ هزار نفر در ۳۳ 
شیرخوارگاه استان های مختلف و ۵۵۰ مرکز 
شبه خانواده حضور دارند. به گزارش   ایلنا، وحید 
قبادی دانا، دیروز در نشستی با فرزندان موفق 
بهزیستی گفت: همان طور که می دانید اکنون 
۲۶ هزار نفر از فرزندان تحت پوشش سازمان 
بهزیستی در سطح کشور حضور دارند که حدود 
۱۶ هزار نفر در خانواده های جایگزین و ۱۰ هزار 
نفر در ۳۳ شیرخوارگاه در استان های مختلف و 

۵۵۰ مرکز شبه خانواده هستند.

 تامین اجتماعی هزینه داروهای کرونا را پرداخت می کند؟

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: آن 
بخش از هزینه های درمانی کرونا را که جزو 
تعهدات ماست، پرداخت می کنیم. مصطفی 
ــای کرونا  ــاره تامین هزینه  دارو ه ســاالری درب
توسط سازمان تامین اجتماعی به میزان گفت: 
آن بخش از هزینه های درمانی را که جزو تعهدات 
ماست پرداخت می کنیم و فرقی نمی کند از 
محل هزینه هایی که به طور کلی برای این کار 
تخصیص یافته است ، باشد  یا توسط تامین 
اجتماعی پرداخت شود، این مسائل حساب 
ریالی بین ماست برای بعد از کرونا و خدمات 
رسانی به بیماران خدشه دار نمی شود؛ یعنی 

اگر بیماری مراجعه کند آن بخش ازهزینه هایی 
که مشمول پوشش ماست توسط ما و بقیه نیز 
توسط وزارت بهداشت پــرداخــت می شود. 
ضمن  اجتماعی   تامین  سازمان  مدیرعامل 
اشاره به این که بیمارستان های خصوصی کمتر 
بیماران مبتا به کرونا را پذیرش می کنند، اضافه 
کرد:  بیمارستان های دولتی خودشان هزینه را 
پرداخت می کنند و اگر بیمارستان های تامین 
اجتماعی باشد که تمام موارد را به بیمه شدگان 
پرداخت می کنیم و سایر بیمه ها نظیر نیرو های 
مسلح هم همین گونه اقدام می کنند و خدشه ای 

به خدمات رسانی به بیماران وارد نمی شود.

غفوریان- اول اسفند که ورود کرونا به کشور 
رسما اعام شد، هیچ گاه تصورش را هم نمی 
کردیم که در پنجمین ماه شیوع، عدد جان 

باختگانش به ۱۳ هزار نفر برسد.
ــروز  بــهــداشــت، ظهر دی  سخنگوی وزارت 
هنگام اعام هر روزه آمار ۲4 ساعته مبتایان 
و قربانیان کرونا عــدد کلی جــان باختگان 
ــزارو۳۲ نفر اعــام کرد.  کووید۱۹ را ۱۳هـ
اگر به واکنش خودمان در روزهای گذشته و 
هنگامی که با آمار روزانه فوتی ها و مبتایان 
مواجه می شدیم رجــوع کنیم، در می یابیم 
چندان از این عدد و رقم ها ککمان نمی گزد و 
انگار برایمان عادی شده است. شاید 4-۵ روز 
قبل که جان باختگان روزانه کرونا با عدد ۲۲۱ 
نفر در ۲4 ساعت رکورد شکست، برخی از ما 
سری به تاسف تکان دادیم اما احتماال خیلی 
زود فراموشش کردیم. واقعیت این است که 
در جریان فوت این هموطنانمان، هــزاران 
خانواده و هزاران نفر در مجموعه کادر درمانی 
شامل پزشکان و پرستاران سخت ترین روزها 
و شرایط را گذرانده اند و می گذرانند. اتفاقی 
که احتماال بسیاری از ما فقط خبری کلی از آن 

شنیده ایم یا می شنویم.

غربت خانواده های سوگوار       
در کنار این اعداد و ارقام که روز به روز هولناک 
ــای متوفیان  ــواده ه ــان ــن خ تــر مــی شـــود، ای
کرونا هستند که به دلیل نبود امکان و اجازه 
ــای تشییع و ترحیم، در  ــزاری آیــیــن ه ــرگ ب
شرایطی همراه با غم و غربت به سر می برند. 
قبا بــرگــزاری همین مراسم ترحیم و ابــراز 
همدردی آشنایان و دوستان وسیله تسای 
خاطر بازماندگان می شد اما اکنون شرایط 

متفاوت شده است و ایرانیان در حال گذراندن 
تجربه ای جدید هستند.

شمار قربانیان در کانال ۲۰۰       
طی دو هفته اخیر تا روز گذشته، آمار روزانه 
قربانیان کــم و بیش در کــانــال ۲۰۰ قــرار 
ــای وزارت  ــداره ــش گــرفــتــه اســـت و طــبــق ه
ــن کــه پاییز و زمستان  بهداشت مبنی بــر ای
پــیــش رو، هـــمـــراه بـــا شـــرایـــط ســخــت تـــر و 
ــود، مشخص نیست   شیوع بیشتر خــواهــد ب
آیا خودمان را باید برای عددهای هولناک تر 
آماده کنیم یا این که این ویروس وحشی دست 

از سر ما بر می دارد. در عین حال کاهش آسیب 
ها و مخاطرات این ویــروس، به نوع زندگی و 
مواجهه ما با آن بستگی دارد و راهی نیست 
جز این که به قواعد بازی تلخ کرونا تن دهیم و 
با رعایت بهداشت فردی و اجتماعی از آسیب 

هایش بکاهیم.

واقعا بی تفاوت شده ایم؟       
درباره این که آیا این عدد و رقم های مرگ و میر 
برایمان عادی شده است یا نه و این که اساسا 
جامعه ایرانی اکنون در چه شرایطی به سر می 
برد، با دکتر امان ا... قرائی مقدم جامعه شناس 

و استاد دانشگاه هم کام می شوم.
 آقای قرائی مقدم در یک نگاه کلی به نظریه 
ــاره  »ســوروکــیــن« جامعه شناس مشهور درب
نظامات و ادوار جهان اشاره و گوشزد می کند 
که به نظر جهان اکنون در دوران »حسی و 
مــادی« خود قــرار دارد و اقتضای این دوران 
ــراد بــه یکدیگر اســت. ــم تــفــاوتــی« افـ  هــم »ک
این جامعه شناس برجسته درباره این ویژگی 
جهان معاصر برایم این طور می گوید: اقتضای 
این جهان به ویژه در شرایط زندگی صنعتی و 
در کان شهرها این است که  آدم ها با  یکدیگر 
شبیه روبات برخورد  می کنند. مثا در کوچه و 
خیابان از کنار هم عبور می کنند اما کمترین 

توجهی به هم ندارند. 
در واقع اولین آسیب کم رنگ شدن معنویات 
و بروز بیشتر مادیات در این جوامع، همین کم 

تفاوتی یا بی تفاوتی است.
آقای قرائی مقدم اگرچه این ویژگی ها را برای 
جهان امروز بر می شمارد اما می گوید: هنوز 
نمی توان در خصوص  جامعه ایرانی به قطع و 
یقین گفت که برای نمونه نسبت به این اعداد 
و ارقام قربانیان کرونا کاما بی تفاوت است. 
مثا دیروز اعام کردند تهرانی ها اکنون نسبت 
ــای قبل ۵۰ درصــد بیشتر از ماسک  به روزه
استفاده می کنند، یعنی این جامعه با شنیدن 
آمــار مــرگ و میر حساس تر و  به نوعی دچار 
دلهره و ترس شده است ضمن این که بخش 
قابل توجهی از جامعه را در رسانه تلویزیون و 
فضای مجازی می بینیم که نسبت به موضوع 
حساس تر شده و مدام در حال هشدار و انذارند. 
از طرفی هم به قول ژان پل سارتر انسان نمی 
تواند غم دیگران را در نظر نگیرد و ساز خودش 

را بنوازد. 

 »محدودیت های حداقلی«
 در پایتخت اعمال می شود

سخنگوی شورای شهر تهران از اعمال »محدودیت 
های حداقلی« خبر داد. اعطا در صفحه خود نوشت: 
باالخره قرار شد مجموعه ای از محدودیت ها، فعا به 
مدت یک هفته در تهران و شهرهای قرمز استان های 
دیگر اعمال شود. دانشگاه  ها و مدارس، موسسات 
آموزشی، کافه ها، همایش ها و مراسم تاالرها و... در 

این فهرست هستند.

          قرایی مقدم  /جامعه شناس  : 

 جهان اکنون در دوران »حسی و مادی« خود قرار دارد 

و اقتضای این دوران »کم تفاوتی« افراد به یکدیگر است
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بابک حمیدیان تا چند روز آینده 
ساخته  »مسخره باز«،  فیلم  با 
همایون غنی زاده، به نمایش 
خانگی مــی آیــد. ایــن فیلم در 
فجر،  سی وهفتم  جــشــنــواره 

و  فیلم هنر  بهترین  و  اول  فیلم  بهترین  جایزه 
تجربه را دریافت کرد.

ــال طــبــاطــبــایــی، بــازیــگــر  جـ
ــر اثـــر سکته  ــوت، ب ــس پــیــش ک
قلبی درگــذشــت. ایــن بازیگر 
بــا ســریــال هــای طــنــزی مانند 
ــه  ــان »شـــب هـــای بــــــرره«، »خ

به دوش«، »متهم گریخت« و »تــرش و شیرین« 
شناخته می شود.

آزیتا حاجیان این روزها مشغول 
بازی در سریال »نجا« اثر خیرا... 
تقیانی پور است. این مجموعه 
ویژه ماه محرم ساخته می شود و 
حسام منظور، هدایت هاشمی و 

ملیکا شریفی نیا هم در آن بازی کرده اند.

ســتــاره اســکــنــدری در اولین 
ــه  ــن ــی ــه خـــــود در زم ــربـ ــجـ تـ
کــارگــردانــی، مــجــوز ساخت 
آن  »خورشید  سینمایی  فیلم 
ــرده اســت.  ــاه« را دریــافــت ک م
محمدی  منوچهر  را  فیلم  ایــن  تهیه کنندگی 

برعهده دارد.

چهره ها و خبر ها

آزاده صمدی تازه ترین چهره ای 
اســت که از حضورش در تیزر 
صبحانه،  پنیر  یــک  تبلیغاتی 
رونمایی کرده است. این روزها 
بسیاری از چهره های سینما و 
تلویزیون به فعالیت در عرصه تبلیغات رو آورده اند.

پانته آ بهرام به جمع بازیگران 
ســـریـــال »مــلــکــه گـــدایـــان« 
ــه کــــارگــــردانــــی حــســیــن  ــ ب
سهیلی زاده، اضافه شده است. 
ــاران کوثری، رویــا نونهالی و  ب

محمدرضا غفاری دیگر بازیگران این سریال 
نمایش خانگی هستند.

چهارشنبه  از  پرستویی  پرویز 
هفته آینده با فیلم »آن جا همان 
ساعت« به کارگردانی سیروس 
الوند، روی پرده سینما حضور 
ــرار بــود این  خواهد داشــت. ق

فیلم فردا اکران شود، اما نمایش آن یک هفته به 
تعویق افتاد.

  گروه سینما و تلویزیون   - در دو سال گذشــته، چند چهره  جوان و جدید مانند ریحانه 
پارســا، ســانیا ســاالری، ســامان صفاری، ســینا مهراد، مریم مومن و المیرا دهقانی با 
سریال های پربیننده ای پا به قاب تلویزیون گذاشتند که حسابی گل کردند و به خوبی 
به مخاطبان معرفی شدند. حضور در این ســریال ها، باعث شد برای بعضی از آن ها باب 
ورود به سینما و بازی در دیگر آثار تلویزیونی باز شود، اما برای بعضی از آن ها، در ادامه 
حضور در عرصه بازیگری، اتفــاق ویژه ای نیفتاد. به بهانه حضور پررنگ ریحانه پارســا 
در عرصه بازیگری، نگاهی داشتیم به فعالیت های بعدی و جایگاه فعلی چهره هایی که 

مانند او، با سریال پربیننده ای شناخته و مطرح شدند.

تلویزیون

سینمای ایران

ریحانه پارسا
تابستان 97 سریال »پدر« از شبکه 2 روی آنتن رفت و توجه 
مخاطبان تلویزیون را جلب کرد. عاوه بر بازیگران باسابقه، 
مانند مهدی سلطانی و لعیا زنگنه، دو چهره جوان و تازه نیز 
در این مجموعه بازی می کردند که نقش های اصلی سریال 
را برعهده داشتند. یکی از این چهره ها، ریحانه پارسا بود که 
به دلیل نقش جذاب و مهمی که در قصه داشت، مورد توجه 
مخاطبان قرار گرفت و حضور موفقی در اولین تجربه بازیگری 
خود داشت. پارسا پس از سریال پدر، حضور پررنگی را هم روی 
صحنه تئاتر تجربه کرد. او سال گذشته با بازی در فیلم »خوب 
بد جلف 2«، وارد سینما شد و به تازگی با بازی در سه فیلم 
کمدی »کوسه«، »گشت 3« و »رقصنده«، روزهای پرکاری را 

سپری کرده است.

المیرا دهقانی
المیرا دهقانی برخاف بعضی از بازیگران این فهرست، تا 
پیش از بازی در سریال »لحظه گرگ و میش«، سابقه بازی 
نقش های کوتاهی در سریال هایی مانند »همه چیز آنجاست«، 
»هشت و نیم دقیقه« و »سایه بان« را داشت و »لحظه گرگ 
و میش« اولین تجربه بازیگری او نبود؛ اما در این مجموعه 
یکی از نقش های اصلی را ایفا کرد و با این سریال شناخته 
 شد. این سریال از نظر تعدد مرگ شخصیت ها، ریتم ُکند و 
بعضی اتفاقات در قصه، مورد انتقاد بود اما بینندگان قابل 
توجهی داشت. دهقانی پس از این سریال در فیلم یا مجموعه 
تلویزیونی دیگری بازی نکرده و مهرماه سال 98 برای بازی 
در تئاتر »نیمه تاریک ماه« به کارگردانی داوود بنی اردالن 

روی صحنه رفته بود.

سانیا ساالری
ــرای اولــیــن بــار بــا سریال  سانیا ســـاالری مـــرداد ســال 97، ب
»دلدادگان« به کارگردانی منوچهر هادی، در تلویزیون دیده 
شد. این بازیگر پیش از »دلدادگان«، تجربه بازی در یک فیلم 
سینمایی و تئاتر را داشت اما بازی در نقش »ارغــوان« در این 
مجموعه، باعث شد او تبدیل به چهره شناخته شده ای شود و 
اولین حضورش در تلویزیون موفقیت آمیز باشد. این بازیگر، 
پس از سریال »دلــدادگــان«، همچنان حضور خود را در تئاتر 
حفظ کــرده، اما در فیلم یا سریال دیگری بازی نکرده است. 
او سال گذشته تنها در مستند داستانی »مدگ ها« که به زبان 
بلوچی یعنی »ملخ ها«، در نقش کاراکتری به نام »بهار« حضور 
داشت. ساالری تنها بازیگر شناخته شده این مستند است و بقیه 

بازیگران آن بومی هستند.

فراز و فرود ستاره های جوان 
تلویزیون، پس از شهرت

 سینا مهراد، ریحانه پارسا، سامان صفاری، سانیا ساالری و مریم مومن 
که با سریالی پربیننده در تلویزیون مشهور شدند، اکنون چه می کنند؟  شورای صنفی نمایش 

مخالف توقف اکران »شنای پروانه«
دبیر شورای صنفی نمایش، از مخالفت شورا با توقف 
اکران فیلم »شنای پروانه« و توصیه به ادامه اکران 
این فیلم در جلسه این شورا خبر داده است. مرتضی 
شایسته در پی اعام انصراف تهیه کننده فیلم »شنای 
پروانه« از اکران، به احترام کادر درمان کشور، در 
گفت وگو با ایسنا تأکید کــرد: »بــرای این اتفاق با 
شورای صنفی نمایش، هماهنگی صورت نگرفته 
است و توصیه ما هم در شورا به آقای صدرعاملی، 
ادامه کران بود«. وی افزود: »این که اگر کسی شرایط 
را آن طــور که خــودش می خواهد مناسب نبیند  و 
تصمیم بگیرد فیلمش را از پرده پایین بکشد، مطابق 
قانون نیست. این کار نظم سینما را به هم می ریزد. 
بنابراین توصیه ما به ادامه اکران است و غیر از این 
هم نخواهد بود، مگر این که ستاد ملی مبارزه با کرونا 
اعام کند که فعالیت سینما به صاح نیست که فعا 

هم چیزی اعام نکرده  است«. 

 شبکه 3  پرمخاطب ترین 
شبکه تلویزیون شد 

می دهد،  نشان  صداوسیما  جدید  نظرسنجی 
شبکه های 3، یک، خبر و آی فیلم، پرمخاطب ترین 
ــد. به  ــوده ان شبکه های تلویزیون در بهار 99 ب
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس اعام 
نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه از مخاطبان 
سیما، در بهار امسال 80.2 درصد مردم بیننده 
برنامه های مختلف سیما بوده اند که در مقایسه با 
بهار 98، تعداد بینندگان 3.8 درصد رشد داشته 
است. در میان شبکه های مختلف، شبکه 3 سیما 
با 51.8 درصد مخاطب در رتبه اول شبکه ها قرار 
گرفته است و بعد از آن، شبکه یک سیما با 49.1 
درصد، شبکه خبر معاونت سیاسی با 45.2 درصد 
و شبکه آی فیلم معاونت برون مرزی با 43.1 درصد 
در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. بر این اساس، 
شبکه خبر با 14.4 درصد رشد نسبت به میزان 
بیننده در فصل بهار 98، در صــدر شبکه های 
تلویزیونی از منظر رشد مخاطب قرار گرفت. بعد 
از شبکه خبر، شبکه های مستند، سامت، قرآن و 
معارف، نمایش و یک سیما به ترتیب با 10، 8.1، 
7.7، 6.6 و 5.1 درصد رشد نسبت به بهار 98 در 

رتبه های دوم تا ششم قرار گرفتند. 

سامان صفاری
سامان صفاری یکی دیگر از بازیگران سریال »دلدادگان« بود 
که با این مجموعه به شهرت رسید. این بازیگر پیشتر، در فیلم 
کمدی »پارادایس«، »شیار 143« و سریال »سایه بان«، نقش 
کوتاهی بازی کرده بود؛ اما حضور در سریال »دلدادگان«، او 
را به چهره شناخته شده ای تبدیل کرد. سامان صفاری در این 
سریال نقش یک مامور مخفی را بازی می کرد که طی ماموریت 
ــاس نقشه با وی تماس داشــت،  ــود، به دختری که بر اس خ
عاقه مند می شد. نقش این بازیگر نیز، در سریال مورد توجه 
مخاطبان قرار گرفت. سامان صفاری پس از سریال »دلدادگان« 
در مینی سریال اینترنتی »دومینو« بازی کرد که دیده نشد و 
اکنون، مشغول بازی در سریال »خانه امن« به کارگردانی احمد 

معظمی است.

سینا مهراد
سینا مهراد فرزند سعید سهیلی، با سریال »پدر« شناخته شد. 
او پیش از این سریال، در مجموعه »سایه بان« و »پرده نشین« 
بازی کرده بود؛ اما نقش کوتاهی که در این سریال ها داشت، 
تاثیر مهمی در شناخته شدن او نداشت. سینا مهراد در سریال 
ــدر« نقش پسر خــوب و با ایمانی را بــازی می کرد که طی  »پ
اتفاقاتی با دختری که در دانشگاه با او آشنا شده بود و از نظر 
اعتقادات نقطه مقابل او قرار داشت، ازدواج می کرد. شخصیت 
او مورد پسند مخاطبان قرار گرفت و مرگ این کاراکتر در قصه، 
انتقادهای فراوان مخاطبان را به دنبال داشت. مهراد پس از 
سریال »پدر«، در فیلم کمدی »ژن خوک« ساخته پدرش، برای 
اولین بار بازی در فیلم کمدی را تجربه و سال 98 هم در سریال 

»آقازاده« بازی کرد. 

مریم مومن
»بانوی  تاریخی  سریال  با  پارسا،  ریحانه  مانند  مومن  مریم 
ــاه ســال 97 روی آنتن رفــت، وارد عرصه  عمارت« که دی م
بازیگری شد و در اولین تجربه حرفه ای خود، با این سریال 
حضور موفقی در قاب تلویزیون داشت. بازی خوب او باعث 
شد که مخاطبان خیلی زود این چهره تازه را به عنوان یکی از 
نقش های اصلی سریال بپذیرند. او نیز مانند سانیا ساالری جزو 
چهره های کم کار این فهرست پس از به شهرت رسیدن است. 
مریم مومن دو سال پس از سریال پربیننده »بانوی عمارت«، به 
تازگی در سریال پلیسی »سرزده«، به کارگردانی بهادر اسدی 
که ویژه صداوسیمای خراسان رضوی ساخته شده بازی کرده و 
در این مجموعه با بازیگرانی مانند نسیم ادبی، رویا میرعلمی و 

بهرنگ علوی هم بازی شده است.
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زیرزمینی که راسپوتین در آن به قتل رسید

110 سال از شهادت مجتهد
 مشروطه خواه گذشت

 ترور آیت ا... بهبهانی 

به دست قاتالن شیخ فضل ا... نوری

ــال پیش در  110 س
 24 روزی،  چــنــیــن 
تیرماه سال 1289، 
ساعتی پس از غروب، 
چهار مرد نقاب پوش 
دِر خـــانـــه آیـــــت ا... 
سیدعبدا... بهبهانی، 
مجتهد مشهور تهران 
و از عــلــمــای بـــزرگ 
ــه را  ــروط ــش ــی م ــام ح
کوبیدند. خادم خانه، در را گشود. مهاجمان او 
را به یک طرف پرت کردند و به سرعت خود را 
به داخل حیاط رساندند و سیدعبدا... بهبهانی 
را به گلوله بستند و گریختند. آیت ا... در همان 
لحظات ابتدایی پس از تــرور، درگذشت. این 
رویــداد، شوک عظیمی بــرای همه ایــران بود. 
حدود یک سال قبل، مشروطه خواهان توانسته 
بودند تهران را فتح کنند و به عمر استبداد صغیر 
خاتمه دهند و حاال بعد از این مدت کوتاه، جناح 
و  مذهبی  گرایش های  تحمل  تــاب  که  تندرو 
میانه روی های امثال سیدعبدا... بهبهانی را 
نداشت، کمر به قتل و حذف آن هــا بسته بود. 
کسروی در کتاب »تاریخ مشروطه ایــران«، این 
جنایت را کــار باند حیدرخان عمواوغلی و با 
آمریت سیدحسن تقی  زاده می داند. یک سال بعد 
از واقعه ترور مجتهد پایتخت، آخوند خراسانی، 
مرجع بزرگ شیعه و حامی مشروطه نیز، هنگام 
ورود به ایــران، در کرمانشاه به طرز مشکوکی 
درگــذشــت؛ بسیاری از مورخان معتقدند که 
ــدام نیز، بی ارتباط با مشی تروریستی  این اق
مشروطه خواهان تندرو نیست. درپیش گرفتن 
هم  آن  مشروطه خواه،  علمای  ــرور  ت سیاست 
درست یک سال بعد از شهادت شیخ فضل ا... 
نــوری و با نقش فعال یک جریان واحــد، نشان 
می دهد که مشروطه خواهان تندرو، به علمای 
حامی مشروطه، به عنوان یک ابزار برای گذار 
از دوران پرتنش صدر مشروطیت می نگریستند 
ــع، بعد از فتح تهران و تشکیل مجلس  و در واق
شورای ملی و آغاز نقش پررنگ علما در خانه ملت، 
تاریخ مصرف آن را پایان یافته می پنداشتند. نفوذ 
زیــاد روحانیان در میان مــردم ایــران که دین در 
زندگی آن ها نقش اصلی و اساسی را ایفا می کرد، 
سیدحسن  مانند  تندرویی  مشروطه خواهان 
تقی زاده را وامی داشت با احتیاط عمل کنند تا 
تقابل آشکار آن ها با علما، واکنش عمومی مردم را 

به این جریان، در پی نداشته باشد.  

مناسبت 

آبراهام لینکلن؛ رئیس جمهور 
افسرده ایاالت متحده!

آبراهام لینکلن در تاریخ 
شخصیت  یــک  آمریکا 
مشهور اســـت؛ رئیس 
جــمــهــوری کــه ظــاهــرًا 
فرمان آزادی بردگان 
ــادر کــرد و آمریکا  را ص
را بـــه جــنــگ داخــلــی 
و  کشاند  سهمگینی 
درنهایت هم، به دست 
یکی از اهالی جنوب، 

به قتل رسید. بااین حال، لینکلن پرونده پزشکی 
عجیب و غریبی دارد که به اعتقاد مورخان، با فراز 
و نشیب های سیاسی زندگی اش هم بی ارتباط 
نیست. لینکلن به شــدت از بیماری افسردگی 
ــن بیماری در  ــرد. بــه نظر مــی رســد ای ــی ب ــج م رن
خانواده وی ارثی بوده باشد؛ اما لینکلن به دلیل 
ناکامی های متعدد در زندگی، به سطح بحرانی تری 
از افسردگی نسبت به خانواده اش رسیده بود. او 
راحــت نمی خوابید؛ گاهی بلند با خــودش حرف 
مــی زد؛ به سرعت تغییر حالت مــی داد و بیشتر 
روز را بدون آن که حرفی بزند، به گوشه ای خیره 
می ماند. لینکلن در خانواده فقیری به دنیا آمده 
بود که نمی توانستند هزینه زندگی بهتر را برای وی 
بپردازند. او کوشید تا در جوانی، شانس خود را در 
تجارت امتحان کند و از آن وضعیت وخیم بگریزد، اما 
مسئله افسردگی و نداشتن توانایی برقراری ارتباط 
مناسب کالمی با دیگران، کارش را خراب کرد. وی 
دوبار در 31 و 34 سالگی ورشکست شد و متعاقب 
سنگینی  شکست  هــم  مجلس  انتخابات  در  آن 
خورد. همین مسئله باعث شد که در 36 سالگی، 
دچار فروپاشی عصبی شود و او را در یک بیمارستان 
بستری کنند. لینکلن وارد سیاست شد، اما تا پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری، نتوانست در هیچ 
تورنمنت انتخاباتی پیروز شود! این که مشهورترین 
رئیس جمهور آمریکا، با حمایت چه کسانی توانست 
پیروز آخرین بازی انتخاباتی خودش باشد، موضوعی 
است که باید درباره آن بیشتر تحقیق کرد. برخی 
از مورخان معتقدند که لینکلن، با توجه به وضعیت 
روحی و روانی اش، نمی توانست برنامه مدونی در 
فعالیت های سیاسی و نیز اداره کشور داشته باشد. 

تاریخ جهان  عجایب منحصر به فرد زندگی »راسپوتین« 
کشیش مخصوص تزار در قرن بیستم، هموفیلی را درمان کرد و پس از مرگ، از جای خود برخاست و دوید!

ــم که  ــواد نوائیان رودســـری – »مــی دان ج
مرگ من نزدیک است. امروز آخرین لحظات 
زندگی ام را سپری می کنم. اما آگاه باشید؛ اگر 
من توسط روستاییان و کولی ها و هم قطارانم 
به قتل رسیدم، هیچ خطری شما و مردم روسیه 
را تهدید نمی کند، اما اگر من توسط یکی از 
افــراد دربــار یا بستگان شما به قتل رسیدم، 
بدانید که شما، خانواده تان و کل درباریان، 
بیش از دو سال زنده نخواهید ماند و به دست 
ــد.« این ها  ــردم روســیــه کشته خواهید ش م
آخرین کلماتی است که گریگوری راسپوتین، 
رازآلودترین مرد تاریخ روسیه، خطاب به ملکه 
الکساندرا همسر آخرین تزار روسیه، به رشته 
تحریر درآورد. مشهور است که هنوز نسخه 
اصلی ایــن نوشته، در مــوزه سن پترزبورگ 

نگهداری می شود.

شب رازآلود خانه »یوسپوف«	 
ــت  ــت آوری درس ــف ــگ ــه طـــرز ش راســپــوتــیــن ب
از  یوسپوف  فلیکس  ــود؛  ــرده ب ک پیش بینی 
نزدیکان ملکه، گریگوری را هدف گلوله قرار 
راسپوتین  که  هم فکرانش  و  فلیکس  داد. 
را بالی بــزرگ روسیه می دانستند، او را به 
بهانه دیــدار همسر فلیکس، کــاری که مورد 
ــود، شــامــگــاه روز 30  عــالقــه راســپــوتــیــن بـ
1295(، به خانه  1916 )9 دی  دسامبر 
یوسپوف کشاندند؛ به زیرزمین بردند و او را 
که همیشه در نوشیدن شراب افراط می کرد، 
با پیمانه های پیاپی و ُپر از سم سیانور، لبریز 
به  آغشته  شیرینی  راسپوتین  بــه  کــردنــد. 
سیانور خوراندند؛ آن هم در تعداد زیاد! اما 
او نمی خواست بمیرد و دایم وراجی می کرد! 
کاسه  نبود!  کارگر  او  بر  سیانور  سم  گویی 
صبر یوسپوف لبریز شد؛ پنج تیر روسی خود 
را از زیر بغلش بیرون کشید و چهار گلوله به 
قلب ابلیِس قدیس نما شلیک کرد؛ دوستان 
فلیکس به داخل اتاق دویدند؛ یکی از آن ها 

که پزشک بود، راسپوتین را معاینه کرد؛ او 
مرده بود و نبض نداشت. آن ها مشغول 

مذاکره دربــاره چگونگی انتقال جسد 

به بیرون بودند که ناگهان ُمـــرده، نعره ای 
کشید و برخاست و با سرعت به طرف دِر اتاق 
دوید؛ آن را گشود و از پله ها باال رفت. فلیکس 
و دوستانش وحــشــت زده در پی او دویدند؛ 
مقابل دِر ورودی ساختمان، دوباره پنج گلوله 
دیگر به بدن راسپوتین شلیک شد و او دوباره 
بر زمین افتاد؛ اما فورًا برخاست، در را باز کرد 
و در طول خیابان، با سرعت عجیبی می  دوید. 
ضاربان او را تا نزدیک رودخانه تعقیب کردند 
و سپس، با شلیک گلوله های متعدد، موفق 
شدند راسپوتین را بکشند و بعد جسد او را 
به داخــل رودخانه بیندازد. به این ترتیب، 

راسپوتین ُمرد!

دائم الخمری که جادو می دانست	 
ــن در 21 ژانــویــه  ــی ــوت ــپ گـــریـــگـــوری راس
1869)دوم بهمن 1247( در سیبری به 
ــد؛ او هیچ تحصیالتی نــداشــت، اما  دنیا آم

مدعی بود نیروهای فراطبیعی دارد و البته 
خیلی هم بیراه نمی گفت! هنگامی 

نیکالی  پسر  تنها  آلکسی  که 
دوم، آخرین تزار روسیه، از 

بیماری هموفیلی ُمشرف 
ــود و پزشکان  ــرگ ب بــه م
نمی توانستند او را مداوا 

که  راســپــوتــیــن  کنند، 
پیش از آن با رفتارش 
کشیش های  از  یکی 
درباری را فریفته بود، 
بــا وســاطــت وی نــزد 
آلکسی آمد و خونریزی 

کشنده او را با 
خواندن 

ــان کــرد! ایــن واقعیتی است  چند ِورد، درم
دلیلی  نیز،  روسیه  تاریخی  منابع  حتی  که 
بــرای کتمان آن نمی بینند. راسپوتین یک 
دائم الخمر و هوسران افراطی بود، اما ادعا 
می کرد که قدیسین او را لمس کــرده انــد! 
مدعی بــود با همین نیرو می تواند بیماری 
آلکسی را خــوب کند و البته، بیماری های 
متعدد و متنوع روحی و جسمی بانوان بیکار 
دربــاری را. باور بسیاری از مردم این بود که 
راسپوتین، قدرت هیپنوتیزم باالیی دارد و از 
این راه هم هموفیلی را درمان کرده و هم دل 
زنان درباری را به دست آورده اســت؛ آن قدر 
که برایش می میرند و حتی جشن تولد برگزار 
می کنند! اما واقعیت این است که نباید عنصر 
جهالت و غرور بیش از حد را در تسلیم افکار 
درباریان تزار و خود او به راسپوتین، دست کم 

بگیریم.

نقشه انگلیسی 	  
راسپوتین پس از درمــان 
ولیعهد تــزار، از هیچ، 
به همه چیز رسید؛ 
خــانــه ای مجلل در 
با  سن پترزبورگ 
خـــط تــلــفــن ویـــژه 
که تازه در روسیه 
راه افتاده بود، در 
ــارش قـــرار  ــی ــت اخ
گرفت. او به تمام 
خانم های اشرافی 
ــات  ــالق ــت م ــ وق
مـــــــــی داد و 
آن ها 

در برابر خدماتی که گمان می کردند دریافت 
می کنند، مبالغ معتنابهی پول و جواهر به 
وی مــی دادنــد. کــار به جایی رسید که تزار 
حتی بـــرای امـــور جنگی هــم بــه مــشــاوره با 
ــت. رفــتــارهــای عجیب و  ــرداخ راسپوتین پ
غیراخالقی وی، کلیسای ارتدکس روسیه 
ــت که راسپوتین را مــردی بی دین  را واداش
بااین حال، کار  و شیطان زده معرفی کند. 
پیشگویی راسپوتین دربــاره جنگ، چندان 
درست از آب در نیامد؛ او دقیقًا دستورهایی 
ــازان روســیــه را بــه هالکت  ــرب مـــی داد کــه س
قطعی مــی انــداخــت. ژنـــرال هـــا از دســت 
راسپوتین عاصی شده بودند و نصایح آن ها 
ــا معتقد  هم به خــرج تــزار نمی رفت. روس ه
بودند راسپوتین با سرویس های اطالعاتی 
آلمان ها در ارتباط است؛ در جنگ جهانی 
1914(، روســیــه در کنار  اول)1918 - 
انگلیس و فرانسه با آلمان و اتریش می جنگید. 
به همین دلیل، برخی منابع تاریخی از دست 
داشتن انگلیسی ها در قتل راسپوتین حکایت 
می کنند و »اسوالد رینر«، دیپلمات انگلیسی 
را در ترور راسپوتین دخیل می دانند؛ تعدادی 
از مورخان می گویند که گلوله شلیک شده 
به جمجمه راسپوتین که احتماال تیر خالص 
از اسلحه رینر شلیک شده است؛  ــوده ،  ب
ادعایی که البته چندان دور از ذهن 
نیست، اما دولت بریتانیا، با گذشت 
ــرگ  م از  ســـال   104 از  ــش  ــی ب
ــار ایــن اتهام  راسپوتین، زیــر ب

نمی رود.
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عالمت سوال، کدام گزینه را قرار می دهید؟
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جریان برق-چوب ویولن 6. رخسار-خورشیدگرفتگی-
ضمیربیگانه 7.عید ویتنامی-درخت جهنمی-پایتخت 
ایتالیا 8.مستعمره-واحد مکالمه تلفنی 9. گرز فریدون در 
شاهنامه-از الفبای یونانی 10.فرورفتگی-نیمه بار-رنگی 
برای ماشین 11.واحد شمارش چهارپایان-گنجینه-فلز 

چهره 12.رسته-فوتبالیست آلمانی

 عمودی:
1. قصه گو-خوردنی ناگوار-واحد شمارش نان 2.بیماری 
3.طال-فرمان-بوی  ــورس  م ساموئل  پوستی-اختراع 
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شــش- 11.آب 
نــمــاد  12.مــلــح-

زیرکی-هشدار
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12.نوشدارو- مرکز استان چهارمحال و بختیاری

عمودی :
ــر اعظم-آلرژی 2.لطیف- شیپور کوچک-واحد  1.وزی
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حرف درد 4.آواز- ممنوع شرعی یا عرفی-موال  5. سوره 
روشنایی - الفبای آبادانی 6.تتری-وحدت 7.نوعی گل-از 
ابزار نقاشی 8.طرف-پیکان 9. لیوان سرامیکی- آویشن 
کوهی-تیره 10.لیل-نوعی شیرینی-عدد دروازه بان 

11. کنجد کوبیده 
-ادا-هـــمـــســـایـــه 
12.فیلمی با بازی 
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هوش منطقی: پاسخ عدد 9 است. عددی که وسط هرستاره قرار دارد برابر اختالف 
مجموع اعداد گوشه های باال با مجموع اعداد گوشه های پایین ستاره است.

چالش ذهن : 1. زاهدان 2. شیراز 3. بوشهر 4. اراک 5. تهران 6. ساری

تست هوش: گزینه یک . در هر ردیــف، کاشی وسط حاصل   روی هم قرار 
گرفتن کاشی های چپ و راست )در همان ردیف است( به طوری که اجتماع 

نقاط سیاه اتفاق می افتد.

آیا می توانید 10  تفاوت را  بین این 2 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 در هر شماره با جا به جایی حروف به 
کار رفته در هر کدام از شماره ها نام یکی از شهرهای 
کشورمان را نوشته ایم که شما باید آن را حدس بزنید. 

بازی با کلمات:  
مــمــکــن اســــت تــعــداد 
کلمات بیشتری از آن 
چه برایتان نوشته ایم به 
دست آورید ما در این جا 
فقط به تعدادی از آن ها 

اشاره کرده ایم.
سه حرفی: شتر، ترش، 
فـــرش، رشـــت، هشت، 

هفت، شهر و ...
چــهــار حــرفــی: رشــتــه، 

شهرت و ...
پنج حرفی: فرشته

بازی ریاضی:

با کمی دقت در تصویر، رابطه منطقی بین اعداد 
را کشف و عدد مناسب را جایگزین کنید.

شرح در متن

حل جدول:

پ  گ  د  س    ر  ت  س   ا   ن         
ر س ن  ه   ل  ا  ب  ز  ا   و  ن  و       

ا ک  ا  د  ا   ز  ن   ا  ر  ا  ب  ه  ا     
م ا  ه  م  س  ر   ا  ط  ق  ک        ل 
ى ه  ت   پ  و   ن   ف  ن   و  ا   ى    

 

ر ى  ا س  ى   چ  ى  ق    

د م  ى   ر  ک   ا  ل    
   

ن و   ى س  د  ا  ر   ى  م   

ه ت  ه س  ا  ر   ا  د    
 

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
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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

حادثه در قاب

دختر کوچک شاهد قتل پدر!

یک روز مادرم صدایم زد و با عجله گفت: زودتر 
لباس هایت را عوض کن و دستی به سر و صورتت 
بکش که امشب مراسم بله برون داریم! باورم نمی 
شد این مراسم را به خاطر من گرفته باشند چرا 
که هنوز نمی توانستم معنای واقعی ازدواج را 

درک کنم اما همه چیز جدی بود و ...
زن 22ساله ای که به دنبال ارتباطی عاشقانه 
در فضای مجازی، جوان هوسران عاشق پیشه 
را برای کشتن شوهرش اجیر کرده بود، پس از 
آن که به سواالت تخصصی قاضی احمدی نژاد 
)قاضی ویژه قتل عمد مشهد( درباره چگونگی 
وقوع این جنایت هولناک در برابر چشمان دختر 
چهار ساله اش پاسخ داد، به تشریح سرگذشت 
خود نیز پرداخت و درباره علل و انگیزه های این 
جرم وحشتناک ادعا کرد: در یکی از روستاهای 
منطقه مرزی استان خراسان رضوی به دنیا آمدم 
و تا مقطع ابتدایی تحصیل کردم. پدرم به مواد 
مخدر آلوده بود اما کسی مصرف مواد مخدر را 
امری ناپسند نمی دانست چرا که بیشتر اهالی 
آن روستا به مواد مخدر سنتی اعتیاد داشتند. 
تا این که پدرم به همراه پسرعمه ام به جرم حمل 
مواد مخدر دستگیر و زندانی شد. مدتی بعد، 
وقتی دوران محکومیت آن ها به پایان رسید و از 
زندان آزاد شدند، مادرم از من خواست خودم 
را برای مراسم بله برون آماده کنم چرا که پدرم 
تصمیم گرفته بود مرا به عقد پسر خواهرش در 
بیاورد. »سعید« حدود 11سال از من بزرگ تر 
بود ولی به دلیل همین ارتباطات خاص آن ها 
در زمینه مواد مخدر و همچنین نسبت فامیلی، 
پدرم تصمیم گرفته بود ما با یکدیگر ازدواج کنیم. 
آن زمان من 14سال بیشتر نداشتم و چیزی از 
زندگی زناشویی نمی دانستم. با وجود این، هیچ 
وقت سعید را دوست نداشتم و نمی توانستم او را 
شوهر خودم بدانم. از سوی دیگر، جرئت نمی 
کــردم در آن سن و سال مقابل پــدرم بایستم و 

بگویم »پسرعمه ام را دوست ندارم!« 
خالصه، با طی آداب و رسوم محلی، روزی پای 
سفره عقد نشستم و با سعید ازدواج کردم اما دو 
سال بعد از آغاز زندگی مشترک، همسرم نیز 
به مواد مخدر سنتی اعتیاد شدیدی پیدا کرد و 

مصرف تفریحی را کنار گذاشت. 
خالصه، زندگی ما در حالی ادامه یافت که عشق 
واقعی بین ما شکل نگرفته بود. با وجود این، 
خیلی ســرد و بی روح در کنار هم زندگی می 
کردیم. پدر و مادرم در یکی از روستاهای ییالقی 
و تفریحی اطراف مشهد سکونت داشتند و مادرم 
با خیاطی به هزینه های زندگی کمک می کرد. او 
خیاطی ماهر بود و لباس های محلی می دوخت. 
من هم خیلی از اوقات را کنار مادرم سپری می 
کردم تا این که سه سال قبل یک روز مرد جوانی از 
اهالی همان روستا سوار بر موتورسیکلت آپاچی، 
پارچه ای را برای مادرم آورد تا برای آن ها لباس 
محلی بــدوزد. آن روز من داخل حیاط نشسته 
بودم که متوجه نگاه های معنی دار »احسان« 
شدم. او پارچه ها را به مادرم داد اما چشم از من 
بر نمی داشت. من هم ناخودآگاه شیفته نگاه 
هایش شدم، با آن که می دانستم او نیز متاهل 
است و سه فرزند دارد ولی نمی توانستم او را از 
افکارم بیرون کنم. تا این که هنگام جست و جو 
و پرسه زنی در شبکه های اجتماعی، ناگهان به 
صفحه اینستاگرامی »احسان« برخورد کردم و 
بدین ترتیب یکدیگر را دنبال کردیم. از آن روز 
به بعد، به پیج اختصاصی هم می رفتیم و این 
رابطه را به واتس اپ و دیگر شبکه های اجتماعی 
کشاندیم. خیلی زود روابط تلفنی ما آغاز شد و 
هرقدر این رابطه پنهانی بیشتر می شد، من از 
همسرم بیشتر فاصله می گرفتم. این در حالی 
بود که متوجه شده بودم همسرم نیز با یکی از 
بستگانم ارتباط دارد و مــدام در گوشی تلفن 
همراهش سیر مــی کند. همین مــوضــوع مرا 
بیشتر دلسرد می کرد و به طرف احسان کشیده 
می شدم. از سوی دیگر نیز همسرم فقط گوش 
به فرمان مادرش بود و از من فاصله می گرفت. 
مراقبت  و  تعقیب  و  سوءظن  به  ما  اختالفات 
یکدیگر کشید تا جایی که همسرم همواره می 

گفت من خانه را بدون اجازه او ترک کرده ام! 
باالخره برای ادامه زندگی، از سه سال قبل به 
مشهد آمدیم و در منطقه عبدالمطلب ساکن 
فروشی  میوه  شغل  به  مدتی  همسرم  شدیم. 
مشغول بود، بعد از آن به منطقه بولوار شاهنامه 
رفتیم و در آن جا خانه ای اجاره کردیم. این در 
حالی بود که ارتباط عاشقانه من و احسان هر روز 
بیشتر می شد و از سوی دیگر همسرم مدام مرا به 

باد کتک می گرفت. 
در این شرایط قصد طالق داشتم ولی سعید 
حاضر نبود مرا طالق بدهد. به همین دلیل با 
پیشنهاد احسان تصمیم به قتل او گرفتم تا این که 
نیمه های شب احسان و  یکی از بستگانش وارد 
خانه ام شدند و همسرم را با ضربات آجر و چاقو 
در حالی به قتل رساندند که دختر چهار ساله ام 

از خواب بیدار شده بود و ...
شایان ذکر است، تحقیقات در این باره توسط 
سروان عظیمی مقدم )افسر پرونده( ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

دزدان حرفه ای  با33  فقره 
سرقت به آخر خط رسیدند

توکلی- چهار  سارق  حرفه ای و  سابقه  دار   در  
دو عملیات  جداگانه  ماموران پلیس  دستگیر 

شدند.
 به گزارش خبرنگار ما ،به دنبال افزایش  سرقت 
مخازن CNG خودرو در شهر کرمان، دستگیری 
سارق  یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
بنابراین گــزارش ، ماموران انتظامی با انجام 
کار اطالعاتی و اقدامات پلیسی  مشخصاتی 
ــد که  از یک ســارق حرفه ای  را به دست  آوردن
پس از هماهنگی با مقام قضایی، متهم در یک 
عملیات غافل گیرانه توسط ماموران کالنتری 
15 شهر کرمان در مخفیگاهش  دستگیر وبه 
مقر انتظامی منتقل شد. سرهنگ فداء فرمانده 
انتظامی شهرستان کرمان با اشــاره به کشف 
تعدادی از اموال سرقتی  از مخفیگاه این دزد  
حرفه ای  تصریح کرد: متهم در بازجویی های 
ــودرو  پلیسی بـــه2۰ فــقــره ســرقــت قطعات خ
پنج   فقره  و  ، الستیک    CNG شامل مخازن 
 سرقت دوچرخه در شهر کرمان اعتراف کرد.
 مقام انتظامی شهرستان کرمان در ادامــه  از 
دستگیری سه سارق موتورسیکلت در عملیات 
ماموران انتظامی کالنتری 19 این فرماندهی 
خبر داد وگفت:  درپی  گزارش  سرقت چندین 
فقره  موتورسیکلت، در  بررسی های تخصصی 
و تحقیقات میدانی مــامــوران  از محل وقــوع 
ــای انتظامی  ــش کنترل ه ــزای ســرقــت هــا و اف
مشخص شد سرقت ها توسط سه  سارق حرفه 
ای و سابقه دار انجام شده است که با دستور   
مقام قضایی ســارقــان در یــک عملیات غافل 
گیرانه توسط ماموران کالنتری 19 شهر کرمان 
دستگیر شدند. این سارقان در بازجویی های 
ماموران  و در مواجهه با مستندات پلیس  به هفت  
فقره سرقت موتورسیکلت و یک فقره سرقت 

مغازه در شهر کرمان  اقرار کردند. 

70 قربانی سیل در ژاپن

شمار قربانیان وقــوع سیل در ژاپــن به ۷۰ تن 
رسید.به گزارش ایسنا، یک هفته بارش شدید 
باران در مناطقی از ژاپن موجب وقوع سیالب 
و کشته شدن دست کم ۷۰ تن شد و همچنان 
ــوادث مفقود شده اند.  1۳ نفر دیگر در این ح
طبق پیش بینی سازمان هواشناسی این کشور 
احتمال بارش شدید بــاران برای روزهــای آتی 

وجود دارد. 

نزاع دسته جمعی جشن را عزا کرد

سجادپور- نزاع مرگبار اتباع خارجی که از 
جشن عروسی در یکی از تاالرهای مشهد آغاز 
و به بیرون از تاالر کشیده شد، به قتل نوجوان 

1۷ ساله مهمان انجامید.
به گــزارش خــراســان، ایــن حادثه در دقایق 
اولیه بامداد روز گذشته در حوزه استحفاظی 
رخ  زمانی  مشهد،  هاللی  انتظامی  پاسگاه 
داد که در شب هــای وحشتناک کرونایی و 
در شرایطی که مشهد در وضعیت قرمز قرار 
دارد، جشن عــروســی در یکی از تــاالرهــای 
اطراف منطقه التیمور برگزار شد. عقربه های 
ساعت دقایق اولیه بامداد را نشان می داد 
که دو جوان در حالت »چشم تو چشم!« قرار 
گرفتند. همین نگاه معنی دار منجر به مشاجره 
لفظی بین سه برادر از یک سو و چند هموطن 
دیگرشان از طــرف دیگر شــد. بنابر گــزارش 
خراسان، در همین حال متصدی تاالر، آن ها 
را که طبق برخی اظهارنظرها، حالت طبیعی 
نیز نداشتند، به بیرون از تاالر راهنمایی کرد 
تا درون تاالر نزاعی رخ ندهد اما این مشاجره 

به خاطر غرور چند جوان پایانی نداشت و بدین 
ترتیب درگیری به بیرون از باغ تاالر کشید. در 
اثنای این درگیری ناگهان تیغه چاقو در فضا 
درخشید و بر قلب نوجوان 1۷ ساله ای به نام 
حفیظ ا... نشست. چند دقیقه بعد، نوجوان 
نژاد  هاشمی  شهید  بیمارستان  به  مجروح 
مشهد انتقال یافت اما بر اثر عوارض ناشی از 

اصابت ضربه کارد به قفسه سینه جان خود را 
از دست داد. گزارش خراسان حاکی است، 
در پی اعالم این ماجرا به نیروهای انتظامی و 
با توجه به اهمیت ماجرا، بی درنگ سرهنگ 
حاجیان )سرکالنتر( نیز شبانه به محل وقوع 
جنایت رسید و این گونه تحقیقات درباره این 
ماجرای هولناک در شب های کرونایی آغاز 

شد. نیروهای انتظامی پس از انجام بررسی 
های مقدماتی، ماجرا را به قاضی ویژه قتل 
عمد اعالم کردند که با حضور قاضی احمدی 
نژاد و کارآگاهان اداره جنایی در مرکز درمانی، 
اقدامات قضایی برای شناسایی و دستگیری 
عامالن نــزاع مرگبار ادامــه یافت. به دستور 
مقام قضایی، نیروهای انتظامی موفق شدند 
عارف نوجوان 16 ساله متهم به قتل را پس 
از یک سری عملیات اطالعاتی دستگیر کنند 
که در نهایت دو برادر وی نیز روز بعد خود را 
تسلیم قانون کردند. این نوجوان که مدعی 
بود مهمان جشن عروسی است در بازجویی 
ها به وارد آوردن ضربه چاقو اعتراف کرد اما 
گفت: چاقو مال مقتول بود و من هنگام نزاع 
از دستش گرفتم و با همان چاقو ضربه ای به 

قفسه سینه اش زدم!
گزارش خراسان حاکی است، تحقیقات بیشتر 
درباره چگونگی و علت و انگیزه این نزاع خونبار 
توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 

خراسان رضوی ادامه دارد.

عروسی خونبار در شب های کرونایی!

آیا ردپای یک دختر در میان است؟

ماجرایجنایتمسلحانهدرتاریکیشب
سجادپور- مهاجمان مسلحی که سر قرار با 
ام وی ام سواران آمده بودند، با شلیک گلوله، 
جنایت هولناکی را در تاریکی شب رقم زدند 
و از محل گریختند. به گــزارش خراسان، این 
حادثه حدود ساعت 4۰ دقیقه بامداد در ابتدای 
ــاده روستای امرغان پس از آن رخ داد که  ج
جوان 2۷ ساله ای به نام احسان به همراه یکی 
از دوستانش به سمت جاده روستایی امرغان 
حرکت کردند. آن ها که طبق بررسی های 

مقدماتی با چند جوان دیگر قرار گذاشته بودند، 
ــودروی ام وی ام ۳15 پیاده شدند ولی  از خ
ناگهان طرف های مقابل که مسلح بودند با 
ــت همراه  شلیک گلوله، »محسن-د« )دوس
احسان( را هدف گرفتند. وقتی محسن خون 
آلود بر زمین افتاد، بالفاصله احسان پیکر مجروح 
او را درون خودرو ام وی ام انداخت و به طرف 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد حرکت کرد. 
وقتی کادر درمانی مجروح را به بخش اورژانس 

بردند، احسان نیز از شدت ترس سوار بر خودرو 
به طرف منزل خودشان فــرار کرد و خــودرو را 
در منطقه ابوطالب گذاشت. او سپس ماجرای 
تیراندازی را به مرد 4۷ ساله بنگاه داری که از 
رفاقت آن ها آگاه بود، اطالع داد و از او خواست 
تا وضعیت »محسن« )مجروح( را جویا شود. »ز« 
وقتی به بیمارستان شهید هاشمی نژاد رسید که 
»محسن« جان خود را از دست داده بود و قاضی 
ویژه قتل عمد به همراه کارآگاهان اداره جنایی و 

سروان کبوتری )رئیس پاسگاه هاللی( مشغول 
تحقیق در این باره بودند. قاضی احمدی نژاد 
که به اظهارات متناقض »ز« دربــاره چگونگی 
اطالع از ماجرای جنایت مسلحانه، مشکوک 
شده بود بی درنگ دستور بازداشت وی را صادر 
کرد و بدین ترتیب تحقیقات برای شناسایی و 
دستگیری مهاجمان مسلح فراری و دیگر عوامل 
مرتبط با این قتل هولناک ادامه یافت. به دستور 
مقام قضایی رسیدگی به پرونده این جنایت در 
حالی به کارآگاهان ورزیده اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی واگذار شد که بررسی 
های مقدماتی از ردپــای یک دختر نیز در این 

ماجرا حکایت دارد.

آتش نشانان یک بزمجه یک متری را که در زیر کاپوت یک خودروی پژو 20۶ مخفی شده بود به دام  انداختند	 

دختر کوهنورد پس از 3روز هنوز پیدا نشده است
 بر اساس اعالم سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر، دختر کوهنورد2۷ ساله ای  که در 
روز بیست و یکم تیرماه در منطقه جهان نمای 
کردکوی مفقود شده بود، هنوز پیدا نشده است 
اما عملیات جست و جو ادامه دارد.به گزارش 
میزان، سید رحیم میرکریمی معاون امداد و 

نجات هالل احمر استان گلستان  بااشاره به 
این که این دختر به همراه یک تیم 25 نفره 
گردشگری وارد منطقه حفاظت شده جهان نما 
از توابع شهرستان کرد کوی شده است، ادامه 
داد: ۸6 نفر در قالب 24 تیم با استفاده از ۷ 
دستگاه کمک دار سبک به عملیات جست و جو 
ادامه می دهند.وی شایعه پیدا شدن این دختر 
تهرانی توسط یک چوپان را هم رد کرد و افزود: 
متاسفانه پس از سه روز جست و جو، هیچ اثری 

از فرد گمشده پیدا نشده است.
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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شاخص

رشد ۵/۵ برابری نرخ ارز در برابر 
جهش ۲1 برابری شاخص بورس 

در شرایطی که برخی فعاالن بازار بورس، رشد 
شدید و بی رویه این بازار را ناشی از جهش نرخ 
ارز می دانند، بررسی های آماری خبرگزاری 
فارس نشان می دهد که افزایش شاخص کل 
بورس هیچ تناسبی با رشد نرخ ارز ندارد چراکه 
از مهرماه 96 تا 22 تیرماه 99 نرخ ارز 453 
درصد رشد داشته اما شاخص کل بورس افزایش 
انفجاری و  بی سابقه 1987 درصدی را تجربه 
کرده است. به اعتقاد برخی کارشناسان این 
میزان رشد سرسام آور بورس موجب افزایش 
 قیمت دالر و طــا و تبدیل شبه پــول بــه پول
 )تبدیل سپرده های بانکی مدت دار به جاری( و 

در نتیجه رشد بیشتر تورم می شود.

بازار خبر

خبر

گزارش خبریژ

سقف ذخیره  کارت های هوشمند 
سوخت تغییری نمی کند

ایسنا- سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی گفت: سقف ذخیره بنزین کارت های هوشمند 
سوخت که پیش از این از شش ماه )360 لیتر( به 
9 ماه )540 لیتر( افزایش یافته بود، ثابت می ماند. 
کاهی با تاکید بر این که اگر شخصی از ابتدای زمان 
سهمیه بندی 24 آبان 98 تاکنون از سهمیه کارت 
سوخت خود استفاده نکرده باشد، سهمیه ای به 
کارت سوخت آن اضافه نمی شود، تصریح کرد: سقف 
ذخیره 540 لیتر تعیین شده و اگر فردی فقط 30 
لیتر از این میزان را استفاده کرده باشد تنها 30 لیتر 
مرداد به سهمیه آن شخص اختصاص داده می شود.

مرزهای جنوبی ایران و عراق باز شد

تسنیم- آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
عراق از توافقات انجام شده با عراق برای بازگشایی 
مرزهای جنوبی ایران با این کشور، هفته ای دو روز و 

بازگشت ارز صادراتی دولتی خبر داد.

سه شنبه ۲4 تیر  1399
۲۲ ذی القعده1441.شماره  ۲04۲4

ورود دالر به کانال ۲3 هزار تومان! 

روز گذشته روند صعودی قیمت ارز در بــازار با 
ثبت رکورد جدید ادامه یافت و دالر در بازار آزاد 
برای نخستین بار از 23 هزار تومان فراتر رفت 
و به 23 هزار و 300 تومان رسید. همزمان در 
صرافی های بانکی قیمت دالر با 200 تومان 
ــورو نیز با  ــزار و 750 تــومــان و ی افــزایــش 22 ه
قیمت 25 هــزار و 50 تومان به فــروش رسید. 
براساس اعام برخی فعاالن بــازار، رسیدن به 
ــادرات در پایان تیرماه و  موعد بازگشت ارز ص
هجوم برخی صادرکنندگان برای خرید ارز از 
بــازار برای عرضه در نیما با هدف جلوگیری از 
مجازات های تعیین شده باعث افزایش تقاضا 
و در نتیجه نرخ ارز در بازار شده است. همزمان 
قیمت سکه نیز در معامات بازار آزاد تهران به 10 
میلیون و 690 هزار تومان رسید. هر گرم طای 

18 عیار نیز 977 هزار و 418 تومان شد.

 با ابالغ بسته سیاستی
 بازگشت ارز صادراتی مشخص شد 

ضوابط بازگشت ارز صادراتی 99 
سختگیرانه تر از 98 

بانک مرکزی بسته سیاستی بازگشت ارز صادرات 
را اباغ کرد. بسته ای که نسبت به سال گذشته 
سختگیرانه تر است و صادرکنندگان را به عرضه 80 
درصد ارز صادراتی در سامانه نیما ملزم می کند و 
بقیه ارز می تواند روانه صرافی ها شود و از تفاوت 
قیمتی که این روزها حدود 5 تا 6 هزار تومان است 
بهره مند شود. این در حالی است که سال گذشته 
50 تا 60 درصد ارز صادراتی در سامانه نیما عرضه 
می شد و بقیه می توانست راهی صرافی ها شود. 
هم اکنون براساس اعام بانک مرکزی 27 میلیارد 
دالر ارز صادرات از سال 97 تاکنون بازنگشته است.
در همین حال عبدالناصر همتی در توضیح این 
بسته با اشاره به این که مهلت برگشت ارز صادراتی 
چهارماه بعد از صدور پروانه صادراتی است، افزود: 
برای تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد 
ازصــدور پروانه صــادراتــی،ارز خود را برگردانند، 
تعهدات ارزی آن ها، برمبنای 90 درصد ارزش 
پایه صــادراتــی محاسبه خواهد شــد. ایــن بسته 
حاوی مجازات هایی نیز در نحوه محاسبه ارز برای 
صادرکنندگان متخلف است. به این ترتیب که اگر 
صادرکنندگانی در مهلت تعیین شده، برای برگشت 
ارز اقدام نکردند، مکلف اند باقی مانده تعهدات 
خود را، دربازار دوم )سامانه نیما( به نرخ روز پایانی 
مهلت خود در بازار دوم یا قیمت روز بازار در هنگام 
ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی 

بفروشند.

مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری 
نیروی کار در بهار 99 را منتشر کرد 
که به وضوح تاثیر بیماری کرونا بر بازار 
کار کشور را نشان می دهد. طبق این 
آمارها، هر چند نرخ بیکاری افراد 15 
ساله و بیشتر در کشور نسبت به بهار 
98، با کاهش 1.1 واحــد درصــدی 
مواجه شده و به 9.8 درصــد رسیده 
ــت، امــا ایــن به معنای بهتر شدن  اس

اوضاع در این بازار نیست.
در بیان دلیل این مسئله باید به تعریف 
نرخ بیکاری که از تقسیم تعداد جمعیت 
بیکار به تعداد جمعیت فعال به دست 
می آید، توجه کرد. بررسی های مرکز 
آمار نشان می دهد که در بهار امسال 
نسبت به بهار سال گذشته، از تعداد 

جمعیت بیکاران، در حدود 493 هزار 
نفر کاسته شده است، اما همزمان از 
تعداد شاغان، در حدود یک میلیون 
و 500 هزار نفر کم شده که می توان 
آن را تا حد زیادی ناشی از تعطیات 
ــت. ضمن ایـــن که  ــس کــرونــایــی دان

»مخرج کسر نرخ بیکاری« یعنی »تعداد 
جمعیت فعال اقتصادی« نیز با کاهش 
بیش از یک میلیون و 992 هزار نفر 
روبه رو شده است. یعنی این افراد به 
هر دلیل از یافتن شغل ناامید شده و 
از بازار کار خارج شده اند. تعبیر آماری 

ایــن ناامیدی ایــن می شــود که »نرخ 
مشارکت اقتصادی« که شاخصی مهم 
برای مشارکت جمعیت در سن کار، در 
بازار کار بوده و از تقسیم جمعیت فعال 
به کل جمعیت در سن کار به دست 
می آید، 3.7 درصد افت کرده است. 
توضیحات حسین زاده رئیس مرکز 
آمار ایران در این خصوص حاوی نکات 
جدیدتری اســت. وی گفت: در بهار 
1399، مهم ترین جابه جایی و تغییر 
وضع فعالیت، از بیکار به غیرفعال و 
از شاغل به غیرفعال بوده است و در 
با فصول قبلی، غیرفعاالنی  قیاس 
که کماکان در این فاصله در وضعیت 
غیرفعال مانده اند افزایش یافته اند. 
بر این اســاس، در فصل بهار 1399 

نسبت به فصل مشابه سال قبل، وضع 
فعالیت 14/8 درصد از افراد شاغل به 
غیرفعال تغییر یافته و 37/2 درصد از 
افــراد بیکار جویای کار نیز در همین 
مدت از بازار کار خارج شده اند. 93/6 
درصد از افراد غیرفعال نیز طی این 
مدت در همان وضعیت غیرفعال باقی 

مانده اند.
کاهش ساعت کــار شاغان در بهار 
امسال نیز قابل توجه است. به گفته 
وی متوسط ساعات کار هفتگی در 
این فصل نسبت به فصل مشابه سال 
98 با کاهش محسوسی مواجه شده 
است و از 45/8 ساعت در هفته در 
بهار 1398 به 40/4 ساعت رسیده 

که در سال های اخیر بی سابقه است.

در دوازدهمین جلسه دادگاه 21 متهم ارزی 
موسوم به پرونده هفت تپه، نوبت به بررسی 
اتهامات چند مدیر بانکی از بانک رفاه رسید. 
طبق گفته نماینده دادستان یکی از این 
مدیران به خاطر پیشنهادی اغواکننده مبنی 
بر رسیدن به صندلی مدیرعاملی بانک رفاه، 
مداخله غیرقانونی برای پرداخت تسهیات 
ارزی داشته است.به گزارش میزان در جلسه 
دیروز مبارکی معاون بانکداری شرکتی بانک 
رفاه، پایسته مسئول شعبه پردیس این بانک 
و شهرخی معاون ارزی شعبه و منتظری که 
متهم به اعمال نفود در بانک است به دفاع 
از خود پرداختند. در این جلسه نماینده 
دادستان  در پاسخ به مبارکی که فعالیت خود 
را مطابق قانون دانسته بود گفت: معاون ارزی 
وقت می گوید شما )مبارکی( گفتید پرداخت 
حواله ارزی به اسد بیگی تسریع شود، حال آن 
که شما باید صرفا به عنوان معاون بانکداری 
شرکتی، شرکت مزبور را به بانک معرفی 
می کردید.نماینده دادستان افزود:  ضابطین 

از  صورتجلسه ای   96/8/16 تاریخ  در 
کارمندان بانک دریافت کردند. از افراد ذیل 
صورتجلسه سوال شد و آن ها گفتند مبارکی 
طی پیگیری های تلفنی با اعضا و آن هم بر 
اساس پیشنهاد اغوا کننده اسدبیگی)متهم 
ردیف اول و مدیرعامل هفت تپه( که وی را 
مدیر عامل بانک رفاه می کند، درخواست 
صدور برات ارزی برای شرکت معتمد دنیای 
پارسه را از شعبه پردیس بانک رفاه خواستار 
شد و در این زمینه پیگیری کرد.  در نتیجه 
شعبه پردیس با طی فرایند غیرقانونی برای 
شرکت معتمد دنیای پارسه برات ارزی صادر 
کرد و بدون گرفتن تضمین در عرض یک هفته 
اولین حواله ارزی صادر شد. بعد از این که ارز 
توسط آقایان دریافت شد تازه اعتبار سنجی 
صــورت گرفت. نماینده دادســتــان گفت: 
شرکت مزبور بدهی و ارز معوق داشته است. 
اگر اعتبار سنجی صورت گرفته و به این موارد 
در بانک رفاه توجه نشده بنابراین سوء نیت 

متصدیان این بانک محرز می شود.

هیئت دولت دو مصوبه بورسی داشت که طبق یکی 
از آن ها دستگاه ها باید سهام شناور شرکت های 
وابسته به خود را تا 25 درصد افزایش دهند. مصوبه 
ــاره افزایش سرمایه بود اما جزئیاتی  دوم هم درب
درباره آن منتشر نشده است.به گزارش پایگاه اطاع 
رسانی دولت، در جلسه روز یک شنبه هیئت وزیران 
اعضای دولت به بحث و بررسی درباره تعدادی از 
پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پرداختند و 
آن ها را به تصویب رساندند.در توضیحات سایت 
دولت در این خصوص آمده است: دولت با هدف 
سامان دهی وضعیت بازار سرمایه و با توجه به کشش 
تقاضای باال در بازار سرمایه به منظور استفاده از 
فرصت های تأمین مالی از این بازار، با افزایش سهم 
شناور آزاد شرکت های وابسته به دستگاه های 
اجرایی در بــازار سرمایه موافقت کــرد. به موجب 
این تصمیم، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند 
همکاری الزم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در افزایش سهم شناور آزاد )حداقل به میزان 25 
درصد شرکت های تابعه اعم از شرکت های دولتی 
و شرکت های تابعه نهادهای عمومی و سازمان 
ها و صندوق های بازنشستگی(، مطابق مقررات 
بورسی در بــازار سرمایه به عمل آورنــد. همچنین 

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه 
5 درصد از تخصیص بودجه دستگاه هایی را که 
متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار 
برای افزایش سهام شناور آزاد شرکت های مربوط 

اقدام نمی کنند، کاهش دهد.
درباره مصوبه دوم نیز آمده است: »هیئت وزیران در 
راستای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکت ها در 
بازار سرمایه و تأمین مالی بیش از پیش شرکت های 
بورسی در بــازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه 
با استفاده از سرمایه های خرد تزریق شده به آن، 
الیحه افزایش سرمایه شرکت های بورسی را با قید 
دو فوریت مصوب کرد تا در مجلس شورای اسامی 
ــاره مفاد این الیحه  به تصویب نهایی برسد«. درب

جزئیاتی منتشر نشده است.
گفتنی است منظور از افزایش سهام شناور به 25 
درصد آن است که باید حداقل 25 درصد سهام 
شرکت ها در اختیار سرمایه گذاران خرد قرار بگیرد 
تا قابلیت معامله روزانــه در بورس را داشته باشد. 
هم اکنون دربــاره بسیاری از شرکت ها فقط 10 
درصد سهام در بازار معامله می شود و بقیه در اختیار 
سهامداران عمده است که به دلیل حفظ کرسی های 

مدیریتی از فروش آن اجتناب می کنند. 

کاهش 1.5 میلیون نفری شاغالن در بهار کرونایی 
نرخ بیکاری در شرایطی به 9.8 درصد کاهش یافت که کاهش 2 میلیون نفری افراد متقاضی کار نشان می دهد که بازار کار زلزله کرونا را حس کرده است 

 پرداخت یک هفته ای تسهیالت توسط 

معاون بانک به طمع صندلی مدیرعاملی! 
2 مصوبه دولت برای افزایش عرضه سهام در بورس 

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



سه شنبه 24 تیر 1399
11ترحیم و تسلیت22 ذی القعده 1441.شماره 20424 پذیرش تلفنی:37010 -  37009999 پذیرش آگهی های ترحیم و  تسلیت: 

www.37010.ir :پذیرش اینترنتی



طلوع آفتاب فردااذان صبح فردانیمه شباذان مغربغروب آ فتاباذان ظهرتهران     طلوع آفتاب فردااذان صبح فردانیمه شباذان مغربغروب آ فتاباذان ظهرمشهد    

تازه های مطبوعات

چهره ها و گفته ها 

انعکاس

سه شنبه  24  تیر 1399، 22  ذی القعده 1441، 14 جوالی 2020، شماره 20424 ، سال هفتاد ودوم.

رسول خدا)ص( می فرمایند:
ُقِل الَحقَّ و التأُخذَک ِفی ا... َلوَمُة الئٍم.

حق را بگو و در راه خدا از مالمت هیچ مالمت گری بیمناک نباش. 
)کنزالعّمال: حدیث 43555(

 13:10 20:21  20 :41  00:19 4:17 6:00  12:3719:50  20:10 23:46  3:42 5:26 

051           37009111
051        37615042
051    37657772
051   37612035
051   37009777
051  37644355
051    37674334

میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
84411    021 ، )باظرفیت30خط(

051 37009210-16

روابط عمومی:
نمابرتحریریه:

نمابرجوابیه ها:
نمابرآگهی ها:

تلفن امورمشترکین:
نمابرامورمشترکین:

نمابرشهرستان ها:
دفتر تهران: 

تلفن:
مرکزافکارسنجی:

021    88433270
021    88437330

2000999
شهرچاپ خراسان

شرکت  رواق روشن مهر

نمابردبیرخانه:
نمابر تحریریه:

پیامك:
چاپ مشهد:
چاپ تهران:

                www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه خراسان 
را در سایت بخوانید

موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان

سیدعلی علوی
مشهد،بلوارشهید صادقی)سازمان آب(

91735-511
051    37634000
051  37624395
051                      37010

صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:

سردبیر:
دفترمرکزی:

صندوق پستی:
تلفن:

نمابردبیرخانه:
پذیرش  آگهی و اشتراک:

روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

 اکثر روزنامه های صبح دیروز تیتر و عکس اول  •
خــود را بــه دیـــدار رهبر معظم انــقــالب بــا مجلس 
یــازدهــم اخــتــصــاص دادنــــد، از جمله : آرمـــان 
قــوای  اعتماد:»رفاقت  ؛  باشیم«  ملی:»یکصدا 
انتخابی« ؛ جام جم:»خانه امید ملت باشید«؛ وطن 
امروز:»مجلس امید«؛ سازندگی:»تا روز آخــر«؛ 

فرهیختگان:»سند سنجش عقالنیت مجلس«
 صبح نو- محسن مهدیان در یادداشتی با عنوان  •

» واقعا نیاز به پشت بلندگو بــود؟!« نوشت: » واقعًا 
روشن نبود که نقد به ظریف نباید با هیاهو همراه 
شــود؟ نباید با تهمت و افترا همراه شــود؟ روشن 
نبود که طرح سوال و استیضاح رئیس جمهوری به 
صالح کشور نیست؟ حتمًا باید رهبرانقالب تذکر 
دهند؟ ســوال، تحقیق وتفحص و حتی استیضاح 
رئیس جمهوری حق قانونی مجلس است. اما تنها 
همین یک حق برای تصمیم گیری اکتفا می کند؟ 
تکلیف نماینده مقابل این حق نباید محل اعتنا باشد؟ 
کمترین انتظار و ساده ترین پرسش این است که 
نتیجه اعمال این حق چیست؟ آیا قرار نیست مشکلی 

حل شود؟ می شود؟«
شرق- استعفای محمدرضا عارف از شورای عالی  •

سیاست گذاری اصالح طلبان هنوز در ابهام است که 
نام های جدیدی برای جایگزینی او به گوش می رسد؛ 
از بهزاد نبوی، محسن هاشمی و مجید انصاری تا 

عبدا... نوری.
اعتماد- این روزنــامــه در شماره دیـــروز خود  •

توافق  امــضــای   بــه مناسبت پنجمین ســالــگــرد 
هسته ای پرونده ای با عنوان »دلواپس برجام« منتشر 
کرد. در بخشی از این پرونده، »نادر انتصار« استاد 
دانشگاه آالبامای جنوبی آمریکا در پاسخ به این سوال 
که »تداوم ریاست جمهوری ترامپ یک احتمال جدی 
است. تقابل دو سیاست »فشار حداکثری آمریکا« و 
»مقاومت حداکثری ایران« به کجا خواهد رسید؟« 
گفت:  »اگر شاهد ادامه همین روند کنونی باشیم 
باید بگویم احتمال تقابل نظامی میان دو کشور وجود 

خواهد داشت، همان طور که اکنون وجود دارد.«

عصرایران نوشت : سایت عین العراق، به نقل  •
از یک منبع آگاه اعالم کرد که محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه ایران یک شنبه هفته آینده به بغداد 
سفر می کند و با نخست وزیر، رئیس جمهور، رئیس 
پارلمان عراق و دیگر مقامات سیاسی این کشور 
دیدار و گفت وگو می کند.تاکنون هیچ مقام رسمی 

از ایران و عراق انجام این سفر را تایید نکرده اند.
رویداد 24 نوشت : از زمان رونمایی مستعان  •

110 در فروردین   تا کنون خبری از این اختراع 
نشده است. حاال سردار رمضان شریف سخنگوی 
سپاه پاسداران درباره آخرین وضعیت تولید دستگاه 
مستعان 110 می گوید: فعال این دستگاه دارد 
تست های راستی آزمایی اش را می گذراند. االن 
همچنان در دست تحقیقات علمی بیمارستان ها 
و مراکز علمی است. این دستگاه بخش عمده ای 
از تست های راستی آزمایی اش را با موفقیت از سر 

گذرانده، اما هنوز به مرحله تولید نرسیده است.
ــی در ســایــت  • ــت ــت : مــتــیــو پ ــوش ــاب ن ــخ ــت  ان

Responsible Statecraft وابسته به اندیشکده 
کوئینسی نوشت: امارات متحده عربی و ایران هر 
روز به نوعی به هم نزدیک تر می شوند. به نظر می رسد 
امارات متحده عربی می خواهد به اتحادیه میهنی 
کردستان، یک حزب مخالف کرد عراق که دارای 
روابط تنگاتنگ تاریخی با ایران است، نزدیک شود. 
ماه گذشته، یکی از مقامات امــارات در اوج شیوع 
کرونا با سفر به سلیمانیه عراق دیداری با اعضای این 

حزب داشت.

هادی محمدی – سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در 
واکنش به آتش سوزی جنجالی و خبرساز یک ناو هواپیمابر 
آمریکایی در بندر »سن دیگو« که یک شنبه شب به وقوع 
پیوست و آتش  احتماال تا چند روز  زبانه بکشد، با بیان این 
که »آتش سوزی ناو آمریکایی خیلی به ما ارتباطی پیدا نمی 
ــزود: »ایــن جالب است که ناوهای  کند«، با زبــان کنایه اف
آمریکایی زود آتش می گیرند ، در منابع خبری سرچ کنید 
ببینید یوزپلنگان آمریکایی مسئولیت این اقدام رو بر عهده 
نگرفتند؟« کنایه این دیپلمات کشورمان به حادثه 10 
روز قبل در سایت نطنز است که رسانه های غربی به طور 
هماهنگ مدعی شده بودند که گروهی به نام »یوزپلنگان 

وطن« عامالن این حادثه هستند.

اگر نقش رژیم یا دولتی در حادثه نطنز مشخص شود 	 
خواهند دید که دوران بزن و دررو گذشته است

به گزارش خراسان ،سید عباس موسوی در نشست خبری 
هفتگی خود در پاسخ به سوالی درخصوص حادثه رخ داده 
در سایت نطنز با بیان این که بررسی های همه جانبه درباره 
این حادثه آغاز شده و به نتایجی نیز رسیده، تصریح کرد: 
 »ولی هنوز جمع بندی نهایی نشده و بنابراین زود است 
در باره این موضوع قضاوت کنیم...اما اگر در جمع بندی 
نهایی به این نتیجه برسیم که رژیم یا دولتی در این موضوع به 
صورت مستقیم یا غیر مستقیم دخالت داشته است طبیعی 
است که این موضوع با واکنش جدی ایران همراه خواهد بود 

و آن ها خواهند دید که دوران بزن و دررو تمام شده است.«

روزنه هایی با کره جنوبی باز شده است	 
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خراسان در باره 
آخرین وضعیت طلب  ۷ میلیارد دالری ایران از کره جنوبی و 
اقداماتی که برای وصول این طلب انجام شده ، خاطر نشان 
کرد:  هم در سطح سفرا و هم مقامات وزارت خارجه این کشور 
و همچنین مقامات اقتصادی و بانکی دو کشور رایزنی ها و 
گفت وگوهایی انجام شده و ما این روند را ادامه خواهیم داد. 
ما به صراحت به مقامات کره جنوبی گفته ایم  بهانه ای که آن 
ها برای نپرداختن بدهی ملت ایران مطرح می کنند قابل 
قبول نیست ایران تحت تحریم هیچ نهاد بین المللی نیست 
بلکه یک کشور قلدر و یاغی اقدام به اعمال تحریم های یک 

جانبه علیه ایران کرده است و کره جنوبی موظف به اجرای 
تحریم های آمریکا نیست. این دیپلمات کشورمان ادامه داد: 
بهانه کره جنوبی در هیچ محکمه ای هم قابل پذیرش نیست. 
امیدواریم آن ها بدهی های خود را پرداخت کنند. اگر ببینیم 
روزنه هایی که ایجاد شده در حال بسته شدن است، اقداماتی 

را برای بازپس گیری طلب مان فعال خواهیم کرد.

آخرین وضعیت پرونده قاضی منصوری	 
موسوی دربــاره آخرین وضعیت پرونده قاضی منصوری 
گفت: به تازگی مقامات ذی ربــط در سفارت کشورمان 
در رومانی ، دیداری با مقامات پزشکی قانونی این کشور 
داشته اند و آن ها اعالم کرده اند که جسد متوفی با ذکر 
دالیل مرگ به دادگاهی در این کشور ارجاع داده شده و 
پس از بررسی این دادگاه ، اجازه داده خواهد شد که جسد 
متوفی با وکالت خانواده اش و با کاهش محدودیت های 
پروازی در پی شیوع ویروس کرونا ، طی پروازی به ایران 

منتقل شود.

فراموش نمی کنیم که تحریم های ظالمانه علیه ایران 	 
در زمان اوباما تشدید شد

وی همچنین در باره احتمال انتخاب جو بایدن به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا و تاثیر آن بر روابط ایران با ایاالت متحده 
گفت: برای ایران مسائل داخلی آمریکا و این که کدام فرد یا 
حزب به پیروزی می رسد چندان اهمیتی ندارد. دولت های 
مختلف و افراد مختلفی را در طول این سال ها تجربه کرده ایم 
اما فراموش نمی کنیم که تحریم های ظالمانه علیه ایران در 
زمان اوباما تشدید شد و فشارها بر ایران افزایش یافت و اکنون 

نیز ترامپ آن مسیر را ادامه می دهد.

 کنایه های سخنگوی وزارت خارجه 
به آتش سوزی ناو آمریکایی 

موسوی: آتش سوزی ناو آمریکایی خیلی به ما ارتباط ندارد ،شاید کار یوزپلنگان است!

ویژه های خراسان  

هزینه سازی با داد و بیداد

مرتضی طالیی، فعال سیاسی اصولگرا با بیان 
این که »بیم آن را دارم که عده ای با شعارهای 
»انقالبی بودن« و »اصولگرایی« برای حاکمیت 
و مردم هزینه ایجاد کنند« افزود: یک نماینده 
مجلس رفتار خود را باید بر سه اصل عقالنیت، 

اخالق و منطق استوار 
کند.نماینده انقالبی 
نــه داد و بــیــداد می 
ــه از دایــــره  ــد نـ ــن ک

اخـــــالق خـــارج 
مــــی شــــود./

خبرآنالین

 الیحه 2 فوریتی کابینه
 که 9 ماه بعد ارسال شد!

ارتقای  و  فساد  بــا  مقابله  الیحه  کــه  حالی  در 
سالمت نظام اداری – مالی، به پیشنهاد وزارت 
دادگستری در جلسه 21 مهرماه سال 1398 
هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، بررسی ها 
نشان می دهد این مصوبه مهم کابینه که با قید 
دو فوریت مورد تایید دولتی ها قرار گرفته پس از 
گذشت 9 ماه، در 21 تیرماه امسال با نامه رئیس 
جمهور خطاب به قالیباف رئیس مجلس، برای 
طی تشریفات قانونی تصویب، تقدیم قوه مقننه 

شده است.

 مجوز ویژه دولت 
 به وزیر اقتصاد درباره

 سهام تامین اجتماعی

در حالی که هیئت دولت طی روزهــای اخیر با 
واگذاری سهام دولتی برخی شرکت ها همچون 
دخانیات ایران، طالی زرشوران و ماشین سازی 
تبریز، بخش بزرگی از دیون خود به سازمان تامین 
اجتماعی را تسویه کرد، یک مسئول ارشد اجرایی 
در ابالغیه ای خطاب به وزیر اقتصاد به وی مجوز 
داده است در صورتی که تامین اجتماعی تا پایان 
سال 1399 سهام مازاد بر 1۷ درصد مالکیت 
خــود در ایــن شرکت ها را به بخش غیردولتی 
ــذاری اقدام  واگــذار نکرد، رأسا دربــاره این واگ
و منابع به دست آمده را به حساب آن سازمان 

واریز کند.

توئیت سیاسی

عبداهلل گنجی
@ Dr_a_ganji

ــرارداد با چین  کسانی که نخوانده به ق
ــر آن را ببینند وکفه  حمله کــردنــد اگ
ــد راضـــی می  ــاش ــا ب ــم از م سنگین ه
شوند؟خیر چون چین ما را متهم به نقض 
حقوق بشر و حمایت ازتروریسم و قدرت 
موشکی نمی کند قدرت منطقه ای ما را 
محترم می شمارد.با ماهیت انقالب ما 
درگیر نیست.خب این چین به چه درد 

روشنفکران می خورد؟

نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال به بررسی برنامه همکاری 25 ساله ایران و چین پرداختند 

قائم مقام سابق سیا :ایران و چین می برند ،ما می بازیم 
یکی از پرسر و صداترین اتفاقات چند وقت اخیر خبر »برنامه 
همکاری جامع ایران و چین« بوده است . خبر مهمی که نه تنها  
توجهات زیادی را در داخل  به خود معطوف کرد بلکه مورد توجه 
رسانه های آن سوی مرز ها هم قرار گرفت. درحالی که طیف 
هایی همچون سلطنت طلب ها و وزارت خارجه آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به مخالفت با این برنامه همکاری برخاسته اند، اما 
برخی تحلیل گران رسانه های بین المللی  معتقدند که این قرارداد 
25 ساله به کمک ایران آمده و این کشور را از فشار و انزوای تحریمی 
خارج خواهد کرد. در همین زمینه ، روزنامه آمریکایی »وال استریت 
ژورنال« نوشت: »تهران و پکن در تالش هستند تا یک مشارکت 
گسترده استراتژیک را برای کاهش فشارهای اقتصادی آمریکا بر 
هر دو کشور پایه ریزی کنند؛ توافقی که همچنین ایران را از انزوای 
اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا خارج خواهد کرد... شراکت 
ایران و چین باعث مقابله با فشارهای آمریکا روی هر دو کشور 
خواهد شد.« در توضیح همین بازی دو سر سود شبکه تلویزیونی 

جهانی چین )CGTN(در گزارشی تصریح کرد که ایران می تواند 
»شاهراهی از سمت اروپا به سمت چین بگشاید« ودر مقابل از 
فناوری چین بهره بگیرد و میادین گازی و نفتی خود را گسترش 
دهد:» با نگاهی بلندمدت، ایران می تواند چین را از طریق ابتکار 
یک کمربندـ  یک جاده برای تجارت جهانی و شیوه های سرمایه 
گــذاری به اروپــا متصل کند. در مقابل پکن می تواند به توسعه 
میادین نفتی و گازی ایران که دارای دومین ذخایر گاز طبیعی 

و پنجمین ذخایر نفت خام در جهان هستند، کمک کند.« این 
موضوع  همچنین واکنش »مایکل مورل« قائم مقام سابق سیا  را 
به همراه داشته و اعالم کرده که این توافق باعث پیروزی ایران و 
چین و شکست آمریکا خواهد شد:» چین و ایران پیروز می شوند، 
ما می بازیم. این نتیجه سیاست ما درباره ایران است. این دلیل 
مهمی است که چرا افراد زیادی مانند تیلرسون و متیس مخالف 
خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران بودند. سیاست اشتباه عواقب 
جدی و بدی دارد.« چندی قبل هم نیویورک تایمز در گزارشی 
تحت عنوان »چین و ایران، با ایستادگی و مقاومت در مقابل آمریکا 
به همکاری تجاری و نظامی نزدیک می شوند«، سند »برنامه 
25 ساله همکاری های جامع ایران و چین« را اقدامی در جهت 
»تضعیف تالش های ضدایرانی دولت دونالد ترامپ« توصیف کرد. 
همچنین بسیاری از تحلیل گران و رسانه های غربی معتقدند که 
پس از تصویب برجام در سال 94 ایران به تمامی تعهدات خود عمل 
کرده و در مقابل  چین در کنار روسیه در برابر خواسته های آمریکا 
کرنش نکرده و حاضر به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نشده است 
،موضوعی که مبنای همکاری های مشترک ایران و چین در آینده 

خواهد بود.  منابع: فارس، ایلنا، ایرنا و تابناک

توئیت هــای یک فعال رسانه ای در تقبیح 
روزمره نویسی در توئیتر به سبب نوع ادبیات 
ــای مختلفی  ــای وی بــا واکــنــش ه توئیت ه
ــد. سید  ــن شبکه اجتماعی هــمــراه ش در ای
یاسرجبرائیلی که پیش از این معاون پژوهش 
و آموزش خبرگزاری فارس بوده، در یک رشته 
توئیت، »روزمره نویسی« در توئیتر را »مصداق 
بارز اتالف عمر« دانسته و با بیان این که »برای 
مبارزه فکری، باید به سالح مبانی مسلح شد« 
افزوده بود که »گاهی انسان از برخی فالوها 
پشیمان می شود! هدف از فعالیت توئیتری 
مبارزه است، نه مالعبه.« این موضوع باعث 
واکنش هایی در میان کاربران شد و توئیت 
های زیادی با هشتگ »روزمره نویسی« منتشر 

کردند؛ از جمله:

* اگر مراد از  روزمره نویسی روایت بیهوده گویی 
است موافقم. اما اگر مراد بیان انتزاعی، نظری و 

غیر روایی است خیر.
* روزمره نویسی خودش یک تکنیکه برای جذب 
تخصصی ترین  گاهی  غیرسیاسی،  مخاطب 
مسائل را با روزمره نویسی بهتر میشه جا انداخت. 
همه چی بستگی به انتخاب مخاطب داره سید 

جان، نمیشه یک نسخه برای همه نوشت!
* مشکل کلمه  »روزمـــره نویسی« هست نه 
»مالعبه« یا هر صحبت دیگه ...به شخصه همه 
صحبت ها رو قبول دارم اما این کلمه ، کلمه 
بجایی نبود و می شد از کلمات بهتری که حق 

مطلب را ادا کند استفاده کرد.

* حرف آقــای جبرائیلی در این رشته توئیت 
منطقی و درست است، علت این همه حمله و 

توهین را متوجه نمی شوم.
* اگه جوون ها رو پند می دین باید زبانتون نرم 
و جوان باشه! این از باال به پایین نگاه کردن، 

 این )من کارم درسته و شما غلط( راه به جایی 
نمی بــره! لزوما هم فضای مجازی فقط جای 
مبارزه نیست! جای کار فرهنگی، سازندگی، 
خیر و....هم هست! گاهی یه طنز می تونه موثرتر 

از زبان خشک یه سّیاس باشه!
ــواد کاندیدای ریاست  *انــگــار ایشون می خ

جمهوری بشه و شروع کرده به نصیحت کردن!

 آتش سوزی در سن دیگو؛ شایعه سازی 
در احمدآباد مشهد! 

صبح دیروز حوالی ساعت 8:30 صبح نیروی دریایی آمریکا گزارشی مبنی بر 
وقوع یک آتش سوزی در ناو هواپیمابر »بونهوم ریچارد« که در اسکله »سن دیگو« 
در جنوب غربی این کشور متوقف بود، اعالم کرد. تا ساعت ها بعد از آن، 
نیروهای آمریکایی در پی خاموش کردن آتش این ناو بودند. حوالی ساعت 
13 دیروز هم برخی از ناوشکن های موشکی به اسکله های دورتری منتقل 
شدند تا از انفجار یا آتش سوزی احتمالی مصون بمانند. خبر این آتش سوزی 
واکنش های زیادی را در بین کاربران توئیتر به دنبال داشت. از دید کاربران 
توئیتری کنایه سنگین سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه به این 
آتش سوزی ، جالب ترین واکنش بود. کاربران با ادبیات های طنز و جدی به این 

موضوع پرداختند که برخی از آن ها را با هم می خوانیم :
* به نام خداوندی که از ناو آمریکایی قوی تر است.

* آدم وقتی می بینه یه ناو آمریکایی وسط دریا از دشمن فرضی شکست 
می خوره و منهدم می شه، حیفش میاد توئیت نزنه.

* کاربری با اشاره به درخواست یک خبرنگار خارج نشین که از مردم 
خواسته بود تصاویر آتش سوزی »گرمدره« را برایش بفرستند، نوشت : 
»از انفجار دروغین گرمدره می خواستن ویدئو و عکس در بیارن که خب 
آبی براشون گرم نشد! حاال اگه کسی ویدئو یا اطالعاتی از انفجار  ناو 

آمریکایی داره برام بفرسته می خوام تحویل رفقا بدم!«
* طبق آن چه رسانه های خبری آمریکایی اعالم کرده اند، منشأ انفجار  ناو 
آمریکایی، زیر آب قرار دارد و سخنگوی نیروی دریایی آمریکا هم گفته که احتمااًل 
انفجار در نتیجه داغ شدن محفظه)انبار( بوده است! از من بشنوید که قضیه 
انفجار و آتش سوزی در ناو آمریکایی، حکایت »یرزقه من حیث ال یحتسب« است!
* جا داره بگم  ناو آمریکایی فقط کمی سوخته و هیچ تلفاتی نداشته فقط چند 

نفر دچار گرمازدگی مالیم شدن اونم شربت آبلیمو دادیم خوب شدن.
* بعد از نطنز هم کاروان آمریکا در عراق رفت روی هوا، هم ناو هواپیمابرشان، هم 
عربستان مورد هدف موشک های یمنی قرار گرفت و هم بانک و پلیس اسرائیل 

هک شدند... نکنه شامل قانون یکی بزنید ده تا می خورید شدند؟ 
* کاربر توئیتری هم با اشاره به عصبانیت شدید ضد انقالب از حادثه ناو آمریکایی 
نوشت : »بعد از انفجار ناو آمریکایی و حمله موفق  به سرزمین های اشغال شده 
عربستان توسط حکومت سعودی به دست انصارا...، اکانت های عربی در 
یک اقدام هماهنگ و خنده دار مدعی حمله 35 هواپیمای رژیم صهیونیستی 
به مشهد مقدس شدند تا بلکه بتوانند مقداری از عذابی راکه امشب کشیدند 
کم کنند. سپس اکانت توئیتری ضد انقالب وحید آنالین خبر کذب انفجار در 
احمدآباد مشهد را مخابره کرد.پس از آن نوبت به اکانت های پهلوی رسید که 
به نقل از العربیه و دیگر رسانه های سعودی این خبر را بازنشر کنند.این خبر 
همانند خبر کذب چند روز گذشته در تهران کذب بوده است و تکذیب شد. 
مشهد و تمامی ایران عزیز در آرامش و امنیت کامل است و تنها صدای انفجار 

امشب در سعودی و انفجار ناو آمریکایی است.«

واکنش موالوردی به  انتشارخبر محکومیت اش
در حالی که راه دانا مدعی شد: »شهیندخت 

مــــوالوردی«، مــعــاون جنجالی و  سابق 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با 

شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی 
کشور با سه عنوان اتهامی تشویق 

به فساد و فحشا، فعالیت تبلیغی 
علیه نظام و در اختیار قراردادن 

اطالعات طبقه بندی شده  در 
دادســـرای فرهنگ و رسانه 

کیفرخواست  و  شــد  شناخته  مجرم 
نامبرده صادر و برای رسیدگی به 
ــاه ارســال شد، مــوالوردی  دادگ
در واکنش به این خبر با ابراز 
تعجب اعالم کرد که این کیفر 
خواست بدون این که به او 
ابالغ شده باشد از سوی 
رســانــه هــا منتشر شده 

است.

جدال توئیتری بر سر »روزمره نویسی« 
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دستور رئیس جمهور 
ترکمنستان درباره این که رنگ 
همه خودروهای کشورش باید 
 سفید شود،  بهانه ای شد
 تا از آداب  و  رسوم، غذاها، باورها 
و ... مردم این کشور بگوییم

ـ و هوا   خوش  آبـــــــــــ
اب قوانین عجیب و غریب

بردی محمداف«  »قربان قلی  دستور  خبر  انتشار 
ر ئیس جمهور ترکمنستان درباره این که، رنگ همه 
خودروهایی که در پایتخت این کشور وجــود دارد 
باید سفید باشد، بازتاب قابل توجهی در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی داشــت. این طور به نظر می رسد که به زودی 
خودروهای تیره رنگ به ندرت در خیابان های ترکمنستان مشاهده 
خواهند شد. بسیاری از رانندگان به تعمیرگاه ها هجوم آورده اند تا رنگ 
تیره ماشین خود را به سفید تغییر دهند زیرا رئیس جمهور این کشور 
عالقه زیادی به رنگ سفید دارد. در این بین، ماموران دولتی و پلیس از 
مردم خواسته اند رنگ خودروهای خود را به سفید تغییر دهند تا مانع 
عبور و مرور آن ها در شهر نشوند. یک فعال حقوق بشر در ترکمنستان در 
همین باره گفته: »در ترکمنستان هیچ قانون خاصی الزم نیست تصویب 
شود و اگر رئیس جمهور دستور شفاهی بدهد هم کافی است«)منبع: 
دویچه وله فارسی(. به همین بهانه و در پرونده امروز زندگی سالم، بیشتر 
با سبک زندگی مردم این کشور آشنا خواهیم شد. مردمی که تا حد 
زیادی، پایبند به آداب و رسوم نیاکان شان هستند و نام کشورشان از زبان 

فارسی گرفته شده که به معنی سرزمین ترکمن هاست.

 کشوری 5 میلیون نفری
 با 4 کانال تلویزیونی

ترکمنستان کشوری است که در آسیای میانه واقع شده و همان طور که از نامش مشخص 
است سرزمین مــردم ترکمن اســت. اما روس هــا و ازبک ها هم در این کشور زندگی 
می کنند. عشق آباد پایتخت این کشور است و از جنوب با افغانستان و ایران، از شمال 
با ازبکستان و قزاقستان و از مغرب با دریای خزر همسایه است. همچنین با کشورهای 
آذربایجان و روسیه نیز دارای مرز مشترک دریایی است. مساحت کشور ۴۸۸ کیلومتر 
مربع است و از نظر وسعت پنجاه و دومین کشور جهان است. مطابق با آمار سرشماری 
که در سال 2۰۱۶ انجام شده جمعیت آن برابر با ۵ میلیون نفر است. این کشور 2 هزار 
سال پیش از میالد مسیح با ورود اقوام ایرانی تبار هندی و اروپایی تاسیس شد. اواخر قرن 
نوزدهم، ترکمنستان امروزی به شکلی اساسی به وسیله یورش امپراتوری روسیه دچار 
تغییر اساسی شد. در سال ۱۹۹۱ ترکمنستان به استقالل رسید. ۸۰ درصد مساحت 
ترکمنستان را بیابان  تشکیل می دهد و فقط 3 درصد آن، زمین هایی دارد که قابل کشت 
است. ترکمنستان به طور کلی دارای آب و هوای بیابانی و نیمه گرمسیری است. در فصل 
سرما این کشور از آب و هوای معتدلی برخوردار است و بیشترین میزان بارش در این 
کشور ماه ژانویه رخ می دهد. در خور ذکر است که تنها ۶۴ هزار و ۸۰۰ کاربر اینترنت در 
این کشور وجود دارد و چهار کانال تلویزیونی در این کشور برنامه پخش می کنند که همه 

آن ها دولتی هستند.

پذیرایی از مهمان با نان و نمک

یکی از آداب و رسوم ارزشمند ترکمن ها در ترکمنستان، احترام به سفره و نان است. مردم 
این کشور درباره »سفره«، اصطالح روسی »ِسِوتوی« یعنی جایگاه پاک و با ارزش را به کار 
می برند زیرا نعمت خدا یعنی نان در آن قرار می گیرد. در ضمن اگر کسی به خانه آن ها 
قدم گذاشت، حتما باید نان و نمک آن ها را بخورد هر چند که سیر باشد. جالب تر این که 
در مراسم استقبال از مقامات و روسای جمهوری کشورهای دیگر که به ترکمنستان سفر 
می کنند، نیز این موضوع رعایت می شود. به این ترتیب که در بدو   ورود مهمان عالی مقام، 
استقبال کنندگان قرصی نان و ظرف کوچکی از نمک را در یک سینی می گذارند و مقابل 
مهمان می گیرند. رسم بر این است که مهمان، اندکی از نان را می کند و آن را می خورد. 
به نظر می رسد این امر که سنتی اجدادی است، برای نمک گیر کردن مهمان صورت 
می گیرد به این معنی که کشورها به تعهدات شان وفادار باشند و احیانًا به این کشور خیانت 
نکنند. همان طور که گفته شد در میان ترکمن ها، نان و سفره نان از احترام فوق العاده ای 
برخوردار است و هر فردی به این امر مهم توجه نکند، بسیار مورد نکوهش قرار می گیرد و 
سرزنش می شود. مردم این کشور معتقدند که همه باید احترام نان و سفره را نگه دارند، 
نان را خرد نکنند، آن را با کارد نبرند  و برای بیرون بردن از سر سفره بر ندارند. نان را زیر 
ظرف غذا قرار ندهند، روی زمین نیندازند و همچنین آن را پرت نکنند. آداب سر سفره 
نشستن که ترکمن ها به رعایت کردن آن اهتمام زیادی می ورزند، عبارتند از: شستن 
دست و دهان قبل از غذا و بعد از آن، قرار دادن نان و نمک در سفره و همچنین استفاده از 
آن به عنوان اولین غذا، نشستن طوالنی مدت سر سفره و اعتقاد به این که سر سفره بودن 
جزو عمر محسوب نمی شود، صحبت نکردن در هنگام غذا خوردن و تمایل بیشتر به میل 

کردن غذا به صورت دسته جمعی تا فردی و به تنهایی.

 اعتقاد راسخ ترکمنستانی ها 
به تقدیر و قسمت

یکی از باورهای مردم این کشور، اعتقاد به خواست و مصلحت خداوند 
در تمامی امــور زندگی اســت. آن هــا در تصمیم گیری هایشان برای 
انجام هر کاری، آن را منوط به خواست خدا می دانند و برای باری تعالی 
عباراتی نظیر »ا... جان« و »خدای جان« به کار می برند. میزان عقیده 
ترکمنستانی ها به موضوع تقدیر و قسمت چنان است که داستان 
معروفی را در باره آن می گویند: »روزی مرد ترکمن به خانه رسید و از 
همسرش خواست پلو بپزد. همسرش گفت: »پلو  را  می پزم. اگر قسمت 
باشد، تو آن را خواهی خورد.« مرد که گرسنه بود، گفت: »من حتمًا آن را 
خواهم خورد.« پلو پخته شد و سفره پهن. مرد خانه تا سر سفره نشست 
پلو را بخورد، در زدند. شخصی آمده بود و با مرد کاری واجب داشت و 
به همین دلیل، او را با خود به بیرون از خانه برد. مرد تا پاسی از شب به 
خانه نیامد. نصف شب بود که به خانه آمد و در زد. همسرش پرسید: 
»کیستی؟« مرد گفت: »اگر قسمتم باشد، شوهرت هستم«. البته ناگفته 
نماند که روایتی شبیه به این در بین حکایت های ما ایرانیان هم وجود 

دارد که به مالنصرالدین نسبت می دهند.

 احترام به شتر
 و درست نکردن جوراب 

با پشم آن!

صنایع دستی و هنرهای سنتی ملی ترکمن شامل 
زرگــری، قالی بافی، نمدبافی، فلزکاری، صنایع 
چــوب، پوست و چــرم، سفالگری، ابریشم بافی و 
گل دوزی است. نمونه های زیبای گل دوزی سنتی 
ــردان ترکمن  ترکمنی را در لباس های زنــان و م
می توان مشاهده کرد. تولیدات چرم دوزی سنتی 
ترکمنی هم شامل انواع کفش، کاله، پوستین، پالتو 
و   یراق اسب است. در این بین و از جمله عادات مردم 
ترکمنستان، احترام به برخی از چارپایان است. به 
عنوان مثال، ترکمن ها با پشم شتر لباس می بافند و 
لحاف درست می کنند اما با آن، جوراب نمی بافند یا 
تشک و زیرانداز نمی سازند. آن ها برای این کارشان 
دلیل دارند و معتقدند که جوراب پوشیده می شود و 
زیر پا قرار می گیرد و روی تشک هم می خوابند و به 
اصطالح لگدمال می شود بنابراین درست نیست که 

با پشم شتر، چنین چیزهایی درست شود!

چورپا و پلوف، غذاهای محبوب 
ترکمنستانی ها

غذاهای ترکمنی شباهت زیادی با غذاهای ایرانی و ذائقه ما دارد زیرا 
بیشتر مواد غذایی مورد استفاده شان برنج، سبزیجات و گوشت است. 
یکی از خوراکی های معروف ترکمنستان »چورپا« نام دارد که یک نوع 
سوپ گوشت و سبزیجات است. غذای مورد عالقه دیگرشان »پلوف« 
است که از تکه های گوشت گوسفند، شلغم خردشده، هویج، پیاز، برنج 
و ادویه جات درست می شود که گاهی مقداری کشمش، سیر و میوه های 
خشک شده نیز به آن اضافه می کنند. »کورما« یک غذای خوش طعم با 
گوشت گوسفند سرخ شده با روغن خودش است. ششلیک هم یکی دیگر 
از غذاهای ترکمنی است با ریشه ایرانی که با پیاز و نان لیپیوشکا سرو 
می شود. »ایشکیکلی« یک نوع کوفته است که از خمیری که محتوای آن 
گوشت و پیاز است تشکیل شده و روی شن داغ پخته می شود. چند غذای 
معروف دیگر ترکمنستان تقریبا با ذائقه ترکمن های هموطن خودمان 
هم مشترک است. مانند »چکدرمه« که شبیه استانبولی است، »بوالمه« 
که مانند حلیم خودمان است و »بوروک« که تقریبا می توان گفت همان 
پیراشکی است. براساس قیمت های قبل از شیوع بیماری کووید۱۹ و 
باال رفتن قیمت دالر، هزینه بعضی از خوراکی ها در این کشور به این شرح 
بود: برای یک وعده غذا در یک رستوران ارزان قیمت باید حدودا ۱۱ دالر 
بپردازید. برای صرف یک وعده غذای دونفره در یک رستوران متوسط 
باید 2۰ دالر پرداخت کنید. برای تهیه آب معدنی حدود یک دالر و اگر 
بخواهید یک فنجان قهوه میل کنید باید بابت آن بیش از 2 دالر بپردازید.

 ماجرای 

دروازه جهنم 
ترکمنستان چیست؟

در استان آخال کشور ترکمنستان، گودالی وجود 
دارد که به آن دروازه جهنم می گویند. دروازه جهنم 
در واقع حفره ای بزرگ است که به طور دایمی در 
آتش می سوزد. در سال ۱۹۷۱ محققان شوروی 
سابق تصمیم گرفتند در صحرای کرکوم به دنبال 
منابع نفت و گاز بگردند. تجهیزاتی که آن ها برای این کار استفاده می کردند در یک حادثه داخل گودال بزرگی افتاد که اگرچه به کسی آسیبی وارد نکرد اما گاز 
متانی که از آن نشت می کرد، هم برای سالمت محیط زیست و هم مردم آن جا ضرر داشت. پژوهشگران تصمیم گرفتند مواد منفجره را به داخل این گودال بیندازند 
تا همه  گاز آتش بگیرد و تمام شود. اما این طور نشد و حاال ۴۰ سال است که دروازه جهنم ترکمنستان در آتش می سوزد. این گودال دارای عمق 2۰ متری و دهانه 
بزرگی به قطر ۷۰ متر است و حدود ۵ هزار و 3۰۰ متر وسعت دارد. هر ساله گردشگران زیادی از سراسر دنیا برای دیدن این جاذبه به کشور ترکمنستان سفر 
می کنند. گرمایی که از این گودال متصاعد می شود به اندازه ای است که از فاصله ۵۰ متری لبه گودال هم می توان آن را احساس کرد و گفته می شود حدود ۵۵ 
درجه سانتی گراد است! اگرچه این مکان یکی از جذاب ترین جاذبه های گردشگری این کشور است اما متاسفانه تاثیرات مخرب آن را روی محیط زیست و انسان ها 

نمی توان نادیده گرفت. در سال 2۰۱۰ رئیس جمهور ترکمنستان دستور بسته شدن این گودال را داد اما هیچ گاه عملی نشد.

5 مورد از قوانین عجیب و غریب 
ترکمنستان

شاید تصور کنید که فقط ضرورت سفید کردن رنگ خودرو برای عبور 
و مرور در این کشور، یک قانون عجیب و غریب به نظر می رسد اما این 
طور نیست. در ادامه به چند مورد از قوانین عجیب و غریب دیگر این 

کشور هم اشاره خواهد شد.
1  گشت و گذار در خیابان ها و کوچه ها، از صبح تا ساعت ۸ شب 
تقریبا ممنوع است و در کل شهر جز کارگران عمرانی در این 
ساعات از روز، کسی نیست یا تردد بسیار کم انجام می شود. ساعت 
۸ به بعد بعضی کافه ها و رستوران ها باز می شوند و کمی شلوغ 
می شود ولی باید ساعت ۱۰ شب تعطیل شوند. در ضمن، توریست ها 
حق ندارند از ساعت ۱۱ شب به بعد در بیرون از هتل یا محل 

اقامت شان باشند.
2   قانون و تصمیمات قضایی کامال در اختیار رئیس جمهور این 
کشور است و رئیس جمهور می تواند کل قوانین را لغو کند یا هر 

لحظه ای که خواست، یک قانون جدید تصویب کند.
ــرای همه  ــوه دادن و گرفتن ب 3   در ایــن کشور مشکل رش
دردسرساز شده و قوانین به گونه ای است که پلیس می تواند 

به خاطر تمیز نبودن خودرو، از راننده رشوه بگیرد.
4  در امر توریست و قوانین مربوط به آن، ترکمنستان هفتمین 
کشور در بدترین هاست و گرفتن ویزا خیلی سخت است. 
توریست حتی باید در هتلی مشخص اسکان بیابد و حق ندارد جای 
دیگری بــرود، برای این  که فورا پلیس بتواند در هر لحظه ای که 
خواست به او دسترسی داشته باشد. در ضمن، ویزای ترکمنستان 
برای شهر عشق آباد است و برای کل کشور باید اجازه مجزا گرفته 

شود.
5  کسی که بخواهد با یک دختر ترکمنی ازدواج کند باید ۵۰ 
هزار دالر به حساب دولت پول واریز کند و اگر یک پسر ترکمن 
بخواهد با یک دختر غیرترکمن ازدواج کند، دولت به آن ها خانه 
نمی دهد. این را هم بدانید که در این کشور، تمامی امالک برای 

دولت هستند و خانه دارشدن سخت است.

 این کشور هم جاذبه تاریخی دارد
  و هم گردشگری

عشق آباد بزرگ ترین شهر ترکمنستان و پایتخت این کشور است. قدمت این شهر 
قدیمی به دوران اشکانیان باز می گردد و گفته می شود در گذشته ها این شهر نامش 
اشک آباد بوده که نام اشک از اولین پادشاه اشکانیان گرفته شده است. دیگر شهر 
کشور ترکمنستان که قدمت زیادی دارد، مرو است. این شهر قدمتی پیش از میالد 
مسیح دارد و از این رو جاذبه های تاریخی و گردشگری زیادی دارد که گردشگران 
را بتواند به سمت خود جذب کند. پارک تفریحی عشق آباد، پارکی سرسبز در شهر 
عشق آباد است که برای تفریح خانواده ها گزینه ای بسیار عالی است. پارکی خوش 
آب و هوا با منظره ای چشم نواز که می توان در آن به پیک نیک رفت یا از رستوران ها 
و کافه های همان جا غذا تهیه کرد. »دنیای افسانه های ترکمن« جایی شبیه به 
دیزنی لند است برای تفریح و باال رفتن آدرنالین خون! هرچند که دنیای افسانه ها، 
ابعاد و کیفیت دیزنی لند را ندارد اما اگر کسی به هیجان و سروصدا و شلوغی عالقه 
دارد می تواند به این مکان برود. بنای یادبود استقالل هم یکی از بناهای شهر عشق 
آباد است که مردم ترکمنستان با افتخار از آن یاد می کنند. این بنا برای گرامی داشت 
استقالل ترکمنستان از شوروی سابق که در سال ۱۹۹۱ اتفاق افتاده، ساخته شده 
و از 2۷ مجسمه قهرمانان ملی و سازه طالیی 2۷ متری ساخته شده است. موزه 
فرش ترکمنی هم که متعلق به موزه ملی ترکمنستان است دارای فرش های دست 
باف بسیار نفیس است. یکی از این فرش ها در سال 2۰۰۱ بافته شده و در کتاب 

گینس هم به ثبت رسیده است. مساحت این فرش 3۰۱ متر مربع است.

پرونده

    منابع : الی گشت، ایسنا، باشگاه خبرنگاران، همشهری آنالین
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  به گفته متخصصان یکی از بهترین داروهای درمان کرونا تغذیه مناسب است  

  تغذیــه ســالم در هــر زمانی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است 

و در این روزها کــه مدت زیادی 

از همــه گیــری بیمــاری کرونــا 

می گــذرد همچنان بایــد مــورد توجه خانــواده ها 

قراربگیرد. چه بسا مصرف انواع میوه های تابستانی 

به دلیل شیوع بیماری چندان مورد استقبال مردم 

قرار نگیرد اما می توان با رعایت نکات بهداشتی از 

انواع  غذاها و میوه های سالم برای تقویت سیستم 

ایمنی و پیشــگیری و درمان بیماری کرونا استفاده 

کرد. در ادامه  به این موارد  می پردازیم :

 پیشهنادهای غذایی
  برای روزهای شیوع کروان

پزشکی
سالمت

بیشتر بدانیم

ت
الم

س

  همان طور که بارهــا گفته ایم مصــرف ویتامین ها از 
جملــه ویتامیــن  A، D و E می توانــد نقــش موثری در 
تقویــت سیســتم ایمنی بدن داشــته باشــد.در فصل 
تابستان می توان ویتامین D مورد نیاز را از نور آفتاب 
تامین کرد اما معموال در صــورت نیاز افراد می توانند 
با مصرف مکمل های ویتامین D کمبود آن را جبران 

کنند.
نکته : اگــر از روغن هــای غنی شــده با ویتامیــن D یا 
شیرهای غنی شده با این ویتامین  استفاده می کنید 

مصرف قرص را با مشورت پزشک شروع  کنید.
 مشکیل به انم سوءتغذیه

به گفته رئیــس انســتیتو تغذیــه ایران،حــدود ۲۴ تا 
 ۲۸ درصد بیماران بســتری در بیمارســتان ها دچار 
سوء تغذیه هستند که در شرایط بحرانی بیماری کرونا 
باید  به صــورت خاص تری به این بیماران رســیدگی 
شود زیرا به طور معمول ۸5 درصد مواد مغذی مورد 
نیاز ما بــا مصرف مــواد غذایــی تامین می شــود و در 
صورتی که فــرد دچار کمبــود مواد مغذی باشــد این 

درصد به میزان زیادی کاهش پیدا می کند.
 رژیم الغری و کاهش وزن

 از آن جــا که گرفتــن یک رژیــم غذایی اصولــی برای 
کاهش وزن ماه ها طول می کشد، ممکن است افرادی 
در این شــرایط رژیــم بگیرند . بــه این دســته از افراد 
پیشــنهاد می کنیم  هر چند ممکن است بیمار نشده 

باشند اما با متخصص تغذیه مشورت کنند.
 دوران نقاهت را فراموش نکنید

کسانی که دوران نقاهت خود را می گذرانند نیز حتما 
باید از مایعات به انــدازه کافی اســتفاده کنند. چای 
کم رنگ، انواع مایعات گرم دیگر مثل شــیر کم چرب 
و ســوپ مفید اســت . مصرف فســت فــود و غذاهای 
چرب توصیه نمی شود و بهتر اســت از غذاهای ساده 

استفاده کرد.
  ابید ها و نبایدها

  پرهیز از غذاهای چرب و ســرخ کرده ، فســت فود 
ونوشابه های گازدار

  محدود کردن مصرف نمک و شکر

 محدود کــردن مصرف انواع ســس، مربــا، چای و 

نسکافه
 مصرف بیشتر مواد غذایی آب پز و بخار پز

  اســتفاده از ســیر و پیــاز تــازه و زردچوبه بــه دلیل 
خاصیت ضد التهابی

  اســتفاده از کربوهیدرات هــای پیچیــده ونــان 
سبوس دار

  مصرف کافی آب و مایعات و آب میوه های تازه
  عوامل تضعیف کننده سیسمت ایمین بدن

اســتفاده نادرســت از آنتــی بیوتیــک ها، ننوشــیدن 
آب کافــی، مصرف زیــاد نمــک، مصرف خودســرانه 
مکمل ها، ســیگار کشــیدن و در معرض دود ســیگار 
بودن، مسافرت های کاری زیاد، استفاده از رژیم های 
بسیار سخت، مصرف غذا های سوخته، آلودگی هوا، 
احساســات منفی، نادیده گرفتن بهداشت شخصی، 
استفاده از محصوالت آرایشی ، کم خوابی و کم تحرکی 

از عوامل تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن هستند.
منابع : سایت دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ، ایسنا 

ویژیگ های انواع تست های کروان

1-ابتدا پیاز را به روشی که مد نظر دارید خرد کنید. 
اما با توجه به ســلیقه خود می توانید این کار را به نحو 

دیگری مانند خاللی انجام دهید.
۲- درون تابه ای کمی آب بریزید. آب را به جوش آورید 
و ســپس پیازها را به مدت 7 دقیقه درون آب به جوش 
آمده قرار دهید. همچنین می توانید شیر را جایگزین 
آب جوش کنید و پیازها را داخل شیر بریزید.3- سپس 
پیازها را به وسیله آبکش و با استفاده از آب سرد، آبکشی 
کنید و روی حوله کاغذی بگذارید تا تمام آب آن گرفته 
شــود.۴- در این مرحله پیازهــا را در روغــن بریزید و 
وقتی که حس کردید مقداری رنگشــان عوض شــده 
کمی نمک یا مطابــق با ذائقه خود کمی شــکر به تابه 

 اضافه کنید و بگذارید پیازها کامال طالیی رنگ شــود.
5-  مقــداری زردچوبــه به هرچــه طالیی تر شــدن پیاز 
کمک مــی کند.6-زمانی کــه رنگ پیازها طالیی شــد 
 کار تمام اســت و می توانید آن را به ســبد منتقل کنید تا 
روغن های اضافی از آن خارج شــود. در انتهای کار می 
توانید به صورت دلخواه از زعفران و رنگ زعفران استفاده 
کنید.7- برای ترد شدن پیاز داغ حتما باید قبل از سرخ 

کردن پیازها را در آب بجوشانید.
۸-همچنین یکی دیگر از راه های ترد شدن پیاز داغ این 

است که پیازها را قبل از سرخ کردن در شیر بغلتانید.
9-باید پیازها را در روغن زیاد سرخ کنید تا به خوبی سرخ 

و ترد شوند.

آشپزی من آشپزی من

ترفندها

 پیاز- به مقدار مورد نیاز
 روغن کنجد -  بــه میزان الزم و 

متناسب
وشــیر-  طبــق  جــوش  آب   

توضیحات
 شکر- به مقدار کافی

 نمک و زردچوبه - به میزان الزم

پیاز داغ چیپسی مجلسی

برداشت نادرســت درباره 
سالمت قلب بانوان

با وجود این حقیقت که بیماری های 
قلبی و عروقی در آمریکا ، ساالنه جان 

زنان زیادی را می گیرد ، باز هم این برداشت غلط وجود 
دارد که این نوع بیماری ها بیشتر در مردان رایج است . 
به گفته پامال کیویانگ ، رئیس بخش قلب زنان در مرکز 
جان هاپکینز ، پیام تهدید بیماری های قلبی و عروقی 
در زنان هر روز بیشتر منتشــر می شود . در ادامه به سه  

اشتباه در این باره اشاره می کنیم :
 خودم » می دانم « چه زمانی باید فشار خون خود 

را اندازه بگیرم
زنان زمانی برای فشار خون مراجعه می کنند که احساس 
ســر گیجه دارنــد و خودشــان مــی گویند » ما احســاس 
می کنیم فشار خونمان باالست « در صورتی که پرفشاری 
خون و کلسترول باال ، جزو بیماری های خاموش هستند .

راه حل
 فشار خون ، قند خون و کلسترول خود را به طور منظم 
زیر نظر پزشک آزمایش کنید . این آزمایش ها می توانند 

ازخطرات احتمالی جلوگیری کنند .
 دوچرخه ثابت در منزل

داشتن دوچرخه ثابت و تردمیل در منزل، بسیار خوب 
است  اما به شرطی که به صورت منظم از آن ها استفاده 
 شــود که بیشــتر زنــان ایــن کار را انجــام نمــی دهند.
 آن ها عجوالنه تصمیم می گیرند  و ورزشــی را انتخاب 
می کنند که نه تنها طبیعی و راحت نیســت  ، بلکه هیچ 

هیجانی هم به همراه ندارد .
راه حل

  ورزش و فعالیــت جســمی  را انتخــاب کنیــد کــه مــورد
 عالقه تان باشد و بتوانید به صورت منظم آن را انجام دهید.
 آشنا نبودن با عالیم هشــداردهنده بیماری های 

قلبی
حمله قلبی در زنان بــا حمله قلبی در مــردان متفاوت 
است . زنان منتظر درد قفسه ســینه شدید هستند ، به 

همین دلیل سایر عالیم را نادیده می گیرند .
راه حل

اگر دچار حالت تهوع ، درد شکمی ، تنگی نفس یا سایر 
عالیم آزار دهنده که برای شــما غیر عادی بود ، شدید  

حتمًا با پزشک مشورت کنید .

بانوان بهبود زخم ها با مواد طبیعی

به طــور معمول ما بــرای درمــان زخم هــای کوچک به 
پزشــک مراجعه نمی کنیــم، اما پزشــکان مــی گویند 
برای  جلوگیــری از عفونت و تســکین درد، باید زخم را 
درمــان کرد.برای این کار به تجهیزات پزشــکی خاص 
نیازی نیســت. تنها با توجه و مراقبت از زخــم می توان 
بدون عوارض جانبی در زمان کوتــاه آن را درمان کرد.

ادامه مطلب را بخوانید:
 استفاده از محلول نمک

 ابتدا محل خراش یا بریدگی را با آب شست وشو دهید. 
بعضی از افراد محلول پراکســید هیدروژن را برای ضد 
عفونی و شست وشــو ترجیح می دهند اما نکته اصلی 
این اســت که این ماده نمی تواند تمام میکروب ها را از 
بین ببرد. در حالی که یک محلول نمکی ساده برای این 

کار مناسب است.  
  روش استفاده

یک قاشــق چــای خــوری نمــک را در یک فنجــان آب 
بجوشــانید، بعد از خنک شــدن ایــن محلــول را با گاز 

استریل روی زخم بگذارید.
 آلوئه ورا

بــرای تســکین  آلوئــه ورا  التهابــی  خاصیــت ضــد 
 زخم هــای بــاز کاربــرد دارد و از گذشــته بــرای درمان 

آفتاب سوختگی هم استفاده می شده است.
 روش استفاده

 ابتدا برگ گیاه را جدا کنید و بعد از شســت وشو برش 
طولی بزنیــد و از ژل موجود بین بــرگ روی محل زخم 

بمالید.
  عسل

عسل به دلیل خاصیت ضد باکتریایی برای از بین بردن 
باکتری ها و کمک به بهبود سریع تر زخم ها موثر است.

 روش استفاده

 عســل بــا کیفیــت را  بــرای درمــان زخم و ســوختگی 
می توانید استفاده کنید. اگر از پانسمان عسل استفاده 

می کنید هر ۲۴ ساعت آن را تعویض کنید.
 یخ

  گذاشــتن یخ درمحل ســوختگی باعث کاهــش تورم
 می شــود و بهترین گزینه برای تســکین در سوختگی 

است.
 روش استفاده

می توانید یــک قطعــه یــخ را روی منطقه آســیب دیده 
بگذارید و چند دقیقه نگه دارید.یخ ماهیچه ها را شــل  
و خون ریــزی درون بافت ها را متوقــف می کند و باعث 
کاهش درد می شــود.یخ را قبل از استفاده،الی پارچه 

یا حوله بگذارید و روی قسمت آسیب دیده قرار دهید.
 سرکه سیب

ســرکه ســیب برای از بین بردن عفونت زخم ناشــی از 
بریدگی ها کاربرد دارد.

 روش استفاده

قبل از استفاده از سرکه سیب روی پوست خود، باید آن را 
با آب رقیق کنید. سپس می توانید مایع را با گاز استریل 

به مدت 3۰ دقیقه در محل آسیب دیده قرار دهید.
 جوش شیرین

اگر یک پشــه یا زنبور عســل شــما  را نیــش زد، مالیدن 
جوش شــیرین روش مناســب بــرای کاهــش قرمزی و 

تورم است.
 روش استفاده

جوش شــیرین را با کمی آب مخلوط کنید تا یک خمیر 
شکل بگیرد و 15 دقیقه آن را در محل نیش بمالید.

 بابونه

بابونه یک ضدعفونی کننده طبیعی است و به شما کمک 
می کند تا تاول ها خیلی سریع تر از بین برود.

 روش استفاده

دمنوش کیسه ای بابونه را در یک فنجان آب گرم به مدت 
15 دقیقه قرار دهیــد و بعد روی تــاول بگذارید و با گاز 

استریل برای یک شب  روی آن را بپوشانید.

ارتباط مصرف چربی و بیماری دیابت
بیماری دیابــت بیماری چند فاکتوری اســت و تحت 
تأثیرعوامــل مختلــف قــرار دارد. از رژیــم غذایــی تا 
ژنتیــک. اما بیشــتر از همــه روی رژیم غذایــی تاکید 
می شــود.غذاهای پر کالری بــا افزایــش مقاومت به 
انسولین و شدت نوسانات غیرطبیعی قند خون همراه 
است واز آن  جا که چربی از نظر میزان کالری در واحد 
حجم، چگال ترین ترکیب غذایی محسوب می شود، 
ساده ترین راه حل ممکن برای پیشگیری از دیابت به 

نظر می رسد.
اما بــه تازگــی نتایــج مطالعــات انجام شــده توســط 
محققان ایرانی نشان می دهد مصرف چربی به تنهایی 
تأثیر واضحــی ندارد ولــی کیفیــت کل ترکیباتی که 
مصرف می شود در کنار یکدیگر می تواند درمقابله با 

دیابت موثر باشد.
الگوی غذایی سرشــار از غالت تصفیه شده، گوشت 
فراوری شــده و شــکر افزوده خطر ابتال بــه دیابت را 
به میزان قابل مالحظه ای افزایــش می دهد. این در 
حالی اســت که مصرف ســبزی ها، میوه هــا و غالت 
کامل و چربی های سالم )مثل روغن زیتون( می تواند 

از ابتال به دیابت پیشگیری کند.

سی تی اسکن ریه

 از طریق عکس گرفتن از ریه انجام می شود

 نتیجه معموال 3 تا 4 روز بعد اعالم می شود

 در مواردی که تنگی نفس، سرفه و تب وجود داشته باشد انجام 

آن مفید و هدایتگر خواهد بود

 میزان دقت آن تا حدود 97 درصد است

 ممکن است در افراد سیگاری یا بیماران قلبی-ریوی تشخیص 

کووید-19 با مشکالتی مواجه شود

CPR تست تشخیص عفونی

 نمونه از مخاط حلق یا بینی گرفته می شود

 نتایج آن چنــد روز یــا چند هفته بعد مشــخص 

می شود 

عفونت فعال در اثر ویروس کرونا را نشان می دهد 

 تا حدود 70 درصد صحت دارد و معموال نیازی به تکرار ندارد

 این  را که قبال به کووید-19 مبتال شده باشید، نشان نمی دهد

تست آنتی بادی 

 از طریق خون گرفتن انجام می شود

 نتیجه سریع مشخص می شود )در نهایت یک تا 3 روز بعد(

 فقط این موضوع را که قبال به ویروس مبتال شده اید نشان می دهد و ابتال یا عدم ابتالی لحظه آزمایش را نشان نمی دهد

 بسته به مدت  زمان گذشت بیماری، بین 30 تا 90 درصد دقت دارد

 نتیجه مثبــت آن به این معنی اســت که شــما یک التهاب یــا عفونــت در بدن تان داشــته اید که ممکن اســت ویروس 

کووید-19 باشد

 نتیجه منفی آن هم به معنای رد بیماری کووید-19 نیست. ممکن است مبتال شده باشید  و بدن تان هنوز آنتی بادی تولید نکرده باشد یا میزان آن 

قابل شناسایی نباشد

 تغذیه

تازه ها

مصونیت در برابر کووید-۱۹ 
طوالنی مدت نیست

نتایج بررسی ها حاکی از آن است که مبتالیان به بیماری 
کووید-19 مصونیت در برابر این بیماری را پس از چند 
ماه از دست می دهند و برهمین اســاس احتمال آلوده 
شــدن مجدد فرد به کرونا ویروس وجود دارد. این یافته 
می تواند امیدها را به ایجاد مصونیت جمعی یا حتی تاثیر 
واکسن های آینده در مهار بیماری کاهش دهد.مطالعه 
انجام شده در انگلیس نشان داد 6۰ درصد از مبتالیان به 
بیماری کووید-19 سطح آنتی بادی الزم برای مقاومت 
در برابر عفونت های آینــده را در مدت دو هفتــه از زمان 
بــروز اولین عالیم حفــظ می کنند. هرچنــد، این تعداد 
پس از گذشت سه ماه به 17 درصد کاهش پیدا می کند.
محققان انگلیسی اظهار کردند: یافته های به  دست آمده  
رد کننده مفهوم مصونیت جمعی است که بر اساس آن 
برخی بر این باورند که عموم مردم را مــی توان از طریق 
قرار دادن در معرض این ویروس مقاوم ساخت. به گفته 
محققان، آن چه دربــاره کرونا ویروس هــا می دانیم این 
است که افراد غالبا مجدد به این ویروس آلوده می شوند. 
همچنین مصونیت افراد در برابر این بیماری برای مدت 
زمان طوالنی ادامه پیــدا نمی کند.به گــزارش روزنامه 
ایندیپندنت، نتایج این مطالعه تایید کننده یافته هایی 
اســت که پیش از این در چین انجام شــده اســت. در آن 
بررسی محققان چینی به مطالعه روی 37 بیمار با عالیم 
کووید-19 و 37 ناقل خاموش پرداختند و دریافتند که 
وجود آنتی بادی IgG در بدن این بیماران در مدت دو تا 

سه هفته کاهش ناگهانی داشته است.
منبع: ایسنا
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   سندروم قلب شکسته چیست؟
در سندروم قلب شکســته، پمپ خون در بخشی از قلب 
دچار مشکل و همین باعث درد در قفسه سینه می شود. 
دلیل این به هم خوردن نظم کاری قلب به صورت دقیق 

مشخص نیست اما حدس متخصصان آن است 
کــه افزایــش ناگهانــی هورمون هایی 

چون آدرنالین که در زمان اســترس 
در بدن ما ترشــح می شــود، بــا این 
موضوع مرتبط اســت. خوشبختانه 
حال فرد در مدت زمان کوتاهی بعد 

از بروز این وضعیت بهتر می شود و این 
نشــانگان در طوالنی مدت بــرای اغلب 

افراد عوارضی به دنبال ندارد.

   چه عواملی باعث ابتال به این سندروم می شوند؟
تجربه حوادث ناخوشــایند بدون آمادگی: برخی 
اتفاقات به ویــژه زمانی کــه ناگهانی یا بــدون آمادگی 
الزم برای فــرد روی می دهند، می توانند فشــار روانی 
زیادی را ایجاد کنند و به همین دلیل 
احتمــال بروز نشــانگان قلب 
شکســته را افزایش دهند. 
فوت ناگهانــی نزدیکان و 
تشــخیص بیماری در فرد 
یا اطرافیان  به شــکلی که 
باعث وحشــت فرد شــود، از 

جمله این موارد است.
مشــکالت اقتصــادی: کاهــش 

درآمد یــا از دســت دادن کار از دیگر عواملی اســت که 
احتمال بروز نشانگان قلب شکسته را افزایش می دهد. 
البته دلیل این موضوع چندان پیچیده نیست، چراکه 
مشــکالت اقتصــادی، فشــار روانــی زیــادی بــه فرد و 

خانواده  او وارد می کند.
وضعیت روانی فرد: برخی بررسی ها نشان می دهند 
افــرادی کــه ســابقه ابتال بــه افســردگی یــا اختالالت 
اضطرابــی را دارنــد، بیشــتر در معرض این نشــانگان 
هســتند. در یکی از مطالعات قبلی    محققان دانشگاه 
لس آنجلس این طور نتیجه گیری کرده اند که ارتباطی 
قوی بین سابقه اختالالت اضطرابی و اختالالت خلقی 

با این نشانگان وجود دارد.
تیپ شخصیتی D: در روان شناسی گروهی از افراد را با 
عنوان تیپ شخصیتی D دسته بندی می کنند. بررسی ها 
نشــان می دهد این گروه از افراد بیشتر در معرض تجربه 
نشانگان قلب شکسته هســتند. اما این گروه از افراد چه 
ویژگی هایی دارند؟   به عنوان مثال این افراد معموال بابت 
موضوعات مختلف سریع نگران می شــوند. عالوه بر آن، 
آن ها نگرانی خود را کمتر با دیگران در میان می گذارند و 
به اصطالح خودخوری می کنند. بررسی ها نشان می دهد 
حدود یک پنجم افراد در این دسته بندی قرار می گیرند. 
نکته قابل تامل این که افراد دارای تیپ شــخصیتی D نه 
فقط بیشــتر از دیگران در معرض نشانگان قلب شکسته 
هستند که موارد جدی تری چون ایست قلبی یا حتی فوت 

زودهنگام هم در بین این افراد بیشتر مشاهده می شود.

چرا کرونا باعث افزایش ســندروم »قلب شکســته« 
شده؟

مروری بر عوامل خطرسازی که در همین مطلب به آن ها 
اشاره شــد، می تواند تا حدی دلیل چرایی افزایش بروز 
این نشــانگان در بهار امســال را نشــان دهد. متاسفانه 
کرونا تاکنون باعث شده   در دنیا بیش از 570 هزار نفر 
جان خود را از دســت بدهنــد. 570 هزار نفــری که هر 
یک عزیز کسی بودند و از دست دادن آن ها، باعث فشار 
روانی به نزدیکان آن ها شــده است. در عین حال گاهی 
خود تشخیص کرونا در افراد و نیاز به بستری باعث ایجاد 
فشار روانی زیادی در فرد و نزدیکان او می شود. در کنار 
این وضعیت، رکود اقتصادی که تمام دنیا را درگیر خود 
کرده، باعث شــده تا میلیون ها نفر بیکار شــوند. در این 
شرایط دشــوار البته برخی افراد بیشتر در معرض خطر 
هســتند. همان طور که اشــاره شــد افرادی که ســابقه 
اختالالت اضطرابی و خلقی داشته اند یا افرادی که در 

تیپ شخصیتی D قرار می گیرند از این جمله اند.

   4 توصیه برای مبتال نشدن به این سندروم
اما حاال بــا توجه به تمام این دشــواری ها، چــه کاری از 
دست ما بر می آید تا از خود و نزدیکان مان در برابر این 

موضوع محافظت کنیم؟
هستند مانند بیکاری یا از دست دادن یک عزیز. 1  برخــی عوامــل اســترس زا خــارج از کنتــرل مــا 
در این شرایط مهم ترین توصیه اســتفاده از روش های 

آرامش بخشی موثر است.
و ایــن روزهــا حــال خوشــی نداریــد، حتمــا از 2  اگر سابقه اختالالت اضطرابی یا افسردگی دارید 
متخصــص کمــک بگیریــد. اســتفاده از داروهــای 
روان پزشــکی در این شــرایط می تواند در مــدت زمان 

کوتاهی وضعیت شما را بهبود بخشد.
روزانه، محدود کردن میــزان کافئین دریافتی و 3  سبک زندگی خود را اصالح کنید. ورزش منظم 
خواب کافی را جدی بگیرید. در کنار این موارد تمرین 
مهارت های حــل مســئله و مدیریت اســترس را هم در 

زندگی خود وارد کنید.
سال و زنان بیشتر دیده می شود. پس اگر در این 4  این نشانگان به صورت معمول در افراد باالی 50 
گروه ســنی و جنســیتی، در نزدیــکان خود فــردی که 
بخشــی از عوامل باال دربــاره او صدق می کند، ســراغ 
دارید، این روزها بیشتر از قبل هوای او را داشته باشید. 
گفت وگــو و اجــازه دادن بــه افــراد تــا دلخوری هــا و 
ناراحتی های شــان بــدون هیــچ قضاوت و سرزنشــی 
شنیده شود، می تواند میزان فشاری را که آن ها تجربه 

می کنند، کاهش دهد.

 موضوعات مرتبط با سالمت جسمانی، ارتباط تنگاتنگی با بهداشت و سالمت روانی دارند. یکی از 
مواردی که این ارتباط نزدیک به خوبی خود را نشان می دهد، سندروم »قلب شکسته« است؛ وضعیتی 
که فرد در نتیجه تحمل استرس و فشار روانی زیاد، دچار درد در قفسه سینه می شود و نفس تنگی 
ناخوشایندی را تجربه می کند. بررسی جدیدی که توسط محققان کلینیک کلیولند آمریکا انجام شده است، نشان 
می دهد بهار امسال و همزمان با شیوع کرونا، میزان بروز عالیم این سندروم افزایش محسوسی پیدا کرده است. 
این تحقیقات نشان داد که کاردیومیوپاتی استرس یا سندروم تاکاتسوبو که عنوان دیگر سندروم قلب شکسته 
هستند، افزایش قابل توجهی به میزان 7/8 درصد در دوران نخستین اوج همه گیری کرونا داشته اند. این افزایش 
قبل از دوران همه گیری افزایشی بین 1/5 تا 1/8 درصد داشته است. اما چرا چنین مسئله ای روی داده است و برای 

پیشگیری از این موضوع چه کارهایی از دست ما بر می آید؟

سوژه 
روز

نرگس عزیزی |   کارشناس ارشد مشاوره
* شعر چاپ شده در صفحه فرفره، واقعا از یک بچه ۱۳ ساله 
اســت؟ آفرین به شــما که به چنین اســتعدادهایی میدون 

میدین.
* پرونده بسیار خواندنی و جالبی درباره خانم میرزاخانی 

کار کرده بودید. روحش شاد و یادش گرامی.
* درباره مطلب »چرا بعضی ها از ماسک زدن فرار می کنند؟« 
که در صفحه خانواده چاپ شده، من هم واقعا بعضی از دالیل 
مردم برای نزدن ماســک را درک نمی کنــم. هرچند بعد از 

خواندن این مطلب، فهمیدم که مشکل از کجاست.
* جالبه که میرزاخانی در دانشگاه شریف درس خونده که 
بهترین دانشگاه ایرانه، اما بعدش که رفته دانشگاه هاروارد، 

تازه فهمیده که هیچی یاد نداره.
* بعد از خواندن قرار و مدار، زنگ زدم به یکی از همکارانم 
که در ســال های ابتدایی اســتخدامم، با هــم بودیم. مرور 
خاطرات ۳0 ســال پیــش، واقعــا عالی بود. ممنــون بابت 

پیشنهاد خوب تان.
* در صفحه سالمت نوشــتید که امکان ابتالی همزمان به 
کووید-۱۹ و آنفلوآنزا وجود دارد. دارم فکر می کنم که یک 
فرد چقدر باید بدشــانس باشــد که این دو بیمــاری را با هم 

بگیرد!
* درباره اتاق مشاوره »شــوهرم می گوید که بعد از پولدار 
شدن، بچه دار خواهیم شد!«، حرف این مرد درست است 
اما حرف خانمش هم گفته، سنم دارد باال می رود، آن هم 
درست است. کاش مســئوالن برای این موضوع چاره ای 

بیندیشند.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز رعایت فاصله اجتماعی با حساسیت بیشتر

قرار و مدار

آمار مبتالیان به کرونا دوباره روند صعودی به 
خودش گرفته و اگر در رعایت بهداشت فردی 
دقت نکنیم، سالمت مون به خطر می افته. 
امروز با دقت و حساسیت بیشتری، فاصله 
اجتماعی تــون رو با همکاران، دوســتان و 
... به خصوص 
در محیط های 
شلوغ رعایت 

کنین.

   عوارض سرگرم شدن با فکر کردن به موفقیت
شــخصیت »جان« بــه جای این کــه واقعا شــروع کند به نقاشــی 
کشــیدن، بیشــتر درباره نقاشــی و موفقیت در نقاشــی فانتزی 

دارد. هرچقدر در رویاهایش بیشتر تصور 
می کند که هنرمند و نقاشــی معروف 

شــده  اســت، فاصله اش تا هنرمند 
معروف شــدن کمتر می شــود! در 
واقع افرادی مانند این شــخصیت 

»رفتارهــای  از  رایجــی  شــکل  در 
خودتخریبی« گرفتار شــده    اند. شــکلی کــه در آن 

افراد با فانتزی و تخیل ســرگرم  می شــوند و از فعالیــت واقعی و 
اجرایی کردن طرح های شــان غافل می مانند. شــاید بعضی 

از ما در برهه هایی از زندگی مان همین طور عمل کردیم و با 
این عمل به صورت ناخودآگاه داریم موفقیت و شــادی مان 
را خــراب می کنیم. معموال فکــر می کنیم کســانی که مانع 
رســیدن ما به اهداف مــان می شــوند، آدم هــای خرابکاری 

هستند که بر ســر راه مان موانعی می سازند اما گاهی اوقات این 
فرد دقیقا خودمان هستیم. با جمالتی مثل این که: »االن زمان 

مناسبی برای شروع فعالیت نیست«، »بهتر است فعال برای آینده 
نقشه بکشــم و برنامه   ریزی کنم« و ... . در واقع آن زمان مناسب 
هیچ وقت فراهم نمی شــود و این مانعی ا ست که خودمان ایجاد 

می کنیم.

  چه کنیم درگیر خیال بافی درباره موفقیت نشویم؟
دوباره برگردیم به مثال »جان«: »او می خواست 
یک نقاشی منظره در چهار فصل متفاوت را 
ترسیم کند و روزی که این تصمیم را گرفت، 
اوایل زمستان بود. برای جان با فانتزی های 
رنگارنگش دربــاره نقاشــی و موفقیت خیلی 
سخت بود که از زمستان شروع کند بنابراین 
تصمیم گرفت تا منتظر بهار بماند و در این 
فاصله بــا خیالبافی دربــاره موفقیت های 
احتمالی، روحیه  خــود را حفظ کند«. در 
واقع گاهــی اوقات  مــا نیز مثل جــان بین 
خیال بافی، اضطراِب شــروع کار و نداشتن شور و 

هیجان کافی گیر می کنیم اما چاره چیست؟

 مراقــب باشــید، فانتزی هــا اعتیادآورند:ایــن  که 

ســاعت های زیادی درباره برنامه ریزی و موفقیت های 1
احتمالی فکر کنید قطعا باعث احساس آرامش می شود 
و از خطرهای احتمالی و شکست های ریز و درشت واقعی شما را 
محافظت می کند. اما مسئله این جاست که ذهن شما بعد از مدتی 
به توهــم موفق بــودن عــادت  و از موفقیت هــای واقعــی اجتناب 

می کند.
فقط انجام بدهید:ســعی کنید هر بار کمی از میزان 

فکرها و تخیالت تان کم و به عمل اضافه کنید)اعمال 2
هرچنــد کم وکوچــک(. شــجاعت انجــام دادن کار 
کوچــک و پذیرفتــن شکســت را تمرین کنیــد. فرامــوش نکنید 
کشــیدن یک درخت ناقــص از فکر کــردن به یــک درخت کامل 

ارزشمندتر است.
چالش هــا را در آغــوش بگیرید:وقتــی فقــط درباره 

اهداف، آرزوها و موفقیت  فکر کنید، طبیعی است که با 3
هیچ چالش جدی رو به رو نخواهید شد. بنابراین به مرور 
تصور می کنید موفقیت بایــد همین قدر راحت باشــد و اگر چنین 
نیست ارزش زحمت کشیدن ندارد. وقتی دست از تخیالت بردارید 
و کمــی قانون جــذب و کائنات را کنــار بگذارید چالش هــا و موانع 
خودشان را نشان می دهند. آن موقع باید برای روبه رو شدن با آن ها 
کفش آهنین بپوشید و فراموش نکنید موفقیِت بی چالش توهمی 

گذراست.
 شما لیاقت موفق شدن را دارید:خیلی مواقع به دالیل 

مختلف فکر می کنیم ما شایســتگی موفقیــت واقعی را 4
نداریم، بنابرایــن با فکر و خیال موفقیت ســر می کنیم. 
ســرزنش هایی که شــدیم، شکســت هایی که خوردیم یا داســتاِن 
شکست دیگران را که شنیدیم همه ما را از این شایستگی دور کردند. 
اما خوب است بدانید برای هر انسانی در جایگاه خودش هزاران راه 
برای موفق شدن وجود دارد که فقط کافی است از قدم های کوچک 

شروع کند.

والد گرامی، نگرانی شما را در 
این زمینه درک می کنم. نکته 
مهمی که به شما و همسرتان 
یادآور می شــوم، این است که 
باید باور کنید می توانید رفتــار کودک تان و نوع 

نگرش او را عوض کنید و در نهایت به شخصیت او 
شکل سنجیده ای بدهید. انتقال ارزش های یک 
نسل به نسل بعدی، یک وظیفه اجتماعی است 
و هیچ چیز بدتر از این نیســت که کــودک بدون 
این ارزش ها بار بیاید. نکته مهم دیگر چگونگی 
انتقال این ارزش هاست، چون اگر با خشونت و 
بی تفاوتی بیان شود، کودک آن را قبول نمی کند.

   5 توصیه به شــما برای تربیــت فرزندی 
مستقل

در این زمینه می توانید از راهکارهایی که در این 
مطلب مطرح خواهد شد، استفاده کنید.

۱- در ابتدا ســعی کنیــد در کارگاه های مهارت 
فرزند پروری شرکت کنید و مدل ها و سبک های 
متفاوت شکل دهی و ساخت رفتار کودک را یاد 

بگیرید.
2- توجه به این نکتــه هم ضروری اســت که اگر 
خواســتید فرزندتــان را خودتــان هدایت کنید، 

تالش کنید او را کنترل نکنید.
۳- مهــارت فرزندتان را در زمینه پرسشــگری 
تقویت کنید و به او بیاموزید که تفکر نقاد داشته 
باشد. پرسشگری را از همان ابتدا در فرزندتان 

تقویت کنید، این کار باعث تقویت مهارت تفکر 
نقادانــه در فرزندتان می شــود و زمانــی که در 
کودک شــما تفکر نقاد شــکل بگیرد، احتمال 
خطر و پذیــرش نظر دیگران بــدون تفکر پایین 

می آید.
4- تــالش کنیــد بــه پرســش های فرزندتــان با 
اشــتیاق پاســخ دهید. همچنین او را راهنمایی 
کنید تا خودش جواب سواالتش را پیدا کند، چون 

دادن جواب فرایند تفکر را متوقف می کند.
5- بــرای آموزش ایــن مهارت ها صبور باشــید و 
بدانید پــاداش تالش و صبــر، پــرورش کودکی 
است که در بزرگ سالی به انسان متفکری تبدیل 
خواهد شد و می تواند از پس مشکالت برآید و به 

راحتی تحت تاثیر دیگران قرار نمی گیرد.

چرا با فکر و خیال موفقیت، شکست می خوریم؟!

برای تربیت فرزندی مستقل چه کنم؟

»آلبر کامو«، نویسنده معروف فرانسوی که برنده جایزه نوبل ادبیات هم بوده در نوشته ای کوتاه، نقاشی به نام »جان« 
را توصیف می کند که دارد استعدادش را به تدریج هدر می دهد: »جان، کمتر کار می کند و اصال نمی داند برای چی کار 
می کند. درحالی که قلم موی نقاشی در دستش است، به آسمان خیره می شود و به موفقیت های آینده اش فکر می کند. 
همیشه از این موضوع حرف می زند که عاشق نقاشی کردن است اما حاال کمتر نقاشی می کند، بیشتر تخیل  و به 

آینده ای فکر می کند که در آن به موفقیت رسیده است«. به نظر شما مشکل کاراکتر نوشته »آلبر کامو« چیست؟

فرزندی یک ساله دارم که تربیت او برایم خیلی مهم است. می خواهم در بزرگ سالی، 
آدم مستقلی شود و در تصمیم گیری هایش به درستی عمل کند. چه توصیه هایی برای 

دستیابی به این هدف دارید؟

قــدم اول: تمــام چیزهایــی را کــه متعلــق بــه 
سرویس بهداشتی و حمام نیست ،خارج کنید. 
داخل سرویس بهداشــتی و حمــام را از هرگونه 
لباس، فنجان و آشــغال خالی کنید. سپس اگر 
داخل سرویس بهداشتی یا حمام میز یا کابینتی 
وجود دارد، آن را خارج کنید تا تمیز کردن زیر آن 

راحت تر باشد.
قدم دوم: مقداری سفید کننده داخل چاه ها 
و  اطراف آن بریزیــد. بعد از ۱0تــا۱5 دقیقه با 
اســتفاده از فرچه سرویس بهداشــتی، ســنگ 
توالت و  اطراف آن را بشویید. در این مرحله برای 
جریان داشتن هوا دِر سرویس بهداشتی و حمام 
را باز نگه دارید و  فن داخل آن را روشــن کنید. 
همچنین به جای استفاده از سفیدکننده های 
شــیمیایی می توانیــد از مخلــوط یــک قاشــق 
سوپ خوری بکینگ پودر و ســه چهارم پیمانه 
ســرکه ســفید همراه با یک چهــارم پیمانه آب 

استفاده کنید.
قدم ســوم: از بــاال به پاییــن گردگیــری کنید. 
گردگیــری را از قســمت های بــاال ماننــد میز و  
فالش تانک یا کابینت شــروع کنید و  ســپس به 
قسمت های پایین برسید و تمام گرد و خاک ها را 

روی زمین بریزید.
قــدم چهــارم: از مــاده تمیــز کننده اســتفاده 
کنید. روی سینک سرویس بهداشــتی یا وان یا 
گوشه هایی که کثیف هستند ماده تمیز کننده 
بریزید و اجازه دهید ۱0تا۱5 دقیقه روی سطح 
بماند. برچسب روی مواد تمیز کننده را با دقت 
بخوانید تا مطمئن شوید که به سطوح صدمه ای 
وارد نمی کند. همیشــه کار را از قســمت هایی 
شــروع کنید که در ظاهر دیده نمی شــوند. اگر 

عالقه ای به اســتفاده از مواد شــیمیایی ندارید 
می توانید روی ســطوح جوش شــیرین بریزید و 
سپس با یک اسپری سرکه سفید را روی سطوح 

بپاشید.
قدم پنجم:  دیوارها و سقف را هم تمیز کنید. 
اگــر دیوارهــا و  ســقف سرویس بهداشــتی و 
حمام، کاشی هستند می توانید با اسپری تمیز 
کننده و  یک اسفنج کاشــی ها را تمیز و  با یک 
دستمال مرطوب آن ها را پاک و  سپس آن ها را 
خشک کنید تا هیچ لکه ای باقی نماند. در این 
مرحله استفاده  از دستکش توصیه می شود. 
از مخلوط آب و سرکه سفید به نسبت مساوی 
برای تمیز کردن کاشــی می توانید اســتفاده 
کنید. لطفا سرکه و مواد تمیز کننده شیمیایی 
را به دلیل تولید گازهای سمی هیچ گاه با هم 

مخلوط نکنید.
قدم ششم: شیرآالت را تمیز کنید. در این مرحله 
از مواد تمیز کننده مخصوص شیرآالت استفاده 
و مواد را روی شیرآالت اسپری کنید و بعد از چند 

دقیقه آن ها را با یک مسواک قدیمی بشویید.
قدم هفتم: شیشه ها و آینه ها را تمیز کنید. برای 
تمیز کردن شیشــه ها و آینه ها از اسپری شیشه 

پاک کن و دستمال تمیز استفاده کنید.
قدم هشتم: کف زمین را تمیز کنید. کف حمام 
و  سرویس بهداشــتی را از دورترین نقطــه به در 
خروجی تی بکشید و  به ســمت در بیایید به این 
شکل همه گرد و  خاک و  کثیفی ها را از کف پاک 
می کنید ســپس تی را با آب داغ و صابون به طور 
کامل بشــویید و بعــد با اســتفاده از تــی و کمی 
صابون مجدد کف را تمیز و در نهایت کف را کامال 

خشک کنید.

 هیچ فردی از تمیز کردن سرویس بهداشتی و حمام خوشش نمی آید اما اگر برای این کار 
یک برنامه مدون داشته باشید، سختی کار برای شما کمتر می شود. با هم و در ادامه، نکات 
مهمی در خصوص تمیز کردن سرویس بهداشتی و حمام را مرور خواهیم کرد. برای تمیز 

کردن حمام و سرویس بهداشتی، هشت قدم پیشنهادی داریم.

فرنگیس یاقوتی

بانوان

چگونه  حمام و سرویس بهداشتی را 
اساسی تمیز کنیم؟

عطیه تقوی بجنوردی |   روان شناس

نجمه عابدی شرق |   دانشجوی دکترای روان شناسی

 تربیت 
فرزند

شیوع سندروم
 »قلـب شـکسته« 

در روزهای کروانیی
آشنایی با سندرومی که طبق 
نتایج جدیدترین پژوهش ها  

تعداد مبتالیانش بعد از 
همه گیری

 ویروس کووید- 19  
 افزایش چشمگیری 

پیدا کرده و قابل مدیریت 
است

موفقیت



جوانه )ویژه نوجوانان(
قضاقورتکی 

چطور وقتمان را به بطالت بگذرانیم؟  

نیمار دریا 
گفت وگو با نوجوانی که به تازگی برنده بورسیه انجمن 

بین المللی موج سواری شده است 

گالری

4

پیشنهاد

 گفت و گو
مصطفی میرجانیان| خبرنگار

در گوشه ای از این کشور، روستایی وجود دارد که خیلی های مان پیش ازاین  

حتی اسمش را نشــنیده  بودیم ولی حاال نامش درکنار شــهرها و بندرهای 

مهم دنیا سر زبان ها افتاده  است؛ »رمین« واقع در استان سیستان وبلوچستان. »داوود خدیِر« 

17ساله کسی است که باعث شهرت رمین شده  است. داوود چند روز پیش توانست بورسیه 

اتحادیه بین المللی موج سواری را به  دست آورد. این سازمان در حساب رسمی اینستاگرامش 

نوشته  است: »داوود خدیر، جوان سیستان وبلوچستانی است که فارغ از شرایط آب وهوایی 

هر روز در ساحل محل زندگی اش به موج سواری می پردازد. داوود می خواهد به موج سواری و 

شرکت در رقابت های ملی ادامه دهد و قصد دارد موج سواری را به دیگران آموزش بدهد و آن ها 

را به انجام این ورزش تشویق کند«. جوانه این هفته با افتخار میزبان داوود است.

کتابی برای خیاالتی ها! 

اگر تا االن به  اندازه کافی وقت تان را به بطالت نگذرانده اید، اگر نمی دانید این تابستان را چطوری 
به فنا بدهید که اصال نفهمید زمان چطور گذشت، اگر پیش دوستان عاطل  وباطل تان سرافکنده اید 

و کم آورده اید، با ما همراه باشید. اینستاگرام که توی دست وبال تان هست؟ خب، نصف راه را رفته اید. 
برای رفتن نصف دیگرش، باید همه سلبریتی ها را فالو کنید. دقت کنید همه 

ســلبریتی ها نه آن هایی را که ازشــان خوش تــان می آید یــا مطالب جالبی 
توی صفحه شــان می گذارند. اصال برای محکم کاری یک فهرســت از 

خزترین و بیکارترین و مشهورترین های شــان تهیــه کنید. این گروه 
از ســلبریتی های فــداکار به خاطر ما »مــردم عزیز« کاروبارشــان را 

تعطیل کرده اند و خیمه زده اند توی اینستاگرام. بنابراین هر روز با 
پست ها و استوری های محیرالعقول شان سرتان گرم می شود 

و می توانید قشنگ به هیچ کاری نرسید اما این، همه فایده خزها 
نیست. آن ها فقط  و فقط برای این  که طرفداران شان از محتوای 

متنوع برخوردار باشند،  هر از گاهی دعوا راه می اندازند؛ به 
مخالفان شان فحش می دهند، راز دیگران را فاش می کنند، 

قهر می کنند و طالق می گیرند و صادقانه ما را درجریان همه 
این ها می گذارند. خالصه که طفلی ها حاضرند آبروی خودشان 

و دوست و آشنای شان برود ولی حوصله ما سرنرود. 

 زندگی سالم
  سه شنبه

 24 تیر   ۱۳۹۹    
 شماره ۱644

  موج ســواری، ورزش پولدارهاســت ولی تــو و بروبچه های 
»رمین« بــدون امکانات خاصــی تمرین می کنیــد و موفق هم 

هستید. چطوری موج سواری یاد گرفتید؟
»رمین« یکــی از بهترین مکان های دنیا برای موج ســواری اســت. 
بچه هــای روســتای مــا از کودکــی بــا 
دریا و ســاحل بــزرگ می شــوند ولی 
موج ســواری اهالــی روســتای مــا 
داستان جالبی دارد. ماجرا به هشت، 
نه سال پیش برمی گردد که یک خانم 
ایرلندی به روستای ما آمد تا از امواج 
ســاحل اســتفاده کند. او 
اولین زنی است که در 
ایــران موج ســواری 
مــن  کرده اســت. 
آن موقــع یــک بچه 
9ساله بودم و صبح 
و بعــد از ظهــر 
بــه ســاحل 

می رفتم تا از دور، موج سواری آن توریســت خارجی را تماشا کنم. 
خانم ایرلندی وقتی دید که بچه های روستا چقدر به این رشته عالقه 
دارند، شروع کرد به آموزش دادن و چند تخته موج سواری هم بهشان 
هدیه کرد. من آن موقع کوچک بودم و هنوز به ذهنم نمی رسید این 
ورزش را شروع کنم. دو، سه سال بعد آن خانم دوباره به روستای ما 
آمد و باز هم برای بچه ها چند بسته تخته موج ســواری آورد. این بار 
من هم به پیشنهاد مربی ام تصمیم گرفتم موج سواری را به صورت 
حرفه ای یاد بگیرم. مربی هرچه از آن خانم ایرلندی آموخته  بود، به 
من یاد داد. تخته های موج سواری قیمت باالیی دارد و ما نمی توانیم 
مرتب تخته حرفه ای بخریم. برای همین هنوز با همان تخته هایی که 
هدیه گرفتیم، تمرین می کنیم. قیمت تخته  از حدود دو و نیم میلیون 
شروع می شود و تا 20میلیون هم می رســد. پس شما درست فکر 
می کردید، موج سواری رشته گرانی است. تازه فقط تخته نیست؛ 
ما به لباس و وسایل تعمیر تخته هم نیاز داریم. من پنج خواهر و سه 
برادر دارم و پدرم راننده تاکسی است. نمی توانیم برای ورزش، این 

 همه خرج کنیم.
 بورسیه شدن تو حسابی ســروصدا به پا کرد. چطور به این 

موفقیت رسیدی؟
اتحادیه بین المللی موج سواری هرسال به چند نفر از نوجوانان زیر 
18سال که استعداد چشمگیری در این رشته داشته  باشند بورسیه 
می دهد تا در کنار تحصیل به  شکل حرفه ای آموزش ببینند. حدود 
یک سال پیش مربی ام فیلم موج سواری و شرایطم را برای این اتحادیه 
فرستاد. چند روز پیش که نتایج بورسیه ها مشخص شد، یکی از 
اهالی روســتا که در فضای مجازی فعال اســت، عکس و خبر 
من را در اینســتاگرام دید. او بود که بهم خبر داد. پارسال 
هم پنج نفــر از بچه های ایرانی بورســیه موج ســواری 
گرفته  بودند و امســال به  جز من، دو نفر دیگر هم 
به این موفقیت رسیده اند. در بعضی سایت ها 
نوشته شده به کســی که بورسیه می شود 
زبان انگلیسی یاد می دهند و 500 
دالر جایــزه می گیرد ولی پارســال 

بچه های قهرمان فقط یک تخته موج ســواری هدیه گرفتند. ما هم 
احتماال جایزه بزرگی نگیریم ولی همین که بهمان توجه می شود، 

خوشحالیم.
  ما فقــط هیجــان موج ســواری را می بینیم ولی ایــن ورزش 
خطرهــای زیــادی هــم دارد. تــا حــاال اتفــاق بــدی برایــت 

افتاده است؟
موج سواری هم خطرهای زیادی دارد و هم واقعا ترسناک است. مثال 
اگر موج بزرگی بیاید احتمال غرق شدن وجود دارد. در این چند سال 
البته اتفاق بدی برای من رخ نداده  است. من معموال صبح ها یا بعد از 
ظهرها به ساحل می روم چون بهترین زمان برای موج  سواری وقتی 
اســت که آب پایین می رود. البته چون روزها کوتاه و بلند می شود، 
 جزر ومد ساعت مشخصی ندارد ولی مثال در این فصل ساعت۴ و 5 

بعد از ظهر بهترین زمان موج سواری است.
  بچه های موج سوار در کشور ما حمایت می شوند؟ 

این رشته مثل همه ورزش های دیگر مســابقات جهانی دارد. ما در 
ایران هنوز در ســطح جهانی نیســتیم چون با این که ساحل خوب 
و موج های مناســب داریم ولی امکانات نداریم. هر ســاحلی برای 
موج ســواری مناســب نیســت. مثال در دریای خزر یــا خلیج فارس 
نمی توانیم موج ســواری کنیــم چون این ســواحل، امــواج بزرگی 
ندارند اما ساحل دریای عمان در »کنارک« چابهار و »رمین« بهترین 
ساحل های موج سواری هستند. به جز ایران، فقط سواحل ژاپن و 
چند ساحل معدود دیگر قابلیت موج سواری دارند. خالصه باید از 

این امکانات استفاده کنیم.
  لقب نیمار دریا از کجا آمده است؟

من قبــل از موج ســواری، فوتبــال بازی می کــردم ولــی بعد از 
یکی، دوبار سوار موج ها شــدن فکر کردم در این رشته موفق تر 
خواهم بود. لقب »نیمار دریا« را هم بچه های روستا بهم داده اند. 
این لقب دراصل مال »مدینا« قهرمان موج ســواری دنیاســت و 
بچه ها به خاطر حرکات نمایشــی که روی دریــا انجام می دهم، 
این طوری صدایم می کنند. خدا را چه دیدید؟ شاید یک روز من 

هم نیمار دریا شدم. 

  
مهشید رحیمی|    خبرنگار افتخاری جوانه

عنوان کتاب: قصه های همیشگی1، طلسم آرزو
نویسنده: کریس کالفر

مترجم: الهام فیاضی
ناشر : پرتقال 

 شــاید فکــر کنیــد ســرزمین قصه هــا، 
جایی  اســت که شــخصیت داســتان های 
کودکی مان در آن زندگی می کنند؛ جایی 
خوش آب وهوا که قرار است در آن جا کلی 
بهتان خوش بگــذرد اما همیشــه این طور 
نیســت. ســرزمین قصه هــا درکنــار تمام 
زیبایی هایــش پــر از ملکه هــای بــدذات و 
ساحره های خرابکار است که می خواهند بر 
تمام دنیا حکومت کنند. »الکس« و »کانر بیلی« دوقلوهایی 

هستند که کامال اتفاقی در سرزمین قصه ها گیر می افتند. آن ها باید تکه های طلسم آرزو را 
پیدا کنند تا بتوانند به خانه برگردند. برای پیدا کردن این تکه ها مجبور می شوند در سرزمین 
قصه ها سفر کنند و از سرزمین پریان، حکومت شنل قرمزی، سرزمین چارمینگ، سرزمین 
جن ها و دیوها، سرزمین خفته و سرزمین شمالی بگذرند. این سفر ماجراهای هیجان انگیزی 

برای دوقلوها به وجود می آورد و آن ها را با اتفاقات غیرمنتظره ای مواجه می کند.

کاکتوس غول پیکر، همسایه خانه ای در توکیو
odditycentral.com :عکس از

دیروز تو خیابون از کنار هم رد رفقا سالم!

شدیم. تو منو نشناختی اما من شش دانگ 

حواسم پیش نوجوون هاست. از این ماسک های 

پارچه ای باحال زده  بودی که با لباس هات هم ست شده  

بود. دمت گرم که توصیه به ماسک زدنو جدی می گیری ولی 

حواست باشه که ماسک خصوصا ازنوع پارچه ایش به تنهایی 

شماره پیامک 2000999و رعایت کنی.نمی تونه ازت مراقبت کنه و حتما الزمه که فاصله اجتماعی 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
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چطور از باقی  مانده غذاها کمپوست بسازیم؟ 

 
مریم ملی| خبرنگار

شما با باقی مانده غذاها چه می کنید؟ دور می ریزید؟ برای پرندگان و 
گربه ها در ظرفــی مخصوص می گذارید؟ بخش های قابل اســتفاده اش 

را نگــه می دارید و دوبــاره با آن یک غــذای جدید اختــراع می کنید؟ 
خب به غیر از این راه ها به نظرتان روش دیگری هم هست؟ درست 

حدس زدید، یــک روش دیگر هم وجود دارد؛ کمپوست ســازی* 
از باقی مانــده غذاهــا و گیاهــان. مثــال برگ  هــای کاهــو و کلــم 
کــه حســابی چــروک و پالســیده شــده اند و قابــل اســتفاده در 
ساالد نیســتند،اضافه غذای روز که نمی شــود در وعده دیگری 

اســتفاده اش کرد؛ و تفاله های چــای و قهــوه می توانند به کمک 
طبیعــت به یــک مــاده ارزشــمند و به دردبخــور تبدیل بشــوند اما 

چطوری؟ باقی مانده غذاهای بدون چربی و بدون گوشــت را  در یک 
ظرف بریزید و به نزدیک ترین پارک یا باغچه اطراف خانه بروید. جایی را 

که چمن نداشته باشد و بشود به راحتی خاک را َکند و چاله ای درست کرد، 

انتخاب کنید. یک بیلچه کوچک به شما کمک می کند چاله ای با عمق 15سانتی متر 
بَکنید. حاال وقتش رسیده پسماند موادغذایِی گیاهِی خانه را در این چاله دفن 
کنید و رویش دوباره خاک بریزید. اگر باغچه و فضای سبز مناسبی اطراف 
خانه تــان ندارید، یک پیشــنهاد دیگر هم برای تان داریــم. می توانید 
یک ظرف پالستیکی که از خوراکی های دیگر به جا مانده است، با 
خاک برگ )همان خاک حاصل خیز باغچــه( پر کنید و توی خانه 
نگه دارید. هروقت پوســت خیار و هندوانه و بقیــه میوه ها جمع 
می شــود، آن ها را کامال ریز کنیــد و البه الی خاک قــرار دهید. 
تفاله های چای هم می توانند بعد از این که کمی آب شان خشک 
شد با خاک برگ مخلوط شــوند و کمپوست خیلی خوبی به شما 
بدهند. با این کار عالوه براین که زباله تر و شیرابه تولید نکرده اید، 

یک محصول ارزشمند برای گلدان های خانه هم تولید می کنید.
*فرایند کمپوست به کمک فعالیت میکروارگانیسم هایی که توانایی 
تجزیه موادی مثل باقی مانده گیاهان و جانوران را دارند، اتفاق می  افتد.

معضیل به انم یت رشت آیب 

ی
ی، مراد

صابر
جرا: 

ایده و ا

مامان! 
تی شرت آبیه من 

کجاست؟

سر 
جاش، االن میام 

نشونت میدم!
 باور کن 

یه دقیقه پیش نبود

 این چیه پس؟ 
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دیاباته و کار سخت براى 
بازگشت به اوج 

تمر�نات فشرده غول آب� ها

شروع یحيی شبيه پایان استرا
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از روسيه تا ایتاليا و پرتغال
همه تيم ها�� �ه مهد� طارم� را م� خواهند

�حيــ� گل محمــد	، ســرمرب� 
از  پرســپوليس  فوتبــال  تيــم 
نيم فصل دوم در شــرا�ط� جانشــين گابر�ل 
پرســپوليس  +ــه  شــد  آرژانتينــ�  +الــدرون 
شــرا�ط فوق العــاده ا	 داشــت. زمانــ� +ــه 
گل محمــد	 بــه پرســپوليس آمــد خيل� هــا 
اعتقاد داشتند انتخاب خوب� صورت نگرفته 
و گل محمد	 نم�  تواند در پرسپوليس موفق 
شود. �حي� گل محمد	 تا ا�نجا	 فصل از ٨ 
بــاز	 +ــه در ليــگ پشــت ســر گذاشــته، ٧ 
پيــروز	 و �J مســاو	 +ســب +رده اســت؛ 
آمــار	 ب� نظيــر +ــه +ســ� فLــرش را هــم 
+ــه  ا�نجاســت  جالــب  نLتــه  نم�  +ــرد. 
اســتراماچون� هم بــا چنين آمــار	 به مرب� 
محبوب آب� ها تبد�ل شد. تيم استراماچون� 
بعد از شروع� نه چندان خوب در ليگ برتر از 
باز	 مقابل ترا+تــور اوج گرفت و در ٨ د�دار 
آخر	 +ه اســترا رو	 نيمLت نشست ٧ برد و 
�J تســاو	 حاصــل +ار آب� ها بــود و همين 
عملLرد فوق العاده باعث شــد تا اســتقالل از 
رده ششــم بــه صــدر جدول برســد. امــا حاال 
داســتان +امال متفاوت است و پرسپوليس با 
٧ بــرد و �ــJ تســاو	 در ٨ بــاز	 اخيرش به 
صــدر جدول رفته و اســتقالل در رتبه ششــم 
جدول قــرار دارد! �حي� تا ا�نجا	 فصل ٢٢ 
امتياز از ٢٤ امتياز ممLن را به دست آورده و 
فقــط مقابــل اســتقالل �ــJ تســاو	 گرفته 

است. با �J حساب سرانگشت� گل محمد	 
از ٥٦ امتيــاز فعل�، ٢٢ امتياز +ســب +رده 
امتياز هــا	  تمــام  از  نيمــ�  تقر�بــا  �عنــ� 
پرسپوليس. پرسپوليس در ٨ باز	 +ه �حي� 
گل محمــد	 را به عنــوان ســرمرب� در ليگ 
داشــته ١٦ گل زده و فقــط ٤ گل خــورده. 
�عن� متوســط ٢ گل زده و نيم گل خورده در 
هر باز	. ا�ن نشان م� دهد پرسپوليس مدل 
گل محمــد	 چرا بــا اقتدار صدرنشــين ليگ 
است. آنچه مشــخص است، آمار گل محمد	 
آمــار   Jــ� تــا ا�نجــا	 فصــل  و همLارانــش 
خيره +ننده و خوب بوده اســت. هرچند هنوز 
تــا پا�ان فصــل باز	 ها	 ز�اد	 مانــده و ا�ن 
آمــار قطعــا دســتخوش تغييــر م� شــود اما تا 
همين جــا هــم ســرمرب� پرســپوليس نمــره 
قبولــ� گرفتــه و تيمش هــم در آســتانه پو+ر 
قهرمان� اســت. البته هر انســان و ســرمرب� 
قابل نقد است و گل محمد	 هم از ا�ن قاعده 
مستثن� نيســت اما وقت� شــرا�ط را بررس� 
م� +نيــم با�ــد به احتــرام �حي� +اله از ســر 
بردار�ــم. گل محمــد	 در شــرا�ط� ا�ن آمار 
خــوب را ثبــت +ــرده +ــه وضعيــت باشــگاه 
پرسپوليس از نظر مد�ر�ت� با حواش� روبه رو 
بــوده +ــه م� توانــد رو	 +ار هــر تيــم و هــر 
ســرمرب� خلــل ا�جاد +ند امــا گل محمد	 و 
تيمش تا ا�نجا	 +ار عملLرد خوب� داشــتند 

و نمره قبول� گرفتند.

قرار بود باز	 ها	 هفته بيســت وپنجم متوقe م� شود تا ابتدا باز	 ها	 معوقه برگزار شود اما 
چنين نخواهد شــد و در روزها	 پيش رو ابتدا شــاهد برگزار	 د�دارها	 هفته بيســت وپنجم 
خواهيــم بــود؛ ضمن ا�ن +ه +ميتــه انضباط� با�د تLليــe د�دارها	 معوقه را مشــخص +ند. 
ســازمان ليگ به همين بهانه از +ميته انضباط� درخواســت +رده ســر�ع تر تLليe د�دارها	 
معوقه را مشــخص +ند تا بتواند برا	 ادامه مسابقات برنامه ر�ز	 داشته باشد. چند تيم مدع� 
+ســب عنوان نا�ب قهرمانــ� به خصوص ترا+تور از ســازمان ليگ خواســته بودند در روزها	 
پيــش رو ابتــدا باز	 ها	 معوقه را برگزار +ند و ســپس باز	 ها	 هفته بيســت وپنجم را از ســر 
بگيــرد. البتــه با�د به ا�ن نLته اشــاره +رد ســازمان ليگ تنها موظe اســت د�دارها	 ٣ هفته 
پا�ان� را به طور همزمان و در شــرا�ط مســاو	 برگزار +ند. بنابرا�ــن انتظار م� رود د�دارها	 
ليگ تا هفته بيســت وهفتم بر اســاس برنامه از پيش تعيين شــده دنبال شود و پيش از برگزار	 
د�دارها	 هفته بيست وهشتم باز	 ها	 معوقه برگزار شود. برگزار	 ا�ن باز	 ها منوط به ا�ن 
اســت +ه +ميته انضباط� را	 به ســود تيم ها	 استقالل و فوالد دهد. �J باز	 از استقالل و 
٢ باز	 از فوالد معوق شــده است. ســازمان ليگ تنها د�دار فوالد برابر نفت مسجدسليمان را 
به صورت رســم� به تعليق درآورده بود. باز	 پارس جنوب�-استقالل و نساج�-فوالد منتظر 

روشن شدن وضعيت از سو	 +ميته انضباط� است.

شروع یحيی شبيه پایان استرا

دیدارهاى معوقه ليگ برتر چه زمانی برگزار می شود؟

فقط ٢ دقيقه برا� شروع در سوپرليگ تر�يهشباهت عجيب سرمرب� پرسپوليس با سرمرب� سابق استقالل

مقابــل  تر+يــه  ســوپرليگ  ســ� ودوم  هفتــه  در  �J شــنبه  فنرباغچــه  فوتبــال  تيــم 
سيواس اسپواس اســپور بــاز	 +ــرد و با نتيجه ٢-�J شLســت خــورد. در ا�ن بــاز	 اللهيار 
صيادمنش، مهاجم ســابق استقالل برا	 اولين باز	 در ســوپرليگ تر+يه برا	 فنرباغچه به 
ميــدان رفــت. البته مهاجم ا�رانــ� از دقيقه ٨٨ باز	 به ميدان رفــت و فرصت چندان� برا	 
عرض اندام نداشت. د�روز سا�ت هواسLورد در ارز�اب� فن� اش از ا�ن د�دار به صيادمنش با 
وجود حضور +وتاهش نمره متوسط ٦٫٣ از ١٠ را داد. در ا�ن راستا سا�ت فاناتيJ و فوتو مچ 
تر+يه هم اولين باز	 صيادمنش در ســوپرليگ تر+يه را بازتاب دادند. سا�ت فوتومچ نوشت: 
«صيادمنش +ه در فصل گذشــته با آرزوها	 ز�اد به فنرباغچه آمد باالخره اولين باز	 خود را 
مقابل سيواس اسپور تجربه +رد. البته مهاجم ا�ران� در ا�ن باز	 از دقيقه ٨٨ وارد زمين شد 

و فرصت ز�اد	 برا	 درخشش نداشت.»

صیادمنش باالخره به میدان رفت

پاى رادوشوویچ به نظرسنجی هاى 
اى اف سی باز شد

 صفحــه فارســ� +نفدراســيون فوتبــال آســيا 
بــه جدا�� عليرضــا بيرانونــد از پرســپوليس و 
حضــور رادوشــوو�چ درون دروازه سرخ پوشــان 
وا+نش نشــان داد. ا�ن صفحه ا�نستاگرام� با 
انتشــار عLس� از رادوشــوو�چ نوشت: «بوژ�دار 
رادوشــو�چ در فصل نوزدهم ليــگ برتر ا�ران تا 
بــه ا�نجا ٩ بار دروازه  خود را بســته نگه داشــته 
است! او م� تواند جا�گز�ن خوب� برا	 بيرانوند 
باشــد؟!» با جدا�� عليرضا بيرانوند و پيوستن 
ا�ــن باز�Lــن به باشــگاه آنتــورپ بلژ�ــJ، حاال 
بوژ�دار رادوشوو�چ پس از چند فصل حضور در 
 J� شماره 	پرسپوليس، م� تواند مدع� جد
دروازه سرخ پوشــان پا�تخــت باشــد. در همين 
راستا صفحه فارس� ا	 اف س� نيز به نوع� نظر 
هواداران پرسپوليس را در خصوص رادوشوو�چ 
جو�ا شــده اســت. با�د د�د مد�ران پرسپوليس 
بــرا	 تعييــن جانشــين بيرانونــد چه چــاره ا	 
 J� خواهند اند�شــيد و رادو ســنگربان شماره
ا�ــن تيم خواهد بود �ا آن ها فLر د�گر	 در ســر 
دارنــد. البته آمار رادوشــوو�چ در باز	 ها�� +ه 
برا	 پرسپوليس به ميدان رفته نشان م� دهد 
+ه سرخ ها م� توانند به دروازه بان +روات خود 
اعتمــاد +ننــد. رادو در ا+ثر باز	 ها�ــ� +ه در 
قفس تور	 سرخ ها ا�ستاده با +لين شيت به +ار 

خود پا�ان داده است.

تمر�نات فشرده غول آب� ها

مهاجــم ماليا�� اســتقالل ا�ن روزها تمر�نات فشــرده ا	 را انجام م� دهد تــا از نظر بدن� به 
شــرا�ط ا�ده آل گذشــته برگردد. شــيخ د�اباته بعد از بازگشــت از تعطيالت +رونا��، از نظر 
بدن� در تمر�نات اســتقالل شــرا�ط مناســب� نداشــت و حت� تا حدود	 اضافه وزن نيز پيدا 
+رده بود. از ا�ن رو +ادر فن� استقالل برنامه فشرده بدن� را برا	 ا�ن مهاجم در نظر گرفت 
تا او به شــرا�ط ا�ده آل برگردد. درنها�ت د�اباته مقابل ترا+تور در هفته بيســت وچهارم ليگ 
برتر در تر+يب اصل� اســتقالل به ميدان رفت اما مشــخص شد +ه او هنوز هم وضعيت خوب 
گذشــته را ندارد. د�اباته +ه در باز	 رفت اســتقالل و ترا+تور هت تر�ــJ +رده بود، در باز	 
اخير ٢ تيم هيچ نشــان� از آن مهاجم گلزن گذشته نداشــت و حاال همچنان خودش را آماده 
م� +ند. او ا�ن روزها ســخت مشــغول تمر�نات و�ژه بدن� اســت تا بتواند به دوران اوج خود 

برگردد و در باز	 ها	 آ�نده استقالل مانند قبل از تعطيالت +رونا خوش بدرخشد.

دیاباته و کار سخت براى بازگشت به اوج 

جهانبخش مثل 
صادقيان و مسلمان 
نمی شود!

 بیرانوند با استقبال آنتورپى ها وارد بلژیک شد  بیرانوند با استقبال آنتورپى ها وارد بلژیک شد 
ماجراجویى جدید شماره یک تیم ملى  در اروپا

شباهت عجيب سرمرب� پرسپوليس با سرمرب� سابق استقالل
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 ليگ برتر انگليس
ولو رهمپتون ٣ - اورتون صفر

استون و�ال ٢ - �ر�ستال پاالس صفر
�تاتنهام ٢ - آرسنال �

�بورنموث ٤ - لسترسيت" �
 سر� آ

ناپول" ٢ - ميالن ٢
جنوا ٢ - اسپال صفر

�اليار, صفر - لچه صفر
�فيورنتينا �� - هالس ورونا �

پارما ٢ - بولونيا ٢
اود�نزه �� - سامپدور�ا ٣

 الليگا
اسپانيول صفر - ا�بار ٢

لوانته �� - اتلتي� بيلبائو ٢ 
لگانس �� - والنسيا صفر

سو�ا ٢ - ما�ور�ا صفر

 ليگ برتر انگليس
چلس" – نورو�چ، ٢٣:٤٥

بازگشت کادیز به الليگا
تيــم �اد�ز پــس از ش@ســت خانگــ" ٤ - 
٢ رئــال ساراگوســا مقابل رئــال او�دو به 
باالتر�ن ســطح فوتبال اســپانيا برگشت. 
�اد�ز شنبه گذشته و در حال" �ه هزاران 
هــوادار بــا ناد�ــده گرفتــن فاصله گذار, 
اجتماعــ" بيــرون ورزشــگاه خانگــ" تيم 
جمــع شــده بودنــد، بــا ش@ســت خانگ" 
فوئنالبــرادا قطعــ" �ــردن صعــود خــود 
را بــه تاخيــر انداختــه بــود. اما او�ــدو �ه 
حــال  و روز خوشــ" ندارد، بــا زدن ٤ گل 
ساراگوســا را غافلگير �رد تــا �اد�ز مجوز 
صعود به الليــگا را در�افت �ند. �اد�ز �ه 
آخر�ن بار در سال ٢٠٠٦ به الليگا صعود 
�رد ول" �� ســال بعد به دســته پا�ين تر 
برگشــت، پــس از انجــام ٤٠ بــاز, با ٦٩ 
امتياز صدرنشــين است. هوئس@ا با ٦٤ و 
ساراگوسا با ٦٢ امتياز در رتبه ها, بعد, 

جدول رده بند, قرار دارند.

اسکوربورد

برنامه

خبر

در شب" �ه منچستر�ونا�تد 
در ليــگ برتر تار�خ درســت 
�ــرد، نما�ــش جادو�" د�گر, از ميســون 
گر�نــوود ١٨ ســاله، شــياطين ســرخ را به 
پيــروز, رســاند. اولــه گونار سولسشــر با 
آرامــش نســب" رو, نيم@ــت تيمــش در 
و�الپــار^ تماشــا �ــرد �ــه تيمــش رونــد 
ش@ست ناپذ�ر, در مسابقات مختل_ را به 
١٧ باز, رســاند و نخســتين تيم در تار�خ 
ليگ برتر شد �ه ٤ باز, پياپ" را با اختالف 
٣ گل �ا بيشــتر م" برد. �ونا�تد با ٣ گل به 
پيروز, رسيد و �� بار د�گر گر�نوود چهره 
شاخص مسابقه بود. مرب" ٤٧ ساله نروژ, 
تالش �رده هر گونه رابطه و مقا�ســه ميان 
گر�نوود و بزرگان تار�خ باشگاه پرافتخارش 
را انــ@ار �نــد امــا حــاال د�گر واقعا ســخت 
م" شود شــباهت ها, ا�ن جوان مستعد و 
بهتر�ن گلزن تمام ادوار منچســتر�ونا�تد، 
و�ن رون" را ناد�ده گرفت. �ال�و تا�لدسل"، 
گزارشــگر ورزشــ" در ا�تبر ٢٠٠٢ وقت" 
 �رونــ" ١٧ ســاله و مهاجــم اورتــون در �
مســابقه به ميــدان رفت و داشــت خودش 
را به عنوان ســتاره جد�ــد فوتبال انگليس 
مطرح م" �رد، گفــت: «ا�ن نام را به خاطر 
بسپار�د». گر�نوود آن موقع تنها �� سال 
داشــت و هيچ چيز درباره درخشــش رون" 
مقابل آرســنال نم"  دانســت امــا حاال بعد 
از نزد�ــ� بــه ١٨ ســال از رو, دســت او 
نگاه �رده و دارد به عنوان بااســتعدادتر�ن 
باز�@ن ا�ن نسل، خودش را جا م" اندازد. 
�ار بدون توپ او به اندازه توانا�" ها�ش در 
 �گلزن" ســتودن" اســت و در ا�ــن باز, �
باز, عالــ" د�گر از �ســ" د�د�م �ه جا, 

خــود را در تر�يب اصل" منچســتر�ونا�تد 
به شــدت مح@م �رده است. البته با وجود 
تحســين تاثيرگذار, اش در تيم و ســرعت 
خوبــ" �ــه دارد، ا�ن گل ها هســتند �ه از 
بقيه متما�زش م" �ننــد. خودتان را جا, 
مدافع" بگذار�ــد �ه تالش م" �ند مقابل 
او با�ســتد و نگذارد به هدفش برسد. شا�د 
� مرب" از مدافع وســط تيمش خواســته �
باشــد رو, پا, ضعي_ تر گر�نــوود تمر�ز 
�ند اما او ضعي_ تر نــدارد. �ار فوق العاده 
دوم  گل  ســاختن  در  مارســيال  آنتونيــو 
�ونا�تد بعــد از گرفتن توپ از تا�رون مينگز 
پيش زمينــه ضربه آخر عالــ" گر�نوود بود. 
از بيرون محوطه جر�مه با پا, راســتش �ه 
 �مثــال  قدرت چــپ را ندارد، با �� موشــ
مهارناپذ�ــر پپه ر�نــا را از پــا درآورد. او حاال 
در رقابت هــا, مختلــ_ ١٦ گل و در ليگ 
�ــه  باز�@نــ"  آخر�ــن  اســت.  زده  گل   ٩
توانسته در ا�ن سن و سال به چنين آمار, 
برسد، �� شماره ١٠ خاص �ونا�تد �عن" 
رونــ" بوده. سولسشــر شــا�د خيل" ميل" 
به ا�ن مقا�ســه ها نداشــته باشــد اما د�گر 
چيــز, بــرا, پنهان �ــردن باقــ" نمانده. 
ا�ن استعداد پرورش �افته آ�ادم" باشگاه 
آنقدر پتانسيل دارد �ه م" تواند سال ها در 
خط حمله �ونا�تد بدرخشــد. گل او �ه در 
وقت ها, تل_ شده نيمه اول به ثمر رسيد، 
�ار مســابقه ا, را تمــام �رد �ه شــياطين 
ســرخ ابتدا در غلبه بر آن با مشــ@ل مواجه 
شده بودند. سولسشر برا, چهارمين باز, 
پياپــ" تر�يب تيمش را بــدون تغيير چيد، 
نخســتين بــار از نوامبر ٢٠٠٦ ا�ــن اتفاق 
م" افتــد اما مال@يت توپ شــان ب" حاصل 

بود؛ �ونا�تد شــباهت" بــه تيم هجوم" بعد 
از شروع دوباره ليگ نداشت. انور القاض" 
و داگالس لوئيــز ضربات" به ســمت دروازه 
�ونا�تــد زدنــد امــا داو�ــد دخيا به ســخت" 
نيفتــاد، ضربه ج� گر�ليــش هم به بيرون 
رفــت. بعد هم با غافلگيرشــدن پــل پوگبا، 
ترزگه دروازه �ونا�تد را تهد�د �رد. پنالت" 
بحث برانگيــز باعــث پيش افتــادن �ونا�تد 
شــد و برونو فرناندز هفتمين گل ا�ن فصل 
خــود را زد. �ونا�تــد جان گرفــت و قدرت" 
�ه در نيم ســاعت اول باز, خط حمله اش 
نداشــت، پيدا �ــرد. گر�نوود، مارســيال و 
مار�وس راشــفورد با ســرعت خود دروازه 
ميزبــان را هدف گرفتند تــا ا�ن �ه گل دوم 
زده شد. سولسشر خواهد گفت به ر�وردها 

عالقه ا, ندارد اما پيروز, در ٤ باز, پياپ" 
با ٣ گل �ا بيشتر اختالف آن هم برا, تيم" 
�ه مدت ها به دنبال ثبات و خالقيت بوده، 
دســتاورد بزرگ" است. پوگبا �ه �� باز, 
خوب د�گــر انجــام داد، گل ســوم را زد، او 
هم از بيرون محوطــه جر�مه. �ونا�تد باز, 
را تحت �نترل داشــت و سولسشر فرصت 
پيدا �رد به باز�@نان �ليد, اش استراحت 
گر�نــوود،  بيســا�ا،  وان  آرون  بدهــد. 
مارســيال، ماتيچ و فرناندز همه در آســتانه 
� هفته شلوغ د�گر تعو�ض شدند. مرب" �
�ونا�تــد شــا�د تصميــم بگيــرد در ٣ باز, 
بزرگ پيش رو تيمــش را متفاوت ارنج �ند 
اما از �� چيز مطمئن باشيد، گر�نوود قرار 

است �� باز�@ن �ليد, باشد.

این ستاره را به خاطر 
گرینوود در مسير وین رونیبسپارید

 ٢ محروميــت  ح@ــم  بــه  اعتــراض  بــا  منچسترســيت" 
ســاله خود از ليــگ قهرمانــان اروپا، توانســت خطر ا�ن 
محروميت را از باشــگاه دفع �ند. پس از مدت ها انتظار 
ح@م دادگاه ح@ميت ورزش روز گذشته اعالم شد �ه بر  
ا�ن اســاس جر�مه نقد, ســيتيزن ها به قوت خود باق" 
اســت ول" از ٣٠  ميليون �ورو به ١٠ ميليون �ورو �اهش 
م" �ابــد. همچنين محروميــت حضور ا�ن تيــم در ليگ 

قهرمانــان به مــدت ٢ فصل نيــز به طور �امل بخشــيده 
شــد. منچسترســيت" به دليل نقض قوانيــن �وفا و فر�ب 
دادن ا�ن نهاد در ابتدا با محروميت" ٢ ساله از مسابقات 
اروپا�ــ" و جر�مــه ٣٠ ميليون �ورو�" مواجه شــده بود. 
تيم گوارد�وال �ه هم ا�نون در رده دوم جدول رده بند, 

ليگ برتر قــرار دارد، فصل آ�نده هــم در ليگ قهرمانان 
اروپــا حضور خواهد داشــت و ا�ن �عن" تيــم پنجم ليگ 
برتــر راه" برتر�ن رقابت باشــگاه" اروپا نخواهد شــد. 
گفتنــ" اســت �ــه منچسترســيت" مــاه آ�نــده در د�دار 
برگشــت از مرحلــه �� هشــتم نها�ــ" ليــگ قهرمانــان 
اروپا, فصل ٢٠-٢٠١٩ به مصاف رئال مادر�د خواهد 

رفت.

سرانجام پس از چندین سال، مرسدس بنز شمایل ماشين هاى 
فرمول وان خود را تغيير داد و قرار است در فصل پيش روى این 

 رقابت ها از این طرح جدید و فوق العاده جذاب استفاده شود.

۶ سال پيش در چنين روزى، تيم فوتبال آلمان با شکست آرژانتين 
براى چهارمين بار قهرمان جام جهانی شد.

این هم اولين تصویرى که از حضور لروى سانه در تمرینات بایرن 
مونيخ منتشر شده است. عکس کيفيت باالیی ندارد ولی خيلی زود 

توسط رسانه هاى مختلف جهان مخابره شده است.

�ر�ستوفر اور�ه برادر ٢٦ ساله سرژ اور�ه مدافع تاتنهام حوال" ساعت ٥ صبح به وقت محل" در محوطه بيرون" �� �الب شبانه بر اثر 
اصابت �� گلوله به شــ@م خود مجروح شــد و درنها�ت به علت خونر�ز, شد�د در بيمارستان جان باخت. پس از ا�ن اتفاق پليس برا, 
شناسا�" قاتل فرار, دست به �ار شده است. �ر�ستوفر هم مثل برادرش �� فوتباليست بود و حت" سال ٢٠١١ به صورت آزما�ش" 

برا, برنتفورد انگليس باز, �رد. او �ه به فوتبال غير حرفه ا, اشتغال داشت، اخيرا عضو تيم دسته پنجم" تولوز رودئو بود.

برادر مدافع 
تاتنهام به قتل 

رسيد

محروميت منچسترسيتی بخشيده شد
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غيبــت سرپرســت �اروان پارالمپي� در جلســه ســتاد عال� 
باز� ها

قطع همکارى  کامل با رضایی؟
جلســه ســتاد عال� باز� ها� پارالمپي� در حال� بــه ميزبان� 
"ميتــه مل� پارالمپي� برگزار شــد "ه سرپرســت "اروان ا�ران 
در آن شــر"ت ن,رد. به گزارش تسنيم، جلســه ستاد باز� ها� 
پارالمپيــ� ٢٠٢٠ تو"يــو روز گذشــته در محــل "ميتــه ملــ� 
پارالمپيــ� برگزار شــد. برگزار� ا�ن جلســه در حالــ� بود "ه  
هاد� رضا�� سرپرســت "اروان اعزامــ� به پارالمپي� ٢٠٢٠ 
تو"يــو در آن حضــور نداشــت. رضا�ــ� روز ١١ تير مــاه و پس از 
جلسه با محمود خسرو� وفا رئيس "ميته پارالمپي� از سمتش 
به عنــوان دبير اجرا�� ا�ــن "ميته "نار رفت، اما توافق شــد "ه 
هم,ار� خود را به عنوان سرپرســت "اروان ا�ران در باز� ها� 
پارالمپي� ٢٠٢٠ تو"يو و همچنين ســرمرب� تيم مل� واليبال 
نشســته ادامــه بدهد. با وجــود اعالم ا�ــن خبر از ســو� "ميته 
پارالمپي� رضا�� در جلســه صبح د�روز شــر"ت ن,رد تا شا�عه 
قطــع "امل همــ,ار� او بــا ا�ن "ميتــه بيش از گذشــته مطرح 
شود. با�د منتظر بمانيم و ببينيم "ه مسئوالن "ميته پارالمپي� 
چه وا"نشــ� به غيبت سرپرســت "اروان در جلســه ستاد عال� 
باز� هــا� پارالمپيــ� نشــان خواهنــد داد. در همين  خصوص 
گفته م� شــود رضا�� هنوز اســتعفا�� را از ســمت سرپرســت� 
"اروان ا�ــران ارائــه ن,رده و مســئوالن ا�ن "ميتــه با�د در مورد 

ادامه هم,ار� �ا عدم هم,ار� با او تصميم بگيرند.

بی برنامگی جودوکاران پارالمپيکی به خاطر کرونا
ســرمرب� تيم مل� جــودو� نابينا�ــان و "م بينا�ان گفــت: «هرچند 
و�روس "رونا جودو"اران پارالمپي,� را دچار ب� برنامگ� "رده، اما 
به دليل رعا�ت نشدن پروت,ل ها� بهداشت� در باشگاه ها نم� توانيم 
آن هــا را مجبور به انجام تمر�نات حرفه ا� "نيم.» به گزارش ا�ســنا، 
محمد رضــا حاج �وســ[ زاده اظهــار "ــرد: «هرچنــد از زمان شــيوع 
و�ــروس "رونا تا بــه االن جــودو"اران پارالمپي,� تمر�نــات خود را 
ز�ر نظــر مربيــان در منزل پيگير� م� "نند تا از نظــر بدن� افت پيدا 
ن,نند، اما ا�ن تمر�نات به تنها�� "اف� نيســت و ورزش,اران نياز به 
حر�[ تمر�ن� دارند تا ضع[ ها� ت,ني,� و تا"تي,� خود را مرتفع 
"نند.» و� گفت: «من خودم چون تجربه مبتال شدن به بيمار� "رونا 
را دارم، دقيقا م� دانم "ه چقدر ا�ن بيمار� عمر قهرمان� ورزش,ار را 
"وتاه و او را از برنامه ها�ش عقب م� اندازد.» �وس[ زاده خاطرنشان 
"رد: «متاسفانه چون در باشگاه ها پروت,ل ها� بهداشت� به درست� 
رعا�ت نم� شــود و ر�ســ� ابتــال به ا�ن بيمــار� ز�اد اســت، من به 
جودو"اران نم� توانم تا"يد "نم "ه برا� ارتقا� آمادگ� بدن� شان 
حتما تمر�نات حرفه ا� خود را در باشگاه ها پيگير� "نند. سالمت� 

ورزش,ار برا� ما مهم تر از هر چيز د�گر� است.» 

گزارش

خبر

در د�ــدار پا�انــ� هفته  ٢٤ ليگ برتر، اســتقالل و 
ترا"تورســاز� به نتيجه تساو� بدون گل  رضا�ت 
دادند. شــا�د بجز "لين شيت حســين� مهم تر�ن 
اتفــاق ا�ــن د�ــدار، تغييــر سيســتم اســتقالل از 
٢-٥-٣ بــه ٣-٣-٤ بــود. در ابتــدا� فصــل و با 
حضور آنــدره آ اســتراماچون� ســرمرب� ا�تاليا�� 
بــر رو� نيم,ــت اســتقالل، ا�ــن مرب� بــه دنبال 
�افتن بهتر�ن تر"يب و سيســتم برا� ارنج تيمش 
بــود. او در باز� هــا� ابتدا�ــ� ليــگ برتــر مقابل 
ماشين ســاز�، فــوالد و نفــت مسجدســليمان بــا 
انتخــاب سيســتم ٤ دفاعــه بــه زميــن مســابقات 
رفــت تــا ا�ن "ــه در چهارميــن د�دار� "ــه تجربه  
ســرمربيگر� اســتقالل را داشــت، در شــهرآورد 
تهران دســت بــه �ــ� "ار ر�ســ,� زد و تيمش را 
بــا سيســتم ٢-٥-٣ روانه  ميــدان "ــرد. هرچند 
اســتقالل درب� را به پرســپوليس باخــت، اما تيم 
استراماچون� با ا�ن سيســتم باز� بهتر� را ارائه 
داد و ا�ــن مربــ� ا�تاليا�� تــا آخر�ن د�ــدار� "ه 
هدا�ــت آب� پوشــان را برعهده داشــت، بــا همين 
سيستم تيمش را روانه  باز� ها "رد. پس از خروج 

اســتراماچون� از اســتقالل و آمدن مجيد�، �,� 
از ســواالت مهم سب� باز� آب� ها� پا�تخت بود. 
مجيد� ترجيح داد به سيســتم� "ه تيمش نص[ 
فصــل را بــا آن بــاز� "رده، دســت نزنــد و تيمش 
را در تمامــ� باز� هــا بــا همان سيســتم ٢-٥-٣ 
"ه اســتقالل� ها به آن عــادت "رده بودنــد، روانه  

باز� هــا "نــد. مجيــد� در ابتــدا نتا�ــج خوب� با 
اســتقالل گرفت، اما پــس از درب� ورق برگشــت 
و "ســب نتا�ــج نامطلوب اســتقالل شــروع شــد. 
در نيمــه  اول د�ــدار  اســتقالل و ترا"تورســاز�، 
سيســتم همــان  بــا  ابتــدا  مجيــد�  شــاگردان 
 ٢-٥-٣ به باز� آمدند. در نيمه  نخست، استقالل 

بــا ٣ مدافع خــود به نام ها� دانشــگر، چشــم� و 
غالم� و همان سيستم قبل� پا� به نبرد حساس 
بــا تبر�ز� ها گذاشــت. اما در نيمــه  دوم، مجيد� 
تصميم به تغيير سيستم تيمش گرفت. او دانشگر 
را به ســمت راست خط دفاع� تيمش برد، روزبه و 
عارف غالم� را به عنوان دفاع وســط قرار داد و به 
ميالد ز"� پور در پســت دفاع چپ مامور�ت داد. 
او همچنيــن در خــط جلو هم "ر�م� را به راســت 
بــرد و بــا اســتفاده از ر�گ� در مر"ــز خط هافب� 
از رضاوند به جا� دشــت� به عنــوان هافب� باز� 
گرفت. ا�ن تغيير سيستم تيم مجيد�، احتماال به 
معنا� پا�ان دوره  سيستم محبوب استراماچون� 
اســت "ه مجيد� نيز در شــروع مجــدد تمر�نات 
پــس از "رونــا، رو� آن "ار "ــرده بود ول� شــا�د 
چــون تيمش هنوز به آمادگــ� "امل برا� باز� با 
ا�ن سيســتم نرســيده بود، ترجيح داد در ٢ باز� 
مقابل با فوالد و سا�پا با همان سيستم قبل� باز� 
"نــد ولــ� در نيمــه  دوم باز� بــا ترا"تور شــرا�ط 
تيمش بهتر شــد و شــا�د ا�ن �� نشــانه است "ه 

بخواهد با ا�ن سيستم ادامه دهد.

بازگشت به دوران پيش از استرابازگشت به دوران پيش از استرااستقالل باالخره تغییر سیستم داد 

متخصصان و مســئوالن بهداشــت و ســالمت در "شور 
ژاپــن به دليل شــيوع گســترده و�ــروس "رونــا، درباره 

برگــزار� باز� هــا� المپيــ� تو"يــو در ســال آ�نــده 
ميــالد� ابــراز نگرانــ� "ردنــد. متخصصــان بــر ا�ــن 
باورند "ه جهش و شــيوع گســترده "رونا رو به افزا�ش 
اســت و هيچ �� از "شــورها� دنيا هنــوز به طور "امل 
نتوانســته اند آن  را مهــار "نند. همچنيــن نگران� ها� 
بسيار� نيز وجود دارد "ه شيوع و ميزان جهش �افتگ� 
و�روس "رونا تا �� ســال آ�نده تشد�د شده و �ا شرا�ط 
را به گونه ا� د�گر تغيير دهد. بر ا�ن  اســاس، مسئوالن 
و متخصصــان ژاپن� معتقدنــد "ه برگــزار� باز� ها� 
معــوق تو"يــو٢٠٢٠ م� توانــد نقــش موثر� در رشــد 

مجــدد و شــيوع فزآ�نــده "رونــا داشــته باشــد، چرا"ه 
"وو�ــد١٩ همچنــان به صــورت "نترل نشــده در حال 
حر"ت و ا�جاد آلودگ� اســت. در هميــن حال توماس 
بــاخ رئيس "ميتــه بين الملل� المپيــ� در جد�دتر�ن 
صحبت ها�ش از تالش برا� برگزار� المپي� ٢٠٢٠ 
تو"يو با وجود افزا�ش شيوع و�روس "رونا در جهان خبر 
داد. و� در گفت وگــو با نشــر�ه «ا"يپ» فرانســه با بيان 
ا�ن "ه لغــو المپي� ٢٠٢٠ تو"يو گز�نه ا� آســان و در 
دســترس برا� IOC بود، اظهار داشت: «ا�نجا هستيم 
تا باز� ها را ســازمانده� و برگزار "نيــم، نه ا�ن "ه لغو 

"نيم. لغو ا�ن رو�داد م� توانست برا� ما آسان تر باشد 
و حتــ� درآمدهــا� بيمه را نيز داشــته باشــيم، ول� ما 
ا�نجا هســتيم تا باز� هــا را ســازمانده� "نيم. بحران 
اخيــر نشــان داد "ــه در ورزش و جامعه به همبســتگ� 
بيشــتر� دار�م.» در همين خصوص تخمين زده شــده 
"ه هز�نه ها� "ميته بين الملل� المپي� در ا�ن باره به 
٦٥٠ ميليون دالر د�گر افزا�ش پيدا "ند. ا�ن در حال� 
است "ه ســازمان دهندگان ا�ن رو�داد متعهد شده اند 
"ه المپي�  ٢٠٢٠ به منظور "اهش هز�نه ها، با حذف 

برخ� از برنامه ها برگزار شود.

مهيار صداقت: در آپارتمان نمی  توان تير زد

مهيــار صداقت عضو تيم مل� تفنگ اســت "ه در ماده 
خفي[ موفق به "سب ســهميه المپي� ٢٠٢٠ شده 
اســت. ا�ن روزها تمر�نات تيم مل� تيرانــداز� بعد از 
تعطيلــ� بيش از ٤ ماه، در ســالن آزاد� از ســر گرفته 
شده و مل� پوشان خود را برا� المپي� آماده م� "نند. 
به گزارش ا�ســنا، صداقت م� گو�د "ه "مبود فشنگ 
تاثير ز�اد� در روند آماده ساز� ورزش,اران دارد و "ار 

مل� پوشان در ا�ن شرا�ط از رقبا�شان سخت تر است.
 مطمئن نبودم �ه سهميه المپي� م� گيرم

من توانســتم ســهميه المپيــ� ٢٠٢٢ را بگيرم. ف,ر 
م� "ردم بتوانم ســهميه بگيرم امــا مطمئن نبودم. در 
مسابقه تيرانداز� �,� از عوامل شانس است. مم,ن 
است در �� مسابقه عال� تير بزن� اما به آن هدف� "ه 

م� خواه� نرس�.
 در المپي� در ٣ رشته مسابقه م� دهم

صداقت در ادامه در خصــوص المپي� گفت: «من در 
المپيــ� در ٣ رشــته باد�، خفي[ و مي,س مســابقه 
م� دهــم. از آنجــا "ه ا�ــران هم در بخــش آقا�ان و هم 
بانــوان ســهميه المپي� گرفته، شــانس بيشــتر� در 

مي,س دار�م و م� توانيم در مي,س هم تير بزنيم.»
 همه �شورها شرا2ط ما را تجربه �ردند

مهيار صداقت در باره شــرا�طش اظهار "رد: «در حال 
حاضر در ســالن تيرانــداز� آزاد� تمر�ــن م� "نيم. 
تعطيل� اردوها به ســبب شــيوع "رونا به مل� پوشــان 
لطمه زد چــون ا"ثر تيرانــدازان در وضعيــت آمادگ� 
خوب� بودنــد. البته با�د دانســت "ه ا�ن مشــ,الت و 
و�روس "رونا برا� همه "شــورها و خاص بود و تقر�با 

همه "شورها شرا�ط همانند ما را تجربه "ردند.»

شرا2ط تمر2ن� خوب نداشتيم
بــا ا�ن "ــه در ا�ن مدت تعطيل� نتوانســتيم شــرا�ط 
تمر�ــن خوب را داشــته باشــيم اما با وجــود مربيان 
خوب� "ه دار�م شرا�ط برا� ما عاد� جلوه داده شد 
تا با د�ــد مثبت به ا�ن اتفاق نگاه "نيم. خداراشــ,ر 
شــرا�ط خوب پيش رفت و با وجود� "ه نتوانســتيم 
آن طــور "ه با�د و شــا�د تمر�ــن "نيم امــا حداقل از 
افت مان جلوگير� شــد. و� در پاســخ به ا�ن سوال 
"ــه �,� از "ارشناســان تيرانداز� معتقد اســت "ه 
م� تــوان در خانــه هم ســاچمه زد، گفــت: «حقيقتا 
م� تــوان ا�ــن "ار را انجام داد اما �� فضا� نســبتا 
بــزرگ م� خواهــد و تجهيزات� "ه بتوان شــرا�ط را 

در خانــه  ا�من "رد. ا�ــن "ار در خانه ها� آپارتمان� 
امروز� سخت انجام خواهد شد.»

 تا المپي� به نقطه اوج آمادگ� م� رسيم
در حــال حاضر بــه آن آمادگــ� "ه خــودم م� خواهم 
دســت نيافتــه ام. تا المپيــ� هم هنوز �� ســال و نيم 
زمان دار�م. برنامه ر�ز� ها طور� اســت "ه ما نزد�� 
المپيــ� به نقطه اوج برســيم. مطمئنم تــا آن موقع به 
باالتر�ن سطح آمادگ� م� رسيم و در شرا�ط خوب به 

المپي� اعزام م� شو�م.
 اميد �سب مدال المپي� خيل� بيشتر شد

صداقــت در خصــوص "ســب مــدال المپيــ� گفت: 
«حقيقتــا همه تــالش م� "نيم تــا در المپي� بهتر�ن 

نتيجه "سب شود. قبل از گرفتن سهميه شا�د "سب 
مــدال المپيــ� دور از ذهن بود اما با "ســب ســهميه 
المپي� اميد "سب مدال بيشتر شد. همه سع� خود 
را م� "نيــم تــا حتما به �ــ� نتيجه خــوب و �� مدال 

خوش رنگ در المپي� برسيم.»
 � با �مبود فشــنگ نســبت بــه رقبا �ار ســخت تر

دار2م
صداقــت در خصــوص "مبــود فشــنگ در اردو� تيم 
ملــ� و تاثيــرش در عمل,ــرد تيراندازان گفــت: «تاثير 
ز�اد� دارد. تمام� رقبا� ما شا�د روز� ٥٠٠ فشنگ 
شــلي� "ننــد ول� مــا در ا�ن  مــورد از خيلــ� از آن ها 
عقب تر�م. با�د حس شلي� "ردن را تجربه  و دقيقا در 
شرا�ط مسابقه تمر�ن "نيم. با "مبود فشنگ شرا�ط 
"م� برا� ما ســخت تر است ول� ما با ا�ن وجود سع� 
م� "نيم با دســتگاه ها� شبيه ساز �ا هر روش د�گر� 
تمر�ن "نيم تا در مســابقه نتيجه بگير�م. اما نسبت به 

رقبا "ار سخت تر� دار�م .»
 هز2نه سالح و لباس شخص� است

صداقت در باره هز�نه ها� موجود در ا�ن رشته اظهار 
"رد: «هرچند  در بخش فشنگ با "مبودها�� مواجه 
هســتيم اماهز�نه ســاچمه و فشــنگ، با فدراســيون 
اســت. در مورد لباس و ســالح اما هز�نه ها شــخص� 
لباس ها�مــان  اســت.  ورزشــ,ار  خــود  بــا  و  اســت 
حــدود ٢٠ ميليون و ســالح نيــز حــدود ٧٠ ميليون 
قيمت دارنــد. با ا�ــن وضعيت افزا�ش قيمــت دالر و 
�ــورو جبران ا�ن هز�نه ها ســخت شــده اســت. ا"ثر 
تيراندازان از سالح ها� شــخص� استفاده م� "نند 
و تمام ا�ن هز�نه ها را با�د خود شان پرداخت "نند.» 

تجهيزات تيراندازى حدود ٩٠ ميليون تومان هزینه دارد

ضربه مالی کرونا به فوتبال ایران
برگــزار� مســابقات ليــگ برتــر در ورزشــگاه ها� خالــ� منجر به حــذف درآمد ناشــ� از 
بليت فروشــ� شــده اســت. بليت فروشــ� همواره جــزو معدود منابــع محقــق درآمد� در 
اقتصــاد نحيــ[ فوتبــال ا�ــران به  شــمار م� رفتــه اســت. در ا�ن جا ز�ــان حاصــل از "رونا 
در حــوزه بليت فروشــ� بــرا�٤ تيم پرهــوادار فوتبــال ا�ران را بــرآورد "رده ا�م. محاســبه 
بدبينانه انجام شــده با احتســاب "[ حضور تماشــاگران در مسابقات، نشــان م� دهد تنها 
٤ تيــم پرهــوادار ا�ران� م� توانســتند حداقــل ٨ ميليــارد و ٩٠٠ ميليون تومــان از حضور 
تماشاگران شــان در مســابقات خانگ� پا�ان فصل درآمد داشته باشــند اما و�روس تاجدار 

ا�ن مختصر عا�د� فوتبال ورش,سته ا�ران را هم به �غما برد.

ســوژهــســوژهــ

هافب� تيم فوتبال استقالل گفت: «اگر تيم 
ما مشJل فن� داشــت، چطور با �2 جلسه 
تمر2ــن جلــو� ترا�تور بــاز� �ــرد و حت� 
�2 موقعيــت هم به حرM2 نداد.» فرشــيد 
اسماعيل� در خصوص بازگشتش به تر�يب 
اســتقالل، د2دار مقابل ترا�تور و همچنين 
نتا2ج ا2ن فصل آب� پوشــان صحبت ها� ز2ر 

را انجام داد.
 �رونا �ه نگرفته ا�؟

سرفه م� "ند... م� بينيد "ه سرفه ز�اد م� "نم! 
اگر تا االن نگرفته باشــم مم,ن اســت در همين 

�,�، ٢ هفته بگيرم.
 چرا؟

چــون "ل تيــم ما درگيــر ا�ن و�روس شــده . ف,ر 

م� "نــم تا االن نص[ باز�,نــان تيم "رونا گرفته 
باشند. 

 با وجــود ا2ن �ه اســتقالل در ا2ن هفته ها 
خوب نتيجه نگرفته ولــ� در مقابل ترا�تور 
آن هم بــدون تمر2ن درســت و حســاب� بد 

باز� نJرد2د.
واقعيت ا�ن اســت "ه تمر�نات تيم مــا "ال ٥ روز 
تعطيل بود. ما اصال ف,ــر نم�  "رد�م با�د مقابل 
ترا"تــور بــاز� "نيم اما بــه �,باره اعــالم "ردند 
با�د در تمر�ن شــر"ت "نيد، ٢ روز د�گر هم با�د 
باز� "نيــد! خودمان تعجب "رده بود�م "ه مگر 
م� شود نص[ تيم نباشد و باز� "نيم؟ شما د�د�د 
با وجود ا�ن "ه ا"ثر باز�,نان و شــا"له اصل� تيم 
نبودند ول� به ترا"تــور حت� �� موقعيت خوب 

هم نداد�م. حت� م� توانســتيم باز� را ببر�م اما 
بدشانس بود�م. توپ مان به تير خورد و...

 در ا2ن چند روز بحث ترس تيم شــما بابت 
ســفر به جــم مطرح شــده و خيل� هــا عليه 

استقالل موضع گرفتند.
ا�ن حرف ها زشــت اســت، ما ترســ� از تيم� 
ندار�ــم. ترس تيم ما از "رونا بود "ه البته االن 
هــم ترس مــا از "رونا هــم ر�خته اســت! واقعا 
"دام تيم به اندازه استقالل باز�,نانش درگير 
"رونــا هســتند؟ به نظر شــما تيم� "ــه ٥ روز 
اصال پا�ــش را به توپ نزده، مقابــل ترا"تور با 
آن همه مهــره حت� �� موقعيت هم به حر�[ 
نم�  دهــد از تيم هــا� د�گــر م� ترســد؟  ٦،٥ 
باز�,ــن تيــم مــا "رونا گرفتنــد و چنــد روز در 

قرنطينه بودند، با ا�ن شرا�ط فقط آمد�م باز� 
"رد�م، آ�ا زشت نيست بگو�ند ما ترسيد�م؟

ا2ــن روزهــا از مجيــد� هــم انتقــاد ز2ــاد 
م� شــود. خيل� هــا معتقدنــد با2ــد بــه او 
فرصت داده شــود. تو به عنوان بازJ2ن چه 

صحبت� دار�؟
به نظر من آقا فرهاد نياز به زمان دارد. از زمان� "ه 
او سرمرب� استقالل شده ف,ر ن,نم حت� �� بار 

هم تيمش را "امل در اختيار داشته. 
 پس تو اعتقاد دار� با2د به او فرصت داده 

شود؟
صد در صد. مجيد� ســرما�ه باشــگاه اســتقالل 
است و هواداران استقالل با�د از او مثل هميشه 

حما�ت "نند. 

اسماعيلی: کل استقالل ویروسی شده! 

هزینه ساچمه و فشنگ با فدراسيون است اما در مورد لباس و سالح هزینه ها با خود ورزشکار است

نگرانی از برگزارى المپيک توکيو

سياوش یزدانی: بله من کرونایی هستم
پيش از د�دار اســتقالل و ترا"تورساز� بود "ه "اوه ســتوده پزش� تيم استقالل اعالم "رد 
"ه ســياوش �زدان� مدافع ا�ن تيم نيز به "رونا مبتال شده اســت. �زدان� "ه در د�دار مقابل 
 MRI ش�دار و انجام آزما�ن د�پا به دليل مصدوميت از زمين مسابقه خارج شد، پس از ا�ســا
"ه توســط پزش,ان اســتقالل از ا�ن باز�,ن گرفته شــد، مصدوميت� در او د�ده نشد ول� به 
دليل اسپاســم "ل عضالت بدن �زدان�، متوجه ابتال� ا�ن باز�,ن به و�روس "رونا شــدند. 
ســتوده در مصاحبه با رســانه  رسم� باشــگاه اســتقالل اعالم "رد "ه �زدان� به "رونا مبتال 
شده است. حاال ســياوش �زدان� در جد�دتر�ن پست ا�نستاگرام� خودش، ضمن انتقاد از 
برگزار"نندگان مســابقات ليگ برتر، بابت مصدوميت ها� پيا پــ� "ه گر�بانش را گرفت، از 
هواداران اســتقالل عذرخواه� "رد. متن پســت� "ه �زدان� در صفحه شــخص� اش منتشر 
"رده، به ا�ن شــرح اســت: «ســالم  و عرض ادب خدمت مردم عز�ز "شــورم، متاســفانه منم 
درگير بيمار� "رونا شــدم و روزها� ســخت� را دارم سپر� م� "نم و اميدوارم با دعا� خير 
شــما زودتر سالمتيمو به دســت بياورم. متاسفانه "سان� "ه واسه ما تصميم گير� م� "نند، 
شا�ستگ� ا�ن "ارو ندارند و سالمت� و جان مردمشون "وچ,تر�ن اهميت� واسشون نداره. 
شــرمنده هواداران بزرگ اســتقاللم  "ه امسال به هزار و �� دليل نتونستم در شرا�ط سخت 

"م�   حال تيمم باشم. آرزو�  سالمت� برا� تمام مردم عز�ز "شورم دارم.»
صحبت هاى جدید سوشا درباره شلوار باب اسفنجی

دروازه بان ســابق پرســپوليس و تيــم مل� فوتبال ا�ران درباره حواشــ� مختل[ ســال ها� 
اخيرش به صحبت پرداخت و بار د�گر داســتان به شــلوار جنجال� "شــيده شــد. م,ان� به 
دليل پوشــيدن شــلوار زرد  باب اســفنج�  به مدت ٦ ماه از فعاليت در فوتبال ا�ران محروم 
شــده بود. حت� او به دليل به اشــترا� گذار� تصاو�ر� در ا�نستاگرام با مش,الت� مواجه 
شد "ه البته برا� مورد دوم، تبرئه شد. او معتقد است �� شخص� حساب ا�نستاگرامش را 
ه� "رده بود. دروازه بان اسبق پرسپوليس در ا�ن  خصوص گفت: «داستان ها� خنده دار 
برا� مردم در سراســر جهان و بو�ژه در ا�ن جا در نروژ بوده اســت. من دچار مشــ,ل شــدم 
اما �� شــلوار زرد واقعا چيز بزرگ� نيســت. حت� وقت� تصو�ر� از �� دوســت را منتشــر 
م� "نيد نبا�د چيز عجيب� باشــد. ترجيــح م� دهم درباره موارد عجيب صحبت ن,نم، ز�را 
ا�ن برا� همه وحشــتنا� اســت. مردم از آن بيزار هســتند. معتقدم دولت ها با�د بيشتر به 

مردم ف,ر "نند تا خودشان.»

آینده مبهم قدوس در فرانسه
چند روز پيش �� رسانه فرانسو� خبر داد سامان قدوس، هافب� ا�ران� آميا با وجود سقوط 
 le١١amienois ت�روز سا�ن تيم م� ماند. اما د�نده در ا�ين تر در فصل آ�تيمش به دسته پا
فرانســه مدع� شد ســامان قدوس، هافب� ا�ران� آميا با ارزش ٤ميليون �ورو و چند باز�,ن 
د�گــر در ليســت فروش تابســتان� آميا قــرار دارند. ا�ن اخبار ضد و نقيض از فرانســه نشــان 
م� دهد آ�نده قدوس با آميا در  هاله ا� از ابهام قرار دارد و هنوز آ�نده اش مشــخص نيســت. 
قدوس در ســال ٢٠١٨ از استرشــوندس ســوئد به آميا آمد. قرارداد هافب� ا�ران� تا ســال 

٢٠٢٣ اعتبار دارد.

تيم هــا� ٣ ليگ بزرگ اروپا به دنبال جذب مهد� طارم�، مهاجم تيم ر�وآوه پرتغال هســتند. به نقــل از روزنامه ابوال� پرتغال، مهد� طارم�، باز�,ن ١٤ گله تيم ر�وآوه 
مورد توجه تيم ها�� از ٣ ليگ بزرگ اروپا قرار دارد. در حال� "ه پيش از ا�ن اســپورتينگ برا� جذب ا�ن مهاجم ا�ران� ابراز تما�ل "رده بود اما به نظر م� رســد پيشــنهاد 
پا�ين مال� باعث بســته شــدن پرونده ا�ن انتقال شــده است. بر اســاس ا�ن گزارش، تيم ها�� از ليگ ها� روســيه، آلمان و ا�تاليا جذب مهد� طارم� را بررس� م� "ند. 
تيم آلمان� "ه مهد� طارم� را م� خواهد وردربرمن است و در لوشامپيونا فرانسه نيز سنت اتين مهد� طارم� را در ميان گز�نه ها� خر�د تابستان� قرار داده است. ا�ن 
روزنامه پرتغال� همچنين نوشــت: تيم ر�وآوه با ات,ا به مهد� طارم� به دنبال "ســب ســهميه فصل آ�نده ليگ اروپا در د�دارها� باقيمانده ليگ برتر پرتغال است. ر�وآوه 

٥٠ امتياز� در صورت حفظ رده پنجم جدول رده بند� م� تواند به "سب سهميه اروپا�� اميدوار باشد و مهد� طارم� نقش مهم� رسيدن به ا�ن هدف خواهد داشت.

همه تيم هایی که همه تيم هایی که 

مهدى طارمی مهدى طارمی 

را می خواهندرا می خواهند



جوالى 162020 ذى القعده 1441      14  تیر 1399       22  سه شنبه      24 

استقاللی ها با چارتر به آبادان می روند
تيم فوتبال استقالل روز جمعه در ورزشگاه تخت� آبادان 
به مصاف نفت خواهد رفت و آب� پوشــان روز پنج شــنبه 
تهــران را بــه مقصد ا5ن شــهر تر2 خواهنــد 1رد. طبق 
هماهنگ� هــا; صورت گرفتــه، قرار اســت آب� پوشــان 
بــا پرواز چارتــر راه� آبادان شــوند تــا اتفاقات ســفر به 
اهــواز برا; ا5ــن تيم رخ ندهد. قرار بود اســتقالل� ها با 
پــرواز چارتر بــه جم هم برونــد اما مبتال شــدن تعداد; 
از باز5@نــان ا5ــن تيم به 1رونا ســفر ا5ن تيــم را لغو 1رد. 
مسعود ر5گ�، هافبC اســتقالل به دليل محروميت در 

ا5ن سفر تيمش را همراه� نخواهد 1رد.
قضاوت حيدرى و خورشيدى براى سرخابی

داوران  اســام�  فوتبــال  فدراســيون  داوران  1ميتــه 
باز; هــا; هفتــه بيســت وپنجم مســابقات فوتبال ليگ 
برتــر باشــگاه ها را اعــالم 1ــرد. بــر ا5ــن اســاس د5ــدار 
تيم هــا; پرســپوليس-فوالد را بيــژن حيــدر; قضاوت 
م� 1نــد. د5دار تيم هــا; صنعت نفت-اســتقالل را هم 

اش@ان خورشيد; سوت خواهد زد. 
احتمال حضور استقالل در ليگ برتر فوتسال 

باشــگاه اســتقالل چنــد; پيش بــرا; حضــور در ليگ 
برتر فوتســال درخواســت� را به ســازمان ليگ فوتســال 
ارائه 1رد. بر اســاس طرح� 1ه در سازمان ليگ مطرح 
شده به دليل شيوع بيمار; 1رونا فصل آ5نده مسابقات 
در ٢ گــروه شــمال و جنوب و به صورت رفت و برگشــت 
برگــزار م� شــود 1ه در شــرا5ط فعل� تيم ها بــه ٢ گروه 
٧ تيم� تقســيم م� شوند اما ســازمان ليگ تما5ل دارد 
مســابقات در ٢ گــروه ٨ تيم� برگزار شــود 1ــه در ا5ن 
شــرا5ط احتمال حضور اســتقالل در ليگ برتر فوتسال 
بســيار ز5اد اســت و C5 تيم د5گر نيز با تصميم ســازمان 
ليگ فوتســال در ليگ برتر حضور خواهد داشت 1ه ا5ن 

تيم م� تواند پرسپوليس باشد.

وکيل برانکو: پرداخت قسطی طلب را 
نمی  پذیریم

مهد; رسول پناه، سرپرست باشگاه پرسپوليس به تازگ� 
در گفت وگو�5 ضمن تا1يد بر ا5ن 1ه پرسپوليس تا1نون 
C5 خط هم عليه بران@و شــ@ا5ت ن@رده، گفت: «قدردان 
زحمات بران@و هســتيم و م� خواهيم درخواست د5گر; 
برا; و; بفرستيم تا در C5 جدول زمان� مشخص بده� 
بران@و و دســتيارانش را پرداخت 1نيم.» در همين زمينه 
دارو بوســيچ، و1يل بران@و به فارس گفت: «پرســپوليس 
تا1نون درخواســت� برا; پرداخت پول بران@و به صورت 
قســط� ارائــه ن@رده و البتــه ما هم چنين درخواســت� را 
نم� پذ5ر5م.» از طرف� شنيده م� شود باشگاه پرسپوليس 
قصد دارد پول ســرمرب� و مربيان 1روات اسبق خود را از 
طر5ق حق انتقال عليرضا بيرانوند به آنتورپ بلژC5 و البته 
مطالبات� 1ه در فيفا دارد پرداخت 1ند 1ه ا5ن مبالغ 1متر 
از طلب بران@و م� شود. و1يل سرمرب� اسبق پرسپوليس 
دربــاره ا5ن موضوع 1ــه آ5ا م@اتبه ا; در ا5ــن زمينه انجام 
شــده 5ا خير، توضيح داد: «نامــه ا; در ا5ن زمينه در5افت 
ن@رده ا5ــم. البته طبــق اطالعات� 1ــه مــن دارم ا5ن پول 
1متر از طلب بران@وست و به همين دليل ا5ن مبلغ را هم 
نم� پذ5ر5ــم. 1ل طلب بران@و و دســتيارانش با5د C5 جا 

پرداخت شود و پرداخت قسط� را قبول نم� 1نيم.»

ســردار آزمون، مهاجم ا5ران� تيم فوتبال زنيت ســن پترزبورگ مورد توجه باشگاه 
ميالن قرار گرفته است. سا5ت اسپورت 1اف� ٢٤ در ا5ن خصوص نوشت: «باشگاه 
ميالن مدت� اســت در پ� خر5د C5 مهاجم هدف اســت تا بتواند خط حمله خود 
را تقو5ــت 1نــد و در صورت جدا5ــ� احتمال� زالتان ا5براهيموو5ــچ ا5ن تيم ضربه 
نخــورد. لو1ا 5وو5چ، مهاجم صربســتان� رئال مادر5د گز5نه اول مســئوالن ميالن 
است. با ا5ن حال به نظر م� رسد هز5نه جذب ا5ن باز5@ن خيل� بيشتر از حد تصور 
ميالن� ها باشد؛ بنابرا5ن آن ها ترجيح م� دهند سراغ گز5نه دوم خود بروند 1ه آن 
سردار آزمون، مهاجم ا5ران� زنيت است. باشگاه زنيت برا; فروش ا5ن مهاجم ٢٥ 
ساله ا5ران� ٣٠ميليون 5ورو تعيين 1رده 1ه ا5ن مبلغ خيل� 1متر از پول� است 1ه 

رئال مادر5د برا; فروش 5وو5چ از ميالن درخواست 1رده است.

1ر5م باقر; و وحيد هاشــميان، ٢ دســتيار ا5ران� اســ@وچيچ هســتند 1ه با 
شــروع تمر5نات تيم مل� به اردو ملحق خواهند شــد. در ا5ن بين قرار نيست 
مرب� جد5د ا5ران� در اردو; تيم مل� حاضر شــود. گفته م� شد تالش ها�5 
در حال انجام اســت تا اميدرضا روانخواه 1ه مربيگر; تيم نيرو; زمين� را بر 
عهده دارد، حضورش در 1ادر فن� تيم مل� مســجل شــود. ا5ن خبر از سو; 
فدراســيون فوتبال تا5يد نشــد و همانطور 1ه اشاره شد اســ@وچيچ تمر5نات 
تيــم مل� را با ٢ دســتيار ا5ران� آغاز خواهد 1رد. تيم ملــ� در روزها; ١٣ و 
١٧ شهر5ور ٢ باز; دوستانه برگزار خواهد 1رد 1ه باز; دوستانه دوم مقابل 
ازب@ســتان در تاشــ@ند نها�5 شــده اســت. هنوز حرt5 اول تيــم مل� 1ه در 

تهران خواهد بود مشخص نيست.

اس!وچيچ دستيار جد�د� نم� گيرد ميالن با جد�ت دنبال جذب سردار آزمون 

پيام عجيب بلبلی براى جدایی از 
استقالل!

محمــد بلبل� 1ــه مدت� مصدوم بــود انتظار 
داشت با توجه به تعداد ز5اد 1رونا�5 ها; تيم 
فوتبال اســتقالل در ا5ن چند بــاز; حداقل 
دقا5ق� بــاز; 1ند اما ا5ن اتفاق رخ نداد تا او 
1م 1م به ف@ر جدا�5 بيفتد. بلبل� ع@س� از 
اســتراماچون� منتشــر 1رد و از آ5نده روشن 
خــود و ا5ن 1ــه راهــش را پيــدا خواهــد 1رد 
نوشت. با ا5ن شــرا5ط به نظر م� رسد فرهاد 
مجيد; اعتقاد چندان� به باز; بلبل� ندارد. 
البته ا5ن باز5@ن جــوان هم با5د 1م� صبور 
باشــد و همچنان بــرا; جلب رضا5ــت 1ادر 
فن� تالش 1ند تا شــا5د در ادامه مســابقات 
ليگ برتر و جام حذف� باشگاه ها; 1شور به 
او هم باز; برسد. آنچه مسلم است استقالل 
با توجه به تعداد ز5ــاد مصدومان و محرومان 
و باز5@نانــ� 1ــه 1رونــا گرفته انــد، بــه تمام 
فوتباليست ها; خود نياز مبرم دارد و بلبل� 
هم با تمر5نات منظم و پشت@ار بيشتر باالخره 

م� تواند در تر1يب استقالل قرار بگيرد.

کلين شيت دليل سجده شکر حسينی 
در پایان بازى با تراکتور

استقالل در هفته بيســت وچهارم به مصاف 
ترا1تــور رفت 1ه ا5ــن باز; با تســاو; بدون 
گل به پا5ان رسيد. حسين� 1ه فصل گذشته 
ليگ برتر بعد از ٩ باز; متوال� گل نخورده و 
در باز; دهم با زدن ر1ورد 1لين شــيت ها; 
متوال� ليگ برتر سجده ش@ر 1رد، ا5ن فصل 
بــه دليل 1لين شــيت بعد از ٩ بــاز; متوال� 
گل خوردن در پا5ان باز; دهم سر به سجده 
گذاشــت. ا5ــن پنجميــن 1لين شــيت او در 
ا5ن فصل اســت و اولين 1لين شــيت از زمان 
ســرمربيگر; مجيد; به حســاب م� آ5د. از 
حدود ٢٠٣ روز پيش 1ه استراماچون� برا; 
آخر5ــن بار رو; نيم@ت اســتقالل نشســت، 
آب� پوشــان در تمامــ� باز; هــا گل خوردند 
تــا در باز; با ترا1تــور باالخــره راه گلزن� به 
دروازه اســتقالل را بســتند و جالب است در 
ا5ن باز; حســاس، حسين� 1اپيتان تيم هم 
بــود و  انگيزه باال�5 برا; حراســت از دروازه 

استقالل داشت.

جهانبخش مثل صادقيان و مسلمان نمی شود!
طنز تلخ حق رشد برا� باشگاه منحل شده

اواخــر ســال ٩٢ بــود 1ــه اعالم شــد باشــگاه 
دامــاش گيــالن به مد5ر5ــت اميــر عابد5ن� به 
دليل افزا5ش بده� و عدم توانا�5 در پرداخت 
هز5نه ها، منحل شــد. پس از انحــالل داماش 
گيالن بود 1ه دوباره شاهد تاسيس باشگاه� 
بــه نــام دامــاش ا5رانيــان بود5م و حــاال پس از 
 C5 چند ســال اســم داماش دوباره به واسطه
اقدام عجيب در صدر اخبار قرار گرفته اســت. 
عليرضــا جهانبخش، باز5@ن تيــم مل� فوتبال 
1شــورمان و برا5تــون انگليــس رشــد5افته از 
باشــگاه داماش اســت 1ــه ســال ها در فوتبال 
1شــور تيمدار; م� 1رد و در ٢ اســتان تهران 
و گيــالن صاحــب تيم بــود. جهانبخــش 1ه با 
درخشــش در تيم دامــاش راه� فوتبــال اروپا 
شــد و ســپس پيراهن تيم مل� بزرگســاالن را 
هم به تن 1رد، ٢ فصل پيش به باشگاه برا5تون 
پيوســت. حــاال باشــگاه دامــاش 1ه بــه نوع� 
شروع فوتبال حرفه ا; جهانبخش از ا5ن مبدا 
بــوده، مدعــ� در5افت حق رشــد ا5ــن باز5@ن 
است؛ مســئله ا; 1ه برا; فدراســيون فوتبال 
با چالش جد5د; همراه شــده اســت. باشگاه 
دامــاش تهران بابــت حضور ٢ فصــل عليرضا 
جهانبخــش در رده جوانــان ا5ــن باشــگاه در 
فصول زمان� سال ٨٨ تا ٩٠ خواستار در5افت 
حق رشــد ا5ــن باز5@ــن از باشــگاه انگليســ� 
اســت. گو5ا مدار2 باشــگاه داماش از ســو; 
هيئت فوتبال استان تهران به تا5يد رسيده اما 

انحالل باشــگاه داماش ا5ن مسئله را پيچيده 
1ــرده چرا1ــه فدراســيون فوتبــال م� گو5ــد 
تار5خ تاسيس باشــگاه داماش تهران (باشگاه 
فعل� 1ه پس از انحالل باشــگاه قبل� داماش 
تاســيس شــده و در روزنامه رسم� ثبت آگه� 
شده است) به ســال ٩٦ برم� گردد 1ه به ا5ن 
ترتيب حق رشد جهانبخش به باشگاه داماش 
تهران 1ه ٣ ســال پيش به ثبت رســيده، تعلق 
نم�  گيرد. هرچند بر اساس ادعا; داماش� ها 
حق رشــد  در5افــت  بــرا;  آن هــا  درخواســت 
جهانبخش، و1ال; باشگاه برا5تون را متقاعده 
1رده اما ا1نون موضوع به فدراســيون فوتبال 
ا5ــران برم� گــردد 1ــه با5د مــدار2 باشــگاه 

داماش را تا5يد 1ند. به گفته 5@� از مسئوالن 
باشگاه داماش تهران در صورت عدم رسيدگ� 
به ا5ن درخواســت از سو; فدراسيون فوتبال، 
آن هــا موضــوع را از طر5ق مراجــع بين الملل� 
پيگير; و از فدراسيون فوتبال بابت عدم ثبت 
اطالعات جهانبخش در سيســتم فيفا ش@ا5ت 
خواهند 1ــرد. البته د5روز فدراســيون فوتبال 
در وا1نش به ادعا; باشــگاه داماش تهران در 
مــورد ماجرا; حق رشــد عليرضــا جهانبخش 
از ا5ن باشگاه درخواســت 1رد مدار2 خود را 
ارائه 1ند. به نقل از ســا5ت رسم� فدراسيون 
فوتبال، درباره پرونده عليرضا جهانبخش بابت 
م@انيزم مشــار1ت امــور حقوق� فدراســيون 

فوتبال با و1يل باشگاه داماش تهران جلسات 
مســتمر; برگــزار 1رد و مقرر شــد مــدار2 و 
مســتندات مبين حقوق مورد ادعا; باشــگاه 
دامــاش تهران به ا5ن فدراســيون جهت انجام 
باق� امور ارائه شود. لي@ن تا C5 شنبه ٢٢ تير 
ماه ١٣٩٩ مدار2 مزبور واصل نشــده است. 
بد5ه� است فدراســيون فوتبال حام� حقوق 
باشگاه هاست و در ا5ن راستا با5ست� از اصول 
مســلم حقوق� تبعيت 1رد تا تشــر5فات انجام 

شده منطبق با مواز5ن قانون� فيفا باشد.
  

داســتان حق رشــد در فوتبــال ا5ــران را همــه 
باشــگاه ذوب آهــن و ســعيد آذر;،  بــا اســم 
مد5رعامــل ســابقش م� شناســند 1ــه بابــت 
انتقال پيام صادقيان، محسن مسلمان و رضا 
شــ@ار; بــه پرســپوليس و روســتوف روســيه 
مبالــغ قابــل توجهــ� بابــت حق رشــد بــرا; 
باشــگاه ذوب آهن مطالبه و در5افــت 1رد. اما 
ظاهرا داماش� ها در تقليد از ذوب آهن و آذر; 
C5 ن@تــه ظرt5 را ناد5ده گرفته اند! باشــگاه 
داماش گيالن 1ه جهانبخش از آنجا به فوتبال 
حرفه ا; معرف� شد در سال ٩٢ منحل شده، 
حال چگونه باشــگاه� 1ه منحل شده با اسم 
و اساســنامه 5ــC باشــگاه همنام درخواســت 
حق رشــد 1رده در حال� 1ه باشگاه جد5د در 
ســال ٩٦ و پس از انتقــال جهانبخش به اروپا 

تاسيس شده است؟

عليرضــا بيرانونــد، دروازه بــان تيــم ملــ� فوتبــال ا5ــران و تيم 
پرسپوليس، ســرانجام بامداد دوشــنبه از تهران به بلژC5 سفر 
1رد تا در تســت ها; پزش@� باشــگاه آنتورپ شر1ت 1ند. و; 
در بدو ورود به فرودگاه بلژC5 (ساعت ١٤ به وقت محل�) مورد 
استقبال مســئوالن باشــگاه قرار گرفت. ا5ن دروازه بان ا5ران� 
با تجهيزات بهداشــت� از جمله ماســC و محافــظ صورت ا5ن، 
ســفر خود را انجــام داد. و; درباره ا5ن 1ه بوژ5دار رادوشــوو5چ 
قرار اســت فعال جانشــين او در ا5ن تيم باشــد، تصر5ح 1رد: «او 

پسر بســيار خوب� است. ما ٤ ســال 1نار هم بود5م اما از ا5ن به 
بعد شرا5ط برا; ما سخت م� شود. هواداران با5د همانطور 1ه 
ط� ا5ن سال ها من را تشو5ق 1ردند، رادوشوو5چ را هم حما5ت 
1نند.» دروازه بان پيشــين پرسپوليس در مورد ا5ن 1ه چرا قبل 
از رفتنش در تمر5ن پرسپوليس حضور پيدا ن@رد، گفت: «اتفاقا 
گل محمد; هم به من زنگ زد و گفت در تمر5ن حاضر شوم اما 
با وجود ا5ن 1ه خيل� تــالش 1ردم زودتر هماهنگ� ها را انجام 
دهــم، نشــد. هميــن االن هم دلم بــرا; 1ل اعضــا; تيم تنگ 

شــده اســت. مطمئنا برا; اردو; تيم مل� 1ه بــه ا5ران بيا5م با 
همه بچه ها خداحافظ� گرم� م� 1نــم.» بيرانوند در پا5ان در 
خصــوص ا5ن 1ه چرا روز جمعــه با وجود حضــور در فرودگاه به 
بلژ5ــC نرفت، خاطرنشــان 1رد: «همه 1ار ها انجام شــده بود و 
 C5 .مش@ل و5زا هم برخالف صحبت ها; مطرح شده نداشتم
مش@ل شخص� و ادار; پيش آمده بود 1ه آن را حل 1ردم و همه 
چيز دوبــاره رو; روال افتــاد. البته ف@ر م� 1ردم زمــان پروازم 

سه شنبه باشد ول� ا5ن اتفاق رخ نداد و بامداد دوشنبه رفتم.»

بيرانوند با استقبال آنتورپی ها وارد بلژیک شدماجراجو�� جد�د شماره �2 تيم مل�  در اروپا
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