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 جست و جوی حیات 
باروبات  6 چرخ

کاوشگر »استقامت« که رهسپار  
سیاره سرخ شده  دنبال چیست؟

زندگی سالم

 نقاط پرخطر خانه را 
سیم از نظر کرونا   بشنا

زندگی سالم

 سقوط تاریخی اقتصاد آمریکا 
در 3 ماه کرونایی 

رشد منفی 33 درصد و عقب گرد 
اقتصاد  به 5 سال گذشته

10

 راز دست نوشته مرموز فاش شد

پاچین خونین زیر تک درخت!
9

 دور از 
چشم کرونا !
 نظارت کم رنگ دام پزشکی 

 بر  عرضه و ذبح غیربهداشتی دام 
  خراسان رضویدر حاشیه مشهد

شنبه
11 | مرداد |1399

32 صفحه 
. 12صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم
 + ۴صفحه ورزشی + ۴صفحه روزنامه استانی

 + ۸ صفحه ضمیمه دخل و خرج
. 32 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 11 ذی الحجه 1۴۴1 . اول آگوست 2020 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20۴39 

. تکشماره 20000 ریال در مشهد
. تکشماره 12000  ریال در شهرستان ها

درخواست تعویق انتخابات 
نشانه شکست ترامپ؟ 

در اقدامی بی ســابقه در تاریخ آمریــکا، دونالد ترامپ 
در یکی از تازه ترین توئیت های خود...

یادداشت روز

امیرعلی ابوالفتح

  صفحه 2

با وجود خسارت های فراوان    صفحه های 2 و ۶
برجام، اصل صنعت هسته ای 

حفظ شده است 

ضوابط ستاد کرونا در عزاداری 
محرم باید رعایت شود

 رهبر انقالب با بیان این که دشمن به موازات تحریم یک جریان تحریف برای واژگون نشان دادن واقعّیات ایجاد کرده، مطرح کردند

غلبه بر تحریف، راه شکست تحریم

   دخل و خرج

 گزینه های خرید سهم 
در منگنه 1/9 میلیون واحد
در روزهای پرتالطم و منفی بازار چه سهم هایی بخریم؟

 زیرخاکی هایی 
از  شفیعی کدکنی

مروری بر چند یادداشت استاد در 
روزنامه خراسان، پس از 60 سال 

 انتشار ویژه نامه »رصد« با 
موضوع »مسکن پیشران اقتصاد«

2

در پی تاکید رهبر انقالب بر رعایت 
ضوابط ستاد کرونا در عزاداری 

محرم صورت گرفت

 لبیک مداحان به 
انقالب فصل الخطاب رهبر

5

   صفحه های ۴ 
ورزشی و زندگی سالم

معادله عاشقانه کاظمیان، گل 
به خودی در کنکور وتماس 

جنجالی وزیر  !



اخبار شنبه 11 مرداد21399
11 ذی الحجه 1441.شماره20439

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2000999 تلفن: 37009111 051                 

نمابر: 37009129  051  ایتا،    آی گپ ،    سروش:9033337010                 

تصمیم گرفتم برای خودم دوچرخه بگیرم   •
هم بــرای ورزش وهــم مسیرهای کوتاه از 
پایین  متاسفانه   . کنم  استفاده  دوچرخه 
ترین قیمت چهار و نیم میلیون تومان بود که 
برای یک کارمند در این شرایط اقتصادی 
امکان خرید نیست. چرا تمام دوچرخه های 
بازار ساخت چین است؟ پس دوچرخه های 

ساخت ایران کجاست؟
 در عــرض یک مــاه کاالها دو برابر شده  •

برای مثال نوشابه ای که 4500بوده شده 
!7500

 تو رو خدا ورودی شهر مشهد رو ببندین.  •
استاندار محترم به فریاد مشهدی ها برسین 

که بحران شهر رو گرفته.
 برخی بنگاه های معامله مسکن حسابی به  •

نام یکی از اعضای خانواده شان باز می کنند 
تا حق کمیسیون هایشان به آن حساب وارد 
شود. این گونه از زیر بار مالیات دادن فرار 

می کنند. لطفا رسیدگی کنید.
 برگزاری آزمون ها و کنکور در شرایط قرمز  •

کرونا جنایت در حق جوانان کشور است. 
جوابش را دو هفته دیگر خواهید دید.

 تو رو خــدا به نماینده ها بگویید با روح  •
و روان دانش آمــوزان بازی نکنید و کار به 
سازمان  بگذارید  باشید.  نداشته  کنکور 
سنجش تصمیم بگیرد. شما اقتصاد رو حل 
کنید. درکنکور 20 درصد درس می خوانند 
80 درصد درس نمی خوانند براشون فرقی 
ندارد و دوست دارند برگزار نشود یا به تعویق 

بیفتد.
ــوس دربــســتــی هستم.  • ــوب  مــن مــالــک ات

سازمانی  هیچ  االن  تا  تعطیلم.  اسفند  از 
پشتیبان ما نبوده. اتوبوسرانی فقط اول سال 
پول مجوز تردد می گیره  و دیگه هیچ کاری 
نداره. هرجا میریم میگن وام می خوای؟ آخه 
چرا فکر نمی کنند که ما با کدوم پول باید 
قسط بدیم؟ قبض آب و برق من مانده اگر وام 
میدین دو ساله بدون سود بدین. به خدا فقط 

مانده کاسه گدایی بگیرم دستم!

ــاع بد اقتصادی، چــرا طرح  •  در ایــن اوض
خرید سربازی را اجرا نمی کنند؟

ــی کــنــن همه  • ــه فــکــر م  بـــرای اونــایــی ک
مشکالت مسکن به عهده مشاورین امالک 
و دفاتر امالک است پیشنهاد می کنم یکی 
فقط یکی بیاد خونه یا ماشین یا طال یا هر 
چیز دیگه ای رو که داره به قیمت سه ماه قبل 
بده تا واسه همه الگو باشه! چرا وقتی همه 
مالکان دارن ملک ها رو گرون میگن تقصیر 

دفاتر امالک می اندازید؟
کاش از ابتدا هر رئیس جمهوری که بر سر  •

کار می آمد مسلط به علم اقتصاد و سیاست 
جهانی باشد یا الاقل از اقتصاددانان کشور 
به نحو احسن استفاده کند و احیانا قانون 
های من در آوردی اقتصادی را که بعدها 

صدای آن در می آید اجرا نکند.
 در کشورهای دیگر باشگاه های ورزشی  •

خودکفا بوده و از بودجه های دولتی استفاده 
نمی کنند. نمی دانم در مملکت ما که دولت 
با کسر بودجه روبه روست چرا به این باشگاه 

ها کمک می کند؟
بچه های سال آخر و کنکوری امسال به  •

دلیل کرونا مدرسه و معلم که به خودشون 
ندیدند. تمام سال تحصیلی رو خودشون 
شبانه روزی تالش کردند که پایان مرداد 
کنکور دارند. پدر و مادرها هم در استرس 
و فشار اقتصادی درتــالش اند که بچه ها 
در این شرایط بتوانند بهتر درس بخوانند. 
حاال هر روز در رسانه ها و روزنامه و فضای 
مجازی در بوق و شیپور می دمند تعویق 
کنکور! بابا ملت روانی شدند. یه نماینده 
یا مسئولی پیدا نمی شه بگه وضع کنکور 

چی می شه؟
 آقــای احمدی نــژاد عزیز که سنگ بنای  •

گرانی را با آغاز آن طرح کذایی هدفمندی 
یارانه ها کاشتی و سپس کارهای نیک و بد 
زیاد کردی ولی مادرت شیرش را حاللت 
نمی کند که بن سلمان را فرزندش و برادرت 

خواندی.

حضرت آیـــت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
سخنرانی  در  قربان  عید  خجسته  در  اسالمی 
زنــده تلویزیونی، ملت شریف ایــران را به حضور 
پر نشاط و گسترده تر در مسابقه معنوی »کمک 
مؤمنانه به قشرهای آسیب دیده و یاری مجاهدان 
سالمت« فراخواندند و با تشریح اهداف کوتاه مدت، 
ــدت آمریکا در جنایت تحریم  میان مدت و درازم
ملت ایران تأکید کردند: دشمن به موازات جریان 
تحریم، جریان تحریف حقایق را هم دنبال می کند 
اما به فضل الهی و با هوشیاری، زیرکی و شناخت 
عمیق ملت ایران از آمریکا به هیچ کدام از اهدافش 
ــران عزیز با صبر و  نرسیده و نخواهد رسید و ای
ثبات، تالش بیشتر مسئوالن برای حل مشکالت 
اقتصادی و معیشتی مردم و استفاده هرچه بیشتر 
از ظرفیت های داخلی به راه روشــن خود ادامه 
خواهد داد. ایشان درباره عزاداری ماه محرم نیز 
تأکید کردند: همه سوگواران حسینی، هیئت ها 
و مداحان موظف اند به هرچه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا اعــالم می کند، عمل کنند زیــرا موضوع 
بسیار مهم است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه ای 
)Khamenei.ir(، رهبر انقالب با تبریک عید 
سعید قربان به ملت عزیز ایران، مسلمانان جهان و 
پیروان ادیان ابراهیمی، دهه اول ذی الحجه را دهه 
خاطرات پر شکوه و هدایتگر و دهه تضرع و توسل 
خواندند و افزودند: دهه دوم این ماه پر برکت، با 
توجه به عید سعید غدیر دهه والیت است که این 
موضوع از همه احکام الهی جایگاه برتری دارد چرا 
که والیت تضمین کننده اجرای همه احکام الهی 
است. ایشان افزودند: دهه سوم ذی الحجه نیز با 
مناسبت هایی از جمله مباهله، دهه مهمی است 
که امیدواریم ملت دهه اول را به مبارکی و دو دهه 

بعد را آن چنان که موجب رضای الهی و خوشبختی 
ملت است، سپری کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای 
دیدارهای مردمی را از دلخوشی ها و دلبستگی 
های پرجاذبه خود خواندند و خاطرنشان کردند: 
ایــن دشمن حقیر امــا بسیار خطیر یعنی کرونا 
این دلخوشی را نیز سلب کرده است. ایشان در 
همین زمینه افزودند: قرار بود این دیدار به صورت 
تصویری با خدمت گزاران عرصه سالمت و کمک 
مؤمنانه انجام شود اما چون ستاد ملی مبارزه با 
کرونا گفته اجتماع بیش از 10 نفر ممنوع است، 
ــدار تصویری هم ممکن نشد.  متأسفانه ایــن دی
ایشان ایثارگری را از خصوصیات بارز ملت ایران 
برشمردند و افزودند: امروز نیز که مجموعه های 
درمانی اعم از پزشکان، پرستاران و دیگر عوامل، 
با تمام وجود در خدمت بیماران کرونا هستند الزم 
است داوطلبان در کارهای غیرتخصصی و عمومی 
به یــاری آنــان بشتابند. رهبر انقالب با اشــاره به 
آسیب دیدن اقتصادی اغلب مردم در دوران کرونا 
افزودند: البته در این میان عده ای دچار آسیب 
ها و مشکالت جدی شده اند که باید با گسترش 
نهضت کمک مؤمنانه مردمی، به کمک این قشرها 
ــت ا... خامنه ای با استناد به  شتافت. حضرت آی
آیات قرآنی، مردم را به حضور پرنشاط و فعال تر 
در این مسابقه معنوی دعوت کردند و افزودند: 
سبقت در کار خیر از دستورات مؤکد و مکرر الهی 
در قرآن مجید است و موجب شوق و انگیزه دیگران 
به کارهای خیر نیز می شود. رهبر انقالب این گونه 
کارها را معنای واقعی انقالبی گری خواندند و 
افزودند: اطعام ماه محرم نیز می تواند با رعایت 
کامل دستورالعمل های بهداشتی به شکل کمک 

مؤمنانه به دست خانواده ها برسد... 
ادامه این مطلب را در صفحه ۶ بخوانید.

رهبرانقالب با اشاره به 2 جریان تحریم و تحریف و نقاط قوت کشور تبیین کردند:

 غلبه بر تحریف، راه  شکست تحریم  

انتشار ویژه نامه سی و ششم »رصد« با موضوع »مسکن پیشران اقتصاد« 

شماره سی وششم ویژه نامه »رصــد« از 
سری ویژه نامه های تحلیلی دفتر پژوهش 
روزنــامــه خــراســان با موضوع »مسکن 
پیشران اقتصاد« منتشر شد. گرانی این 
ــاره خانه، بار  ــازار خرید و اج ــای ب روزه
دیگر نوکِ کوه یخ مشکالت مسکن را از 
آب بیرون داد اما این تنها نوک کوه یخ 
است و حجم زیادی از مشکالت مسکن 

که طی سال های متمادی روی هم تلنبار شده، 
از چشم ها پنهان مانده است. وضعیت بغرنج 
امروز مسکن در حالی است که این موضوع به 
عنوان یک اصل قانون اساسی جمهوری اسالمی 

مورد توجه قانون گذاران انقالب اسالمی 
است و طبق نظر کارشناسان اقتصاد 
بخش مسکن به خاطر ویژگی های خاص 
ــودش می تواند اقتصاد کــالن را به  خ
حرکت درآورد و موجب رفــاه عمومی 
شــود امــا چــرا تاکنون ایــن مهم، محقق 
نشده است؟ در این شماره رصد به همین 

موضوع پرداختیم.

 درخواست تعویق انتخابات
نشانه شکست ترامپ؟ 

در اقدامی بی سابقه در تاریخ آمریکا، دونالد 
ترامپ در یکی از تازه ترین توئیت های خود، 
بر »تعویق انتخابات« تاکید کرده و مدعی شده 
است که برگزاری انتخابات به صــورت پستی 
)به دلیل شیوع کرونا در برخی ایاالت( به تقلب 
و به دست آمدن نتایج دروغین منجر می شود. 
این سخنان ترامپ در حالی مطرح می شود که 
نظرسنجی های اخیر در آمریکا، جایی برای 
ــاره پیروزی وی در انتخابات  خوش بینی درب
ماه نوامبر باقی نگذاشته است. با این حال، بر 
اساس قانون مصوب کنگره آمریکا، انتخابات 
ریاست جمهوری این کشورباید هرچهار سال 
یک بار در اولین سه شنبه پس از اولین دوشنبه 
ماه نوامبر برگزار شود. این روز در سال 2020، 
سوم نوامبر خواهد بود. درخواست برای تغییر 
زمان برگزاری انتخابات به مصوبه کنگره نیاز 
دارد و به نظر نمی رسد که دموکرات های حاکم بر 
مجلس نمایندگان با این درخواست موافقت کنند 
اما ترامپ با امید تحت فشارگذاشتن موافقان 
انتخابات پستی، درخواستی را مطرح کرده 
است که تحقق آن بسیار دور از انتظار خواهد 
بود. جمهوری خواهان در تالش هستند به هر 
شکل ممکن، حتی تهدید به تعویق انتخابات، 
از پستی برگزار شــدن انتخابات نوامبر سال 
2020 جلوگیری کنند. آنان مدعی هستند که 
با برگزاری انتخابات به شیوه پستی، زمینه برای 
تقلب فراهم می شود و به قول  ترامپ »فریب 
آمیزترین انتخابات تاریخ« رقم خواهد خورد. این 
درحالی است که دموکرات ها معتقدند جمهوری 
خواهان و در راس آنــان، ترامپ با اطمینان از 
شکست در انتخابات نوامبر، موضوع تقلب در 
انتخابات پستی را مطرح کرده اند تا در شرایط 
همه گیری ویــروس کرونا، مشارکت سیاسی 
در روز انتخابات را به حداقل کاهش دهند. 

با این حال جدا از مواضع موافقان و مخالفان 
انتخابات پستی در آمریکا که بارها در این کشور 
برگزار شده است، شرایط اقتصادی و اجتماعی 
آمریکا کمتر از 100 روز پیش از انتخابات، از 
وخامت اوضاع، به ویژه برای کمپین جمهوری 
خواهان حکایت دارد. عــده ای از سناتور ها و 
اعضای مجلس نمایندگان که متعلق به حزب 
جمهوری خواه هستند، معتقدند که عصبانیت 
افکار عمومی از ترامپ می تواند به شکست آن ها 
در کنگره منجر شود. در این صورت، جمهوری 
خواهان عالوه بر کاخ سفید، مجلس نمایندگان 
و مجلس سنا را نیز از دست خواهند داد. از این رو 
امکان دارد برخی سناتور های جمهوری خواه 
برای فرار از این وضعیت، با ایده »تعویق انتخابات« 
همراهی کنند. میزان مرگ و میر از کرونا در 
آمریکا از رقم 150 هزار تن گذشته؛ حدود 40 
میلیون آمریکایی شغل خود را از دست داده اند؛ 
کنگره برای تمدید طرح های نجات مالی به بن 
بست رسیده و بخش های وسیعی از آمریکا در 
آتش خشم و نارضایتی از نابرابری های اقتصادی 

و اجتماعی فرو رفته است. 
در این شرایط، هر روز به فاصله جوبایدن، رقیب 
دموکرات ترامپ با وی در نظرسنجی ها افزوده 
می شود. آخرین نتایج منتشر شده نشان می دهد 
که رئیس جمهور آمریکا در شش ایالت آریزونا، 
ویسکانسین، فلوریدا، میشیگان، پنسیلوانیا و 
کارولینای شمالی وضعیت خوبی ندارد و حتی 
در ایالت مهم »اوهایو« نیز شانس پیروزی خود 
در برابر بایدن را تا حد زیادی از دست داده است. 
اگر در سه ماه آینده شرایط در آمریکا به شکل 
چشمگیری تغییر نکند، چه بسا ترامپ به رئیس 
جمهوری یک دوره ای در تاریخ آمریکا بدل شود. 
این وضعیت، ترامپ را در موقعیتی قرار داده است 
که درخواست تعویق انتخابات را مطرح کند؛ 
اتفاقی که حتی در دوران جنگ داخلی آمریکا 
در نیمه قرن نوزدهم نیز رخ نداد. با این حال، آن 
چه اهمیت بیشتری دارد این است که اگر کنگره 
با درخواست تعویق انتخابات موافقت نکرد- که 
به نظر می رسد در نهایت چنین خواهد شد- آیا 
انتخابات  ترامپ شکست احتمالی خــود در 
را خواهد پذیرفت؟ سوالی که هر روز جدی 
تر می شود و نگرانی ها را از بروز بحران قانون 

اساسی در این کشور تشدید می کند.

یادداشت  روز

امیرعلی ابوالفتح 
international@khorasannews.com

کشته و مفقود شدن 9 تفنگدار دریایی آمریکا در تمرین آموزشی 

چند روز پس از آن که یک تانک آمریکایی توسط 
ــرار گرفت و بــه شدت  یــک تانک دیگر هــدف ق
آسیب دید و چند روز پس از حادثه آتش گرفتن 
ناو هواپیمابر نیروی دریایی ارتش آمریکا، یک 
زره پوش آبی خاکی نیروی دریایی این کشور نیز 

حین یک تمرین آموزشی دچار حادثه و باعث کشته 
و زخمی شدن تعدادی از سرنشینان این زره پوش 
شده است. به نوشته ای بی سی نیوز یک نفر کشته، 
دو نفر زخمی و هشت نفر هم در پی این حادثه که 
در ساحل کالیفرنیا روی داده، مفقود شده اند. 
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کامیار-در شرایطی که محبوبیت و جایگاه ترامپ 
در نظر سنجی های انتخاباتی به شدت در مقابل 
رقیب دموکراتش افول کرده، حال او پیشنهاد 
به تأخیر انداختن برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا را مطرح کــرده است.رئیس 
جمهور آمریکا در حساب کاربری خود در توئیتر 
با درخواست به تأخیر انداختن انتخابات ریاست 
جمهوری پیش رو که کمتر از ۱۰۰ روز دیگر 
قرار است برگزار شود، برگزاری این انتخابات 
را به صورت پستی زیر سوال برده است.ترامپ  
نوشت: "با رأی گیری از طریق پست و در غیاب 
رأی دادن )حضوری( که بهترین شیوه است، 
انتخابات سال ۲۰۲۰ پرتقلب ترین و اشتباه 

ترین انتخابات تاریخ خواهد بــود و ایــن برای 
آمریکا بسیار شرم آوراســت انتخابات را تا روزی 
که مردم بتوانند به صورت مناسب، سالم و ایمن 
رأی بدهند به تأخیر بیندازیم".البته پس از این 
که سران جمهوری خواهان در کنگره آمریکا با 
پیشنهاد ترامپ برای تعویق انتخابات ریاست 
از مواضع خود  او  جمهوری مخالفت کردند، 
کمی عقب نشست و گفت: "من خواستار تعویق 
انتخابات نیستم! می خواهم نتایج انتخابات 
فــوری و مستقیم بعد از رای گیری اعــام شود. 
نمی خواهم سه ماه منتظر اعام نتایج انتخابات 
باشم". تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
از سال ۱۸۴۵ به این سو، اولین سه شنبه پس 

از اولین دوشنبه ماه نوامبر  تعیین شده است؛ در 
قوانین فدرال همچنین ذکر شده که دوره ریاست 
جمهوری ۲۰ ژانویه به پایان می رسد و در همان 
روز رئیس جمهور جدید و معاون او سوگند یاد 
می کنند. اما تنها کنگره آمریکاست که می تواند 
دربــاره تعویق تاریخ انتخابات تصمیم بگیرد. با 
توجه به این که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا 
در اختیار دموکرات هاست، بعید است که آن ها 
با تغییر زمــان انتخابات موافقت کنند. نانسی 
در  آمریکا  نمایندگان  مجلس  رئیس  پلوسی، 
توئیتی این موضوع را به ترامپ خاطرنشان کرد 
و نوشت: »بند ۲ بخش اول قانون اساسی آمریکا 
صراحت دارد: کنگره می تواند زمان انتخابات 
الکتورها و زمانی  را که آن ها می توانند رأی بدهند  
تعیین کند.« »الــن وینتراب«، یکی از اعضای  
کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا که یک نهاد 
نظارتی برای ضمانت اجرای قوانین انتخاباتی 
است مسئله ای مشابه را به ترامپ گوشزد کرد. 
او نوشت: »نه آقای رئیس جمهور. نه. شما اختیار 
تغییر ]زمان[ انتخابات را ندارید. این کار نباید هم 
انجام شود.« برای این که تاریخ انتخابات عوض 
شود، باید طرحی در این خصوص در هر دو مجلس 
کنگره تصویب شود، بعد به امضای رئیس جمهور 
برسد و دادگاه ها آن را به چالش بکشند. روزنامه 
نیویورک تایمز نیز نوشته اگر از کلمه »بعید« برای 

احتمال وقوع چنین سناریویی استفاده کنیم، 
باز هم کم است.البته سال ۲۰۰۴ مقام های 
دولت جورج بوش پسر خواستار مستقر کردن 
ساز و کارهایی شده بودند که در صورت وقوع 
حمات تروریستی بتوان تاریخ انتخابات را تغییر 
داد، اما این ایده به سرعت به فراموشی سپرده 
شد و »کاندولیزا رایــس« که در آن زمــان مشاور 
امنیت ملی بود گفت که آمریکا حتی زمانی که 
درگیر جنگ داخلی بوده هم انتخاباتش را برگزار 
کرده و الزم است رأی گیری ها در وقت خودش 
انجام شــود. با وجــود همه این ها، نگرانی ها از 
رفتارهای ترامپ و این که آیا او در صورت باخت 
در انتخابات نتیجه را خواهد پذیرفت ادامه دارد.
سازمان غیرانتفاعی »مــپ الیــت« در گزارشی 
درباره احتمال تشکیک ترامپ در نتیجه انتخابات 
هشدار داده و از کنگره خواسته است تصمیمی 
در این خصوص بگیرد.»مپ الیت« در این گزارش 
به بررسی مجموعه عواملی پرداخته که ممکن 
است بر انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه میان 
ترامپ و رقیبش، »جو بایدن« اثر بگذارند. بیماری 
ــد-۱۹، تــاش هــای دونــالــد ترامپ برای  ــووی ک
اعتبارزدایی از رأی دهی پستی، امتناع کاندیدها 
از پذیرش نتیجه انتخابات و مسائل دیگر نظام 
انتخاباتی آمریکا از جمله عواملی هستند که در این 

گزارش از آن ها ابراز نگرانی شده است.

آن سوی توئیت تغییر زمان انتخابات 

 درحالی که ترامپ به دنبال بازگشایی مدارس 
و کارخانه ها در شرایط کروناست، به یک باره در 
ــاره به خطرات بــرگــزاری انتخابات  توئیتی با اش
در شرایط کرونا از تمایلش برای تعویق انتخابات 
سخن گفت.بر اســاس اصــل دوم قانون اساسی 
آمریکا ،کنگره اختیار زمان بندی انتخابات را داشته 
و رئیس جمهور نمی تواند مانع برگزاری انتخابات 
شود. از سوی دیگر تأخیر در برگزاری انتخابات در 
تاریخ آمریکا سابقه ندارد. در صورت برگزارنشدن 
انتخابات ابهامات قانونی ایجاد خواهد شد که 
نیازمند تفسیر دیوان عالی است که این تفسیر به 
دلیل تعلیق  نشدن انتخابات درگذشته انجام  نشده 
است. بر اساس نظر برخی حقوقدانان درصورتی که 
رئیس جمهور در زمان مقرر انتخاب نشود ترامپ و 
معاونش صاحیت ادامه کار را ندارند و در صورت 
فقدان رئیس جمهور و معاون وی، رئیس مجلس 
نمایندگان و سلسله مراتب مشخص شده در قانون، 
در جایگاه ریاست جمهوری قرار خواهند گرفت.
به نظر می رسد ترامپ در آستانه اعــام وضعیت 
تاریخی ضعف اقتصادی آمریکا توسط اداره تحلیل 
اقتصادی و با هدف انحراف افکار عمومی تنها چند 
دقیقه بعد از اعام خبر مذکور، اقدام به توئیت تغییر 
زمان انتخابات کرد. مدیریت ضعیف وی در مسئله 
کرونا با ۱۵۰هزار کشته، اوضاع نامساعد اقتصادی 
و عقب افتادن وی در نظرسنجی ها در همه ایاالت 
حساس از بایدن باعث شده است  که ترامپ به دنبال 
توجیه شکست احتمالی خود در انتخابات از طریق 
زیرسوال بردن مشروعیت و سامت انتخابات باشد.

تحلیل روز

  دکتر ابوذرگوهری مقدم

شریفی- »این قوانین را تصویب کرده اید تا نشان 
دهید چقدر از افشاگری مردم در فضای مجازی 
در هــراس هستید. شما می ترسید واقعیت ها 
شنیده شوند.« واقعیت هایی که احمد داوود 
اوغلو، استراتژیست سابق اردوغان و رهبر فعلی 
حزب اپوزیسیون »آینده« از آن سخن می گوید 
چیست؟ قانونی تازه تصویب که در پی آن اردوغان 
و حزب حاکم عدالت و توسعه هرچه بیشتر در 
مسیر قبضه قــدرت در ترکیه گام بر می دارند. 
مسیری که پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱6، 
اردوغان جاده آن را هموار کرده است. جاده ای 
که سنگاخ های آن رهبران بازداشت شده حزب 
دموکراتیک خلق  و نیز صدها استاد دانشگاه 
و خبرنگار زندانی بوده اند. به این ها باید چند 
ده هزار کارمند دولتی و نیروی نظامی  را که با 
ادعای ارتباط با سازمان گولن اخراج شده اند نیز 
اضافه کرد. در ادامه همین مسیر، پارلمان ترکیه 
به درخواست اردوغان، قانون بحث انگیز کنترل 
شبکه های اجتماعی را با اکثریت آرا به تصویب 
رساند. این قانون همچنین شبکه هایی مانند فیس 

بوک، توئیتر و یوتیوب را که هرکدام بیش از یک 
میلیون کاربر در داخل ترکیه دارند موظف می کند 
در این کشور »نمایندگی محلی« تاسیس کنند و به 
درخواست آنکارا درخصوص محتوای برنامه های 
خود از جمله حذف مــواردی که موجب نگرانی 
مقامات دولت می شود، در مدت زمان ۴۸ ساعت 
پاسخ دهند. بر اساس این قانون اگر شبکه های 
ــردن نمایندگی در کشور  ــر ک اجتماعی از دای
خودداری کنند، موظف به پرداخت جریمه های 
سنگین مالی هستند و با ممنوعیت های تبلیغاتی 
و کاهش پهنای باند )بین ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد( 
نیز روبه رو خواهند شد. البته این درخواست از این 
شبکه ای اجتماعی و به ویژه درخواست برای ارائه 
اطاعات ضد تروریستی و جرایم  انتظار بی جایی 
نیست اما نگرانی از آن جا آغاز می شود که تاکنون 
صدها نفر در ترکیه به دلیل انتشار مطالبی عمدتا 

در فیس بوک و توئیتر در انتقاد از دولت ، تحت 
تعقیب قرار گرفته یا بازداشت شده اند. حال سوال 
این است که اگر شبکه های اجتماعی اطاعات 
کاربران را در اختیار دولت ترکیه قرار دهد، چه 
سرنوشتی پیش روی مخالفان و منتقدان دولت 
اردوغــان خواهد بود؟ دولتی که حزب عدالت و 
توسعه در راس آن، در انتخابات شهرداری ها در 
سال گذشته پس از مدت ها شکست سنگینی را 
تجربه و شهرهای مهم و بزرگ از جمله استانبول 
و ازمیر را به مخالفان واگذار کرد. اما آن شکست 
آغاز راه بود. دولت اردوغان اکنون به دلیل بحران 
های اقتصادی و کاهش ارزش لیر، همه گیری 
کرونا و دخالت نظامی در سوریه و لیبی مورد 

انتقاد شهروندان ترکیه قرار دارد. »ماهر 
ــال«، معاون بخش اطاع رسانی  اون

حزب عدالت و توسعه، در دفــاع از 

این قانون گفته است:»این مسئله اصًا سیاسی 
نیست. ما نمی خواهیم سانسور اعمال کنیم. فقط 
به دنبال این هستیم که پست های غیرحقوقی، 
اطاعات غلط و اطاعات منجر به تجاوز به حریم 
خصوصی شهروندان، حذف شوند.« این سخنان 
در حالی است که ترکیه با طرح بیش از شش هزار 
درخواست در نیمه اول سال ۲۰۱۹ میادی، 
در صدر کشورهایی قرار دارد که خواستار حذف 

مطالب از توئیتر شده اند. بنا 
بر اعام انجمن آزادی 

بیان، تاکنون بیش 
از ۴۰۸ هــزار وب 
ســایــت نیز در این 
کـــشـــور مـــســـدود 

شده اند.

ــون  ــس ــان ــــس ج ــوری ــ ب
انگلیس  ــت  گفته دول
ــا به  ــرونـ در مـــهـــار كـ
پیشرفت بزرگی دست 
ــت. روزنــامــه  یافته اس
ایندیپندنت در صفحه 
نخست دیجیتال خود 
نـــمـــودار مـــرگ و میر 

كرونایی ها در انگلیس را منتشر كرده و نوشته 
است: نخست وزیر! این است "پیشرفت بزرگ" ؟

میزی بزرگ با غذاهای متنوع و بطری های مشروبی 
که در میانه آن مجسمه ای در اندازه های طبیعی از 
بنیامین نتانیاهو نشسته دستمایه یک اثر هنری-

انتقادی با عنوان »شام آخر نتانیاهو« است .این اثر 
که در میدان اسحاق رابین در مرکز تل آویو به نمایش 
گذاشته شده با الهام از دیوارنگاره مشهور »شام آخر« 
از لئوناردو داوینچی خلق شده است.ایتای زالیت، 
طراح و مبدع  این اثر از آن  به عنوان نماد »آخرین 

وعده غذایی دموکراسی«در اسرائیل  یاد می کند.

مجلس سنای ایتالیا  مصونیت 
سیاسی ماتئو سالوینی، رهبر 
حزب لگا و وزیر کشور پیشین 
این کشور را لغو و راه را برای 
سیاستمدار  ایــن  محاکمه 
دســت راســتــی بــه اتــهــام آدم ربــایــی و بــازداشــت 
پناهجویانی که از آفریقا به سمت ایتالیا در حرکت 

بودند، هموار کرد.

نمای روز 

فرار از شکست با تاکتیک خرید زمان 
ترامپ می تواند تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به تاخیر بیندازد؟ 

پیشخوان بین الملل 

چهره روز 

تک صدایی به سبک سلطان 
واکنش ها به قانون جنجالی کنترل شبکه های اجتماعی در ترکیه ادامه دارد 

توئیت روز 

ــس  ــلـ ــجـ ــو مـ ــ ــ ــض ــ ــ ع
نمایندگان در واکنش 
تــرامــپ  پیشنهاد  ــه  ب
برای به تاخیر انداختن 
انتخابات نوشت: اول 
این که،حرفش را هم 
نزنید. دوم این که، شما 

نمی توانید این کار را بکنید. سوم این که در ایالتم 
سال هاست در عمل ثابت شده که رای از طریق پست 
ایمن است. چهارم این که، این طغیان شما چیزی را 
درباره این که فقدان توان رهبری تان باعث کاهش 
33 درصدی قدرت اقتصادی کشور شده  است تغییر 

نمی دهد. ما در 3 نوامبر رای خواهیم داد.

رپرتاژ آگهی
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

روزهای سخت کادر درمان

شخصیت کارتون های دهه 60

برای یک 
کلنگ زنی این 
جوری دورهم 
جمع شدن، 
وقتی برخی 
از مسئوالن 
خودشون 

 رعایت
 نمی کنن، 
از مردم چه 

انتظاری میشه 
داشت!

یک پرستار 
بخش آی سی 

یودر بیمارستان 
نمازی شیراز 

برای این که به 
پدر و مادرش 

بگه حالش 
خوبه، این 

عکس رو توی 
صفحه اش 

گذاشته

راه خودرو دار شدن!

وقتی اولین مورد ویروس کووید 19 در دسامبر 2019 به طور رسمی در ووهان چین ثبت شد، کسی گمان نمی کرد این موجود 
نانومتری طی چند ماه، نظم جهان را به هم بزند.کووید 19 یا همان کرونای خودمان بعد از ورود به ایران بسیاری از فعالیت ها را مختل 
و بسیاری را هم داغدار حضورش کرد. در روزهای ابتدایی این ویروس طرح قرنطینه خانگی اجرا شد   اما بعد از آن رفته رفته بازارها 
دایر  و فقط به توصیه های بهداشتی بسنده شد. تا این که از 15 تیر ماه قرار شد استفاده از ماسک در اماکن عمومی اجباری شود 
اما هنوز هم افرادی را می بینیم که  بدون ماسک در  اماکن پر رفت و آمد تردد می کنند. با این حال   پژوهشگران دانشگاه فردوسی 
برای این که بدانند چرا برخی دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی را رعایت نمی کنند به تحقیق و پژوهش پرداختند. پژوهشگران 
در این تحقیق که از اواخر زمستان تا اواخر فروردین انجام شده از مردم پرسیده اند که چرا برخی افراد دستورالعمل های ایمنی و 

بهداشتی را نادیده می گیرند و به آن بی توجهی می کنند؟ در ادامه نتیجه این پژوهش را باهم مرور می کنیم.

توی آزمون 
دکترای امسال 

بعضیا انگار 
یادشون رفته 
بود کرونایی 

هست و ماسک 
نداشتن و بعضیا 

هم فکر کردن 
میرن چرنوبیل 

برای امتحان!

کلنگ زنی صمیمانه!

آزمون دکترا در چرنوبیل!

عکس هایی 
که می بینید 

شخصیت 
کارتون های 

ما دهه شصتی 
ها بود، حاال 
بفهمین چرا 
نسل ما این 
قدر عصبی 

شده!

 با این رشد 
بی رویه قیمت 

خودروها به 
نظر تنها راه 
خودرو دار 

شدن اینه که یه 
ماکت خودرو 

رو بخریم و 
خودمون 

بزرگش کنیم!

گل به خودی بازیکن استقالل و اوبامای به ظاهر سیاه پوست!
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دخلم کجا؟ خرجم کجا؟

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که در آن از مردم 
خواسته شده دخل و خرج شان را روی یک تخته سیاه 
بنویسند و با هم مقایسه کنند. مردم در قسمت دخل 
خودشان حقوق شان را که مثال بین 2 تا 5 میلیون است ، 
می نویسند و در ستون روبه روی آن هزینه اجاره خانه، 
خورد و خوراک، پوشاک، تفریح و ...را می نویسند. تقریبا 
همه افــرادی که دخل و خرج شان را نوشته اند پس از 
مقایسه آن هــا با هم خرج شان بیشتر از درآمد شان 
درمی آید. به همین دلیل مدام مجبورند از خرج پوشاک 
و تفریح و سفر و حتی خوراک شان کم کنند تا بتوانند یک 
جوری تعادل ایجاد کنند. بعضی می گویند، لباس هایشان 
را مدت هاست استفاده می کنند یا یک ماه است میوه 
نخورده اند. کاربری نوشت: »این ویدئو بسیار دردناکه. 
البته نمی دونم یه مسئولی این ویدئو رو ببینه واسش 

جوابی داره یا نه. واقعا یعنی خبر ندارن؟«
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سوءاستفاده از کارتن خواب ها برای فرار مالیاتی

گزارشی در فضای مجازی بازنشر شد که در آن از 
سوء استفاده های افراد سود جو از افراد بی بضاعت برای 
فرار از مالیات پرده برمی داشت. در این گزارش آمده: 
»افراد سودجو، اشخاص بی بضاعت و فاقد صالحیت و 
اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع 
ثبت شرکت ها و صرفاً از طریق تنظیم وکالتنامه های با حق 
توکیل بالعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص 
مذکور در سمت های مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا 
نایب رئیس استفاده می کنند، بدون این که آن اشخاص 
خودشان اطالعی از موضوع داشته باشند.« کاربری نوشت: 
»درسته از لحاظ قانونی همه چیز به نام کارتن خواب هاست 
و اونا مجرم اند ولی مرجع قضایی که می دونه اونا هیچ کاره 
اند پس باید با افرادی که از این بی بضاعتا سوء استفاده 

کردن برخورد کنن.«
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هزینه های سرسام آور درمان کرونا

»چرا این قدر تکذیب می کنن واقعیت رو؟« تا کنون 
همیشه از طرف مسئوالن گفته می شد که کرونا در 
بیمارستان های دولتی رایگان درمان می شود اما به تازگی 
گزارشی توسط سالمی خبرنگار صدا و سیما در فضای 
مجازی بازنشر شده که ابعاد دیگری از این مسئله را نشان 
می دهد. سالمی به سراغ تعدادی از بیماران مبتال به کرونا 
رفته و از آن ها در باره هزینه درمان شان پرسیده است. 
پاسخ ها حیرت انگیز است و از هزینه های نجومی درمان 
کرونا حتی در بیمارستان های دولتی خبر می دهد. این در 
حالی است که بارها به رغم ارائه مستندات توسط مردم 
و فعاالن اجتماعی، مسئوالن تاکید داشتند درمان کرونا 
رایگان انجام می شود. کاربری نوشت: »سوالی که مطرحه 
اینه که واقعا چرا مسئوالن واقعیت رو نمی پذیرن و نمیان 
واقعیت هزینه هایی رو که هست شفاف بگن؟«. کاربری 
نوشت: »به نظرم کرونا برای همه است ولی درمانش به 

خاطر گرونی فقط برای پولدارها!«
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گانگسترها در سعادت آباد!

یکی از ویدئوهای پربازدید روز گذشته شبکه های 
اجتماعی مربوط به ویدئوی درگیری مسلحانه در سعادت 
آباد بود. در این ویدئو می بینیم که عده ای اسلحه به 
دستشان می گیرند و در خیابان به هم تیر اندازی می کنند 
و بعد هم زخمی و خونی آن ها را با ماشین می برند. گفته می 
شود درگیری این دو جوان در سعادت آباد به خاطر دختری 
بوده که با هر دو جوان دوست بوده است!  کاربری نوشت: 
» باور کنید این دو تا پسر حاضر نیستن با این دختر که به 
خاطرش به هم شلیک کردن ازدواج کنن!« کاربر دیگری به 
طنز نوشت: »کاش الاقل اسم دختره تهمینه باشه تا فکر 
کنیم می خواستن خاطرات شاهنامه رو مرور کنن!« کاربری 
هم نوشت: » طرف در حالی که ماسکش رو حفظ کرده داره 
تیر اندازی می کنه  یعنی مطمئن بوده  از تیراندازی جون 

سالم به در می بره از کرونا نه!«
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رئیس جمهور به ظاهر سیاه پوست!

 توصیف عجیب خبر ساعت۱۴ سیما از اوباما سوژه کاربران 
شبکه های اجتماعی شد. رئیس جمهور سابق آمریکا در 
مراسم خاک سپاری جان لویس رهبر جنبش سیاه پوستان 
شرکت کرده و موقعی که  اخبار ساعت ۱۴ می خواست از 
باراک اوباما نام ببرد گفت: »رئیس جمهور به ظاهر سیاه 
پوست سابق آمریکا« که با واکنش کاربران فضای مجازی 
همراه بود. کاربری به طنز نوشت: »من فکر می کردم اوباما 
واقعا سیاه پوسته ولی سردبیر خبر صدا و سیما فهمیده 
اوباما خودش رو برنزه کرده تا ما رو فریب بده!« کاربر 
دیگری نوشت: »یعنی تلویزیون ما سیاه پوستی اوباما رو 
هم به رسمیت نمی شناسه؟!« کاربری هم نوشت: »انتخاب 
به ظاهر سیاه پوست برای نشان دادن این که اوباما هم از 
سیاست ها ی نژادپرستانه حمایت کرده بدسلیقگی بود .  «
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گل به خودی بازیکن استقالل!

استوری اینستاگرامی سیاوش یزدانی،  بازیکن تیم 
فوتبال استقالل تهران که خیلی زود دست به دست شد، 
برایش حسابی گران تمام شد. مدافع آبی پوشان که از 
داوطلبان کنکور دکترای ۹۹ است پس از حضور در جلسه 
آزمون برخالف مقررات عکسی از کارت ورود به جلسه اش 
را در استوری اینستاگرامش منتشر کرد که پس از 
رسانه ای شدن برایش دردسر ساز شد. سخنگوی سازمان 
سنجش آموزش کشور در واکنش به این اقدام سیاوش 
یزدانی گفت: »این فرد از آزمون دکترای امسال محروم 
خواهد شد و همچنین مجازات این فرد بر اساس قانون 
تخلفات آزمون های سراسری تشدید خواهد شد.« کاربری 
نوشت: »یزدانی که طبق گفته باشگاه استقالل کرونا 
داشته چطوری رفته آزمون دکترا داده؟!« کاربر دیگری 
نوشت: »چقدر خوب که فهمیدم آدم های تحصیلکرده 
هم توی فوتبالمون داریم.« کاربری هم نوشت: »حاال یه 

اشتباهی کرد نباید این قدر بهش سخت بگیرن.«

آموزش و توصیه بدون الزام موثر نیست!
نتایج بررسی پژوهشی درباره سیاست های محدودیت در ایام کرونا نشان می دهد با توصیه و 

تعارف و بدون کاربرد عنصر اقتدار و الزام نمی توان این سیاست ها را اجرا کرد

             جامعه آماری پژوهش

قبل از این که درباره نتایج این پژوهش بنویسیم بد نیست 
دربــاره پاسخ دهندگان هم موضوعاتی را بدانید. در این 
ــرده و به پرسش نامه پاسخ  222 نفر شرکت ک پژوهش 

داده اند. از این تعداد 61 درصد آن ها زن و 39 درصد مرد 
بوده که 34 درصد آن ها  مجرد و 66 درصد آن ها متأهل بوده 
اند. از این 222 نفر  78 درصد ساکن استان خراسان رضوی 

وبقیه از دیگر استان ها بوده اند.

             تفسیر یافته ها

 یافته های این پژوهش، نشان داد که اگرچه مردم به شدت از 
1

افراد شکنندۀ قرنطینه خانگی، منزجر و عصبانی بوده اند؛ اما  
به قشر نیازمند، حق داده اند که قرنطینه خانگی را بشکنند.

همچنین اثبات کرد  در بحران ها، قدرت و وحدت فرماندهی  2
و ساختارهای حاکم بر اجتماع، اهمیت بسیار اساسی دارد.

3 یافته ها نشان می دهد که با توصیه و تعارف و بدون کاربرد 
عنصر اقتدار و الــزام، نمی توان با برخی بحران ها  به ویژه 

بحران هایی که رفتار  مردم در تشدید آن مؤثرند  مقابله کرد.
4 از نظر فرهنگ دینی نیز، مسئله خواست خدا و قضا و قدر الهی 
ــرای توجیه رعــایــت نــکــردن ،بــوده  ــزاری ب ــرای برخی ابـ ب
است.  اگرچه برخی یافته های این مطالعه نشان داد حداقل، 
گروهی بوده اند که از سِر رعایت شرع و عمل به واجبات دینی، در 

موضوع توجه به دستورالعمل های ایمنی، سخت کوشیده اند.

5 یافته های این مطالعه، حداقل این ره آورد را در برداشت که 
تنها با اتکا به راهکار خوشنام آمــوزش و فرهنگ سازی، 
نمی توان به مقابله با مسائل اجتماعی به ویژه بحران ها برخاست. 
به همین دلیل در بسیاری از کشورها برای استفاده نکردن از 

ماسک جریمه های سنگینی تعیین کرده اند.
در نهایت  به نظر می رسد، بحران های اجتماعی از بی توجهی به 
اپیدمی هایی نظیر کرونا گرفته تا اعتیاد و فساد جنسی و تجمل 
پرستی، اگرچه در ماهیت تفاوت های بارزی دارند، اما به لحاظ 
مقوله بندی عوامل ایجاد و تشدید، اشتراک های زیادی دارند. 
به گونه ای که همه بحران ها کم و بیش، ریشه در بی توجهی 
جدی جامعه به آموزش اثربخش، ساختارهای معیوب اجتماعی و 
اقتصادی،  تقلید از سبک های زندگی نامتناسب با فرهنگ اصیل 
ایرانی واسالمی، وجود باندهای فاسد قدرت طلب و فزونی خواه، 

بی عدالتی هادر   اجتماع، محرومیت های اقتصادی و... دارند.

عوامل و دالیل جدی نگرفتن ویروس کرونا از طرف برخی از مردم

نمونه عبارت های بیان شده از سوی مشارکت کنندگان
مقوله ها: طبقه بندی مفاهیم 

کشف شده

مضامین: 

طبقه بندی 

مقوله ها

محور

»نقش دگرخواهی برایشان کمرنگ است«؛ »حس خودخواهی و بی توجهی دارند«؛  

»مولتی میلیاردرهایی هستند که فکر می کنند چون  بهترین تغذیه را دارند مقاوم ترند « و...

خودمحوری و نبود مسئولیت 

پذیری اجتماعی
معضالت 

اخالق 

اجتماعی »برخی اساسا دنبال خوشی هستند«؛ »به دلیل استفاده از برخی لذت ها و ادامه عادت 

های گذشته زندگی«؛ »لبریز شدن صبر ناشی از تخلیه نشدن هیجان های درونی«و ...

تمایل به کسب لذت و 

خوشگذرانی

»روح ها مرده است و مسئله مهم ما، چگونگی دست شستن بقیه است«؛ »دلمون 

پوسید از بس تو خونه موندیم«؛ »به دلیل ترس از تنهایی نمی توانند قرنطینه شوند«و ...
مسائل روحی و روانی

مشکالت 

روان 

شناختی

»فکر می کنند دربرابر این ویروس حفاظت شده هستند« ؛  »مرگ را جدی نمی گیرند و 

آن را برای همسایه می پندارند« و ...
توهم خود ایمن پنداری

»چنین ویروسی وجود ندارد و دروغ است«؛ »تعداد کمی به برنامه های جمعی خود 

ادامه داده و به سفر رفته اند«؛ »ما که کرونا نداریم دیگران را آلوده کنیم« و ...
انکار ذهنی کرونا

»نداشتن ایمان و تقوا باعث کم توجهی است«؛ »برخی غفلت و نادانی شان دیگر از 

حد گذشته و همه چیز را کتمان می کنند« و ...
ضعف در ایمان و معادباوری

نقص ایمان
»بدون اذن خدا برگ از درخت نمی افتد«؛ »بعضی ها بدون رعایت بهداشت و نکات 

ایمنی، در شهر چرخ می زنند و شعار می دهند که خدا مراقب و محافظ ماست« و ...
برداشت غلط از قضا و قدر الهی

 »شاید هنوز به این باور نرسیده اند که یک بیماری می تواند به صورت اپیدمی، همه گیر 

و فراگیر شود«و ...
نداشتن آگاهی و باور

نقص دانش 

و آموزش »انسان تا وقتی مشکالت را لمس نکند، به آن کمتر توجه نشان می دهد«؛ »برخی 

حتما باید درگیر یک موضوع بشوند تا آن را به طور کامل درک کنند«و ...
ملموس نبودن خطر بیماری

»یکی از دالیل، عادت های اجتماعی و مرام ایرانی ها و رفت و آمدها ست«؛ »برخی   

چشم می کشیدند تا کی عید شود تا دیداری تازه کنند و چند روزی بروند سفر و 

دلتنگی هایشان کم شود« و ...

مسائل مربوط به عادات و 

فرهنگ مردم ایران

مسائل 

فرهنگی

 »بخش بزرگی از این بی توجهی ها، ناشی از مشکالت اقتصادی مردم است«؛» آدم ها 

مجبورند برای ادامه معاش، بیرون بروند« و ...
مشکل اقتصادی مردم

اقتصاد بیمار
»کسی که در خانه بماند، چه سازمانی حمایتش می کند؟«؛ »برخی از افراد 

کارگری ساده  یا دست فروشی خیابانی هستند « و...
فقدان سیستم های حمایتی

»نبود اقتدار دولت در جلوگیری از قرنطینه شکنی«؛  »به جای خیراندیشی براساس 

زیست بوم ایران، برنامه ها به صورت کورکورانه از اروپا و آمریکا اجرا شد«و ...

عملکرد ضعیف دولت در 

مواجهه اولیه

ضعف 

فرماندهی

»یک روز می گویند ماسک نزنید. یک روز می گویند ماسک بزنید«؛ »صدا و سیما از یک 

طرف توصیه به در خانه ماندن می کند و از طرفی تبلیغ تخفیف فروشگاه رفاه« و ...

احساس تناقض در پیام های 

بهداشتی

»سرگرمی و آرامش الزم در خانه را ندارند« ؛ »برای پویش در خانه ماندن، دولت 

الزم است که بعضی سازوکارها را فراهم کند«؛ و...

لزوم ایجاد شرایط الزم برای 

قرنطینه خانگی
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آموزش و توصیه بدون الزام موثر نیست!

*  این پژوهش توسط محمود سعیدی رضوانی  ، فاطمه غالمی و ندا سعادت شاقی انجام شده است.
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لبیک مداحان به فصل الخطاب رهبرانقالب
مقام معظم رهبری:  ضوابط ستاد کرونا در عزاداری ها رعایت نشود فاجعه ای بزرگ پدید می آید

گروه اجتماعی- رهبر انقالب دیروز در بخشی 
قربان  سعید  عید  مناسبت  به  سخنانشان  از 
درباره یکی از مهم ترین موضوعات این روزها که 
به نظر باعث اختالف برخی شده است، گفتند: 
»در عزاداری ها معیار آن چیزی است که ستاد 
ملی کرونا اعالم می کند. بنده هر چه آن ها الزم 
بدانند مراعات خواهم کرد. توصیه و تأکید من به 
همه عزاداران، هیئات، منبری ها و مداحان نیز 
این است که ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت 
شود، چرا که اگر همین مقدار مراقبت و کنترل 
هم سست شود، فاجعه ای بزرگ پدید خواهد 
آمد.«در پی بیانات ایشان، تعدادی از مداحان 
مطرح و هیئت های مذهبی با حمایت از سخنان 
رهبر انقالب، آن را فصل الخطاب برای مراسم 
عزاداری و برگزاری آیین های عزاداری در ماه 
محرم پیش رو دانستند. پس از این سخنان، 
مداحانی از جمله سیدمجید بنی فاطمه، میثم 
مطیعی، سیدرضا نریمانی و محمدرضا بذری در 
تبعیت از رهبر انقالب سخن گفتند.سید مجید 
بنی فاطمه در پستی در فضای مجازی خطاب به 
رهبری نوشت: »فرمایش حضرت عالی پیرامون 
چگونگی پاسداشت عزای حضرت سیدالشهدا 
علیه السالم و تعظیم شعائر حسینی، مطابق 
معمول، فصل الخطاب است. ما نیز دست اطاعت 
و ادب بر سینه گذاشته و در جمیع امور گوش به 
فرمان جنابتان خواهیم بود«.میثم مطیعی هم 
در توئیتی نوشت: »ما تابع تصمیمات ستاد ملی 

کرونا هستیم؛ اما ستاد یک حرف بزند، نه مثل 
تجربه روز عرفه که نهاد )آ( صبح یک چیز بگوید، 

ظهر نهاد )ب( یک چیز، عصر همه خالف هم!«.
ــمــانــی مــــداح جــــوان و اهــل  ــری ــا ن ــدرض ــی  س
اصفهان  هم در صفحه اش این طور یادآور شد: 
ــرای مــا خیلی خیلی مهم و  ــردم ب »ســالمــت م
واجب است، از طرفی ما تابع تصمیمات ستاد 
ملی کرونا هستیم، فقط چند نکته باید مدنظر 
قــرار گرفته شــود. اوال در تصمیم گیری برای 
محرم، حتمًا از متخصصین استفاده شود. ثانیا 
هرچه زودتر شرایط و پروتکل های محرم را اعالم 
کنید که ما فرصت فراهم کردن شرایط را داشته 

باشیم. ثالثا اگر تصمیمی گرفته و اعالم شد، به 
هیچ عنوان تغییر نکند و مثل دعای عرفه تصمیم 
ــده، لغو نشود«.محمدرضا  ــالم ش گرفته و اع
بذری مداح اهل بیت هم در توئیتی اظهارنظر 
کرد:» بیانات امروز حضرت آقا در مورد  عزاداری 
محرم بار دیگر به ما گوشزد کرد که بچه شیعه 
امام  حسینی، باید نماد عقالنیت باشد. هیئت ها 
می توانند امسال و در شرایط  کرونا با ابتکار 
خود، الگویی جدید برای برگزاری تجمعات در 
شرایط بحرانی، به جامعه جهانی ارائه کنند«. 
پیش از این در روزهای گذشته و در اوج برخی 
دوگانگی ها درخصوص بــرگــزاری یا برگزار 

نکردن آیین های عزاداری سخنانی به نقل از 
سعید حدادیان یکی ازمداحان مطرح مبنی 
بربرپایی بی چون وچرای سوگواری ها منتشر 
و در فضای مجازی با واکنش فراوان مخاطبان 
همراه شد.این مداح اگرچه پس از آن اعالم 
کرد که اظهاراتش تقطیع شده است اما فضای 
صحبت های منتسب به وی  زمینه دوگانه ای 
را میان دو طیف ایجاد کرد.به هر روی رهبر 
انقالب دیروز در سخنانشان تاکید کردند که 
بنده هرچه ستاد ملی کرونا الزم بداند رعایت 
خواهم کرد و به مداحان و هیئت ها نیز توصیه 

کردند از قانون تبعیت کنند.

 کسب ۴ مدال ایران در المپیاد 
جهانی شیمی دانش آموزی

امسال چهار نماینده دانش آموز ایرانی در پنجاه 
و دومین المپیاد جهانی شیمی دانش آموزی که 
چهارم مــرداد در کشور ترکیه به صــورت مجازی 
ــدال طــال، دو نقره  بــرگــزار شــد، توانستند یک م
ــزارش ایرنا، محمد  و یک برنز کسب کنند. به گ
شهاب الدین دانشور مدال طال، محمد آریان تقوایی 
عربی و رامین عاصم پور مدال نقره و امیر محبوبی  
مدال برنز را کسب کردند. وزیر آموزش و پرورش در 
توئیتی این موفقیت را به نخبگان علمی، عموم ملت 

ایران، خانواده و معلمان شان تبریک گفت.

11درصد دانش آموزان چاق هستند

 معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آمــوزش و 
پرورش از اجرای پروژه کنترل اضافه وزن و چاقی 
دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده خبر داد. 
مهرزاد حمیدی  گفت: 9/5 درصد دانش آموزان 
دارای اضافه وزن و بیش از۱۱درصد دانش آموزان 
چاق هستند. البته علت چاقی در کودکان با بزرگ 
ســاالن متفاوت اســت لــذا کنترل چاقی دانش 

آموزان در اختیار خانواده و مسئوالن است.

بیشترین آمار بستری ها در تهران 
۲۰ تا ۲9 ساله ها هستند

فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران در خصوص 
ــرادی کــه در  تــوزیــع نسبی گــروه هــای سنی افـ
تهران از ابتدای اسفندماه بستری شدند، گفت: 
بیشترین گروه سنی بستری، افراد بین 5۰ تا 59 
سال و گروه دوم افراد بین۳۰ تا ۳9 سال بود، 
اما در دو هفته اخیر شاهد افزایش بستری گروه 
سنی ۲۰ تا ۲9 سال هستیم. زالی با اشاره به 
این که از مجموع بیمارانی که تا 5 مردادماه در 
تهران بستری شدند، ۶۱ درصد ترخیص شدند 
و تاکنون ۷/۷ درصد از بیماران فوت کرده اند، به 
ایلنا گفت: ۲۱ درصد آمار فوتی ها در گروه سنی 
9۰ سال به باال و ۱۸ درصد در گروه سنی۸۰ تا 

۸9 سال رخ داده است. 

یک توئیتجامعه

گزیده 

یک عکس  

ادعای یک فعال توئیتری

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کــار وزارت 
بهداشت گفت: 5۰ نفر از داوطلبان کنکور دکترا 
که کرونا مثبت و بستری بودند، این آزمون را در 
بیمارستان ها برگزار کردند و ناظران با تجهیزات 

کامل برای برگزاری آزمون آن ها اقدام کردند.

لغو مجوز13مدرسه غیردولتی 
برای برنگرداندن شهریه های مازاد

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از لغو مجوز 
برنگرداندن  دلیل  بــه  غیردولتی  مــدرســه   ۱۳
شهریه های مازاد خبر داد.  فوالدوند  درباره مسترد 
ــردن شهریه کــالس هــای فــوق برنامه مــدارس  ک
غیردولتی به والدین از تاریخ اسفند 9۸  تا خرداد  
سال 99 که به علت شیوع کرونا برگزار نشد، به ایلنا 
گفت: ما اعالم کردیم شهریه های فوق برنامه باید 
مسترد شود  که بعضی مدارس رعایت نکردند  و در 
مجموع ۱۳ مدرسه به همین دلیل لغو مجوز شدند.

ادامه اعتراض منابع طبیعی به ماجرای دماوند 

در پی انتشار اخباری مبنی بر صدور سندی 
به نام دولت برای کل اراضــی قله دماوند، 
معاون حفاظت و امور اراضــی اداره منابع 
طبیعی مازندران گفت: اختالف ها بر سر دو 
پالک ۶۸ و ۶9 حل شده است اما همچنان 
دو پالک ۳5 و ۳۷ سابقه وقفیت دارند که 
پیگیر حل مشکل این دو پالک نیز هستیم. 

موسی مقیمی در پاسخ به این پرسش ایسنا 
که آیــا مالکیت سازمان جنگل ها بر سایر 
پالک های دماوند اثبات شده است، تصریح 
کرد: هم اکنون اختالفاتی روی پالک های 
۳5 و ۳۷ وجــود دارد که آن هــا نیز سابقه 
وقفیت داشته اند. امیدواریم بتوانیم برای 
این دو پالک نیز سندی به اسم دولت بگیریم.

هواوی بزرگ ترین فروشنده موبایل جهان شد

طبق گزارشی جدید در سه ماه دوم ۲۰۲۰ 
آمار فروش موبایل های هواوی از سامسونگ 
بیشتر شــد و اکــنــون هـــواوی بـــزرگ ترین 
فروشنده موبایل در جهان است. به گزارش 
آسوشیتدپرس، تحلیل گران شرکت کانالیس 
در گزارش خود اشاره کرده اند که هواوی در 
سه ماه دوم ۲۰۲۰ میالدی 55/۸ میلیون 

دستگاه بارگیری کرده است. این در حالی 
است که طی بازه شیوع ویروس کرونا بازار 
گرفته  ــق  رون چین  موبایل های هواوی در 
است. میزان بارگیری موبایل های سامسونگ 
ــاه دوم ۲۰۲۰ مــیــالدی 5۳/۷  در ســه م
میلیون دستگاه بود که نسبت به سال قبل 

۳۰ درصد کاهش یافته است.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

بنی فاطمه مطیعی    بذری    نریمانی   
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https://www.irna.ir/news/83891437/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DB%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83891437/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DB%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C
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ادامه از صفحه ۲
حضرت آیــت ا... خامنه ای با اشاره به تالش های 
جدی علمی در کشور برای شناخت ویروس کرونا و 
راه های مقابله و درمان آن افزودند: این گونه تالش 

ها در همه ابعاد باید گسترش یابد.
رهبر انقالب در بخش دوم سخنان شان، تحریم های 
آمریکا را جنایتی بزرگ علیه ملت ایران برشمردند و 
افزودند: دشمن خبیث از این تحریم ها که همه ملت 
را نشانه گرفته اهداف مختلفی دارد. ایشان »خسته 
کردن و به ستوه آوردن ملت« را هدف کوتاه مدت 
تحریم ها برشمردند و گفتند: دشمن می خواهد 
مردم را آشفته کند تا در خیابان ها در مقابل حکومت 
بایستند به همین علت مدام از تابستان داغ سخن 
گفته و می گوید اما اکنون خودشان به تابستان 
داغ مبتال شده اند. »ایجاد محدودیت و جلوگیری 
از پیشرفت کشور به خصوص در بعد علمی« هدف 
میان مدت آمریکایی هاست که رهبر انقالب با 
تبیین آن گفتند: دشمن در درازمدت هم دنبال به 
ورشکستگی کشاندن و فروپاشی اقتصادی ایران 
است چرا که در آن صورت، ادامه حیات برای یک 
کشور، امکان پذیر نخواهد بود. حضرت آیت ا... 
خامنه ای »قطع رابطه جمهوری اسالمی با مراکز 
و جریان های مقاومت در منطقه« را هدف جنبی 
آمریکایی ها از تحریم ایران دانستند و در جمع بندی 
این بخش از سخنان شان گفتند: به فضل الهی و با 
هوشیاری ملت، دشمن در تحقق همه این اهداف 
ناکام مانده و به قول ما ایرانی ها شتر در خواب بیند 
پنبه دانه! رهبر انقالب افزودند: البته کشور دچار 
مشکالتی است که بخشی از آن به تحریم ها، بخشی 
به ضعف ها و مدیریت ها و بخشی هم به کرونا باز می 
گردد اما همان گونه که شماری از اندیشمندان 
و فعاالن غربی هم به صراحت اعتراف می کنند 
دشمن با همه شدت عمل خود نتوانسته به اهداف 

خود در جنایت تحریم دست یابد.

ــوازات جریان 	  فعالیت جریان تحریف به م
تحریم

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که به موازات 
جریان تحریم، یک جریان »تحریف حقایق« و واژگون 
نشان دادن واقعیات هم وجود دارد، گفتند: هدف 
ایــن جریان، ضربه زدن به روحیه مــردم و دادن 
آدرس غلط دربــاره عــالج تحریم اســت. حضرت 
آیت ا... خامنه ای با اشاره به سخنان مداوم مقام های 
آمریکایی و تبلیغات گسترده رسانه های وابسته به آن 
ها برای واژگون نشان دادن واقعیات ایران افزودند: 
هدف دشمن، گرفتن نشاط و امید از ملت به ویژه 
جوانان است تا این گونه القا کنند که کشور به بن 
بست رسیده و امکان حل مشکالت وجود ندارد. 
ایشان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی رسانه 
های غربی در طول 41 سال گذشته خواندند و 
خاطر نشان کردند: در این خط تبلیغاتی، نقاط قوت 

به طور کلی انکار  یا در باره آن سکوت می شود اما اگر 
نقطه ضعفی باشد، ده ها و حتی صدها برابر بزرگ 
نمایی می شود. رهبر انقالب اسالمی درخصوص 
آدرس غلط دادن برای رفع تحریم ها نیز گفتند: در 
این خط تبلیغاتی گفته می شود اگر می خواهید 
تحریم ها برطرف شود، کوتاه بیایید و ایستادگی 
نکنید و متأسفانه برخی در داخل هم این آدرس 
غلط را تکرار می کنند اما این خط روی اکثریت 
ملت ایران با شناختی که از دشمن و غرض ورزی 
او دارند ، مؤثر نیست. حضرت آیت ا... خامنه ای با 
تأکید بر این که جریان تحریف واقعیات به مقاصد 
خود نرسیده است، خاطر نشان کردند: اگر جریان 
تحریف شکست بخورد، قطعًا جریان تحریم هم 
شکست خواهد خورد، زیرا عرصه کنونی، میدان 
جنگ اراده هاست و اگر اراده ملت ایران مستحکم 
باقی بماند، بر اراده دشمن غلبه خواهد کرد. نکته 
دیگری که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند، 
استفاده ملت زیرک ایران از تحریم برای شکوفایی 
علمی کشور بود. حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: 
با این که تحریم یک جنایت بزرگ است اما مردم 
به ویژه جوانان، مسئوالن، دانشمندان و فعاالن 
سیاسی از این موضوع برای افزایش اتکا به نفس 

ملی استفاده کردند.

تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت، یکی 	 
از آثار دوران تحریم

رهبر انقالب اسالمی در همین زمینه افزودند: تولید 
جت آموزشی و قطعات حساس و ظریف، راه اندازی 
چند هزار شرکت دانش بنیان، ساخت پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس به دست سپاه، اقدامات بزرگ 
در پارس جنوبی، طرح های وزارت نیرو در زمینه 
آب و برق، طرح های وزارت راه و تولیدات شگفت 
انگیز دفاعی، همه در دوران تحریم انجام شده است. 
حضرت آیت ا... خامنه ای یکی دیگر از آثار دوران 
تحریم را تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت 
برشمردند و گفتند: به علت آن که نفت کشور کمتر 
فروش می رود، جداسازی اقتصاد از نفت خام به طور 
طبیعی درحال روی دادن است که این موضوع باید 
با پیگیری دولت و مجلس به سرانجام برسد. رهبر 
انقالب اسالمی در پاسخ به این سؤال مهم که »آیا 
تحریم ها قابل عالج است؟« گفتند: تحریم ها قطعًا 
قابل عالج است اما عالج آن، عقب نشینی و کوتاه 
آمــدن در مقابل آمریکا نیست زیــرا عقب نشینی 

موجب پیشروی متجاوز می شود. ایشان افزودند: 
خواسته امروز آمریکا از ایران، کنار گذاشتن کامِل 
صنعت هسته ای، کاهش بسیار شدید توان دفاعی 
و رها کردن اقتدار منطقه ای است اما پذیرفتن 
این خواسته ها قطعا موجب عقب نشینی آمریکا 
نخواهد شد و هیچ عقلی نیز حکم نمی کند که برای 
توقف متجاوز، خواسته های او را اجابت کنیم. رهبر 
انقالب اسالمی با اظهار تأسف از تکرار حرف های 
دشمن مبنی بر فایده نداشتن صنعت هسته ای از 
زبان عده ای در داخل گفتند: صنعت هسته ای نیاز 
قطعی فردای کشور برای تولید برق است و امروز 
باید به فکر فردا باشیم. حضرت آیت ا... خامنه ای با 
تأکید بر این که با وجود خسارت های فراوان برجام، 
اصل صنعت هسته ای حفظ شده است، درخصوص 
ادعای آمریکایی ها برای مذاکره با ایــران، خاطر 
نشان کردند: من علت مذاکره نکردن با آمریکایی ها 
را بارها گفته ام اما برخی یا متوجه نمی شوند یا 
وانمود می کنند که متوجه نشده اند. ایشان تأکید 
کردند: هدف اصلی آمریکایی ها از ادعای مذاکره، 
گرفتن توانایی های حیاتی ملت ایران است. البته 
رئیس جمهور فعلی آمریکا هم به دنبال برخی 
منافع شخصی و انتخاباتی است همچون استفاده 
تبلیغاتی از مذاکره با کره شمالی. ایشان با تأکید بر 
این که جمهوری اسالمی ایران با همه کشورها به جز 
آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی مذاکره می کند، 
افزودند: عالج تحریم ها، عقب نشینی و مذاکره با 
دشمن نیست بلکه عالج واقعی آن، تکیه بر توانایی 

های ملی، وارد کردن جوانان به میدان و احیای 
ظرفیت های فراوان کشور و در یک کالم عمل به 
ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی درون زایی و برون 
گرایی است. رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: 
ما امکانات و توانایی های داخلی و ظرفیت های 
بین المللی فراوان داریم که باید با مدیریت جهادی 
و تدبیر واقعی، به فعلیت در بیایند. حضرت آیت ا... 
خامنه ای با تأکید بر این که جمهوری اسالمی 
ایران دوستان مؤثری در دنیا دارد اما تکیه واقعی 
نظام اسالمی به خدا و مردم است، گفتند: تکیه بر 
امکانات و استقالل داخلی، هم دشمنان خارجی و 
هم بدخواهان داخلی دارد. آن کسی که برای منافع 
خودش حاضر است کاالیی را که در داخل تولید می 
شود، از خارج وارد کند، در واقع خیانت می کند و با 
وجود تأکیدهای مکرری که شده است اما همچنان 
واردات کاالهایی که در داخل تولید می شوند، 
ادامه دارد. آخرین نکته ای که رهبر انقالب اسالمی 
درخصوص تحریم ها گفتند »دل نبستن به وعده 

های توخالِی دیگران« بود.
حضرت آیــت ا... خامنه ای گفتند: در سال ۹۷ و 
بعد از خروج آمریکا از برجام، متاسفانه کشور ماه 
ها معطل وعده های اروپایی ها باقی ماند و اقتصاد 
کشور شرطی شد در حالی که معطل کردن اقتصاد 
به وعده های دیگران، بسیار مضر است. ایشان 
افزودند: اروپایی ها هیچ کاری برای مقابله با تحریم 
های آمریکا نکردند و آن چه که به نام اینستکس نیز 
مطرح کردند، بازیچه ای بود که محقق نشد. رهبر 

انقالب اسالمی در جمع بندی این بخش از سخنان 
خود تاکید کردند: عالج تحریم ها فعال کردن 
ظرفیت های داخلی است که نیازمند مجاهدت 

است.
ــت ا... خامنه ای در بخش دیگری از  حضرت آیـ
سخنان شان با اشاره به گرانی ها و مشکالت جدی 
خانوارها در تأمین معیشت، گفتند: کارهای الزم 
برای رفع این مشکالت را در جلسات خصوصی 
با مسئوالن از جمله آقــای رئیس جمهور مطرح 
کرده ایم و باز هم به دستگاه های مسئول تأکید 
می کنیم. رهبر انقالب اسالمی مسئله فوری در 
بخش اقتصاد را »مهار نوسان قیمت ها، ایجاد ثبات 
در بازار و حفظ ارزش پولی ملی« دانستند و افزودند: 
این حالِت هر روز یک قیمت برای اجناس و افسار پاره 
کردن قیمت ارز برای کشور مضّر است و افراد آشنا 
به مدیریت های اجرایی معتقدند که این مسئله با 
برخورد دستگاه های اجرایی و در مواردی دستگاه 
قضایی قابل مهار است. ایشان افزودند: در قضیه 
ارز، بانک مرکزی تالش های زیادی انجام می دهد 
که ان شاءا... موفق خواهد شد البته گزارش های 
مطمئنی وجود دارد که دالیل سیاسی، امنیتی 
در افزایش قیمت ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر 
است که در این صورت باید با کسانی که به این آتش 
دامن می زنند، جدًا مقابله شود. حضرت آیت ا... 
خامنه ای مسئله »هدایت نقدینگی به سمت تولید« 
و همچنین »رفــع موانع جهش تولید« را از دیگر 
اولویت هــای اقتصاد کشور خواندند و گفتند: 
عده ای از کارشناسان پیشنهاد کرده اند رؤسای 
سه قوه کارگروهی را برای شناسایی و رفع موانع 
تولید تعیین کنند. رهبر انقالب اسالمی اصالحات 
اساسی در اقتصاد کشور را »اصالح ساختار بودجه«، 
»اصــالح نظام بانکی«، »ارتقای سرمایه گذاری و 
اشتغال« و »بهبود محیط کسب و کار« برشمردند و 
گفتند: این موارد دو سال قبل و همزمان با تشکیل 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سران 
قوا ابالغ شد که البته با وجود تالش ها پیشرفت 
قابل توجهی نداشته است البته مهم این است که 
ما می دانیم چه می خواهیم و به دنبال چه برنامه ای 

هستیم.

»صبر« و »ثبات«؛ 2 نیاز اساسی برای آینده 	 
کشور

ایشان، »صبر« و »ثبات« را دو نیاز اساسی برای آینده 
کشور دانستند و با تأکید بر این که بر اثر ایمان مذهبی 
و اعتماد مــردم به نظام، ثبات ملت خــوب است، 
افزودند: مسئوالن هم باید با کار جهادی، صبر و 
ثبات خود را نشان دهند و از تردید و نگرانی های مضّر 
اجتناب کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای، مشکالت 
دشمن اصلی یعنی آمریکا را بسیار بزرگ و غیرقابل 
مقایسه با مشکالت ایران خواندند و با برشمردن 
مصادیقی از مشکالِت امــروز آمریکا مثل فاصله 
طبقاتی عجیب، تبعیض نژادی، مشکالت اقتصادی 
و بیکاری های گسترده، مشکالت مدیریتی در 
قضیه کرونا و مدیریت اجتماعی ضعیف که منجر 
به بی رحمی  و قتل و شکنجه به دست پلیس آمریکا 
می شود، گفتند: امروز آمریکا در سطح دنیا منفور و 
منزوی است.  ایشان تأکید کردند: حوادث جاری 
آمریکا آتش زیر خاکستری است که شعله ور شده و 
اگرچه آن را سرکوب کنند اما دوباره شعله ور می شود 
و نظام کنونی آمریکا را از بین می برد چرا که فلسفه 
سیاسی و اقتصادی این نظام غلط و محکوم به نابودی 
است. رهبر انقالب اسالمی سخنان مکرر مقام های 
آمریکایی علیه ایران را نشان دهنده سردرگمی آن ها 
دانستند و افزودند: مدیریت آمریکا دچار سرگیجه و 
آشفتگی است. آمریکایی ها به دنبال پیدا کردن 
دشمن هستند بنابراین گاهی از ایران اسم می برند و 
گاهی از روسیه و چین، اما امروز رژیم آمریکا دشمنی 
بزرگ تر از ملت خود ندارد و همین دشمن آن رژیم را 
به زانو درخواهد آورد.  حضرت آیت ا... خامنه ای با 
تأکید مجدد بر صبر، ثبات و کار جهادی افزودند: 
دولت در اواخر دوران مسئولیت خود قرار دارد البته 
در طول این ۷ سال هر چه توانستند تالش کردند و 
در برخی بخش های دولت نیز واقعًا کارهای خوبی 
انجام گرفت، پس از این دولت هم، دولت تازه نفسی 

خواهد آمد که کارها را با جدیت بیشتر دنبال کند.

ــزاداری های محرم ضوابط ستاد ملی 	  در ع
کرونا باید رعایت شود

رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنان شــان به 
مسئله عزاداری در محرم اشاره و تأکید کردند: در 
عزاداری ها معیار آن چیزی است که ستاد ملی کرونا 
اعالم می کند. بنده هر چه آن ها الزم بدانند مراعات 
خواهم کرد. توصیه و تأکید من به همه عزاداران، 
هیئات، منبری ها و مداحان نیز این است که ضوابط 
ستاد ملی کرونا باید رعایت شود، چرا که اگر همین 
مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود، فاجعه ای 

بزرگ پدید خواهد آمد.

رهبر انقالب با اشاره به 2 جریان تحریم و تحریف و نقاط قوت کشور تبیین کردند:

 3 هدف تحریم ها و نقشه راه عبور از مشکالت 
با وجود خسارت های فراوان برجام، اصل صنعت هسته ای حفظ شده است 
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جواد نوائیان رودسری – خیلی هیجان دارد 
وقتی نوشته ها و اشیای فراموش شده و زیرخاکی 
را پیدا می کنید؛ وجــودتــان از نشاطی غریب 
ــد ایــن کشف را فریاد  پر می شود و دوســت داری
بزنید تا دیگران نیز در شادی  شما شریک شوند؛ 
وقتی هنگام بررسی بایگانی روزنامه ریشه دار 
و دیرپای خراسان، یادداشت هایی را از استاد 
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی یافتم، چنین 
حالی داشتم. فرزند عالی مقام خطه خراسان، 
در روزگار جوانی، در ایام دانشجویی در دانشگاه 
مشهد، در آن هنگام که تنها 22 بهار از عمرش 
می گذشت، برای روزنامه خراسان می نوشت. 
کشف چند یادداشت استاد در بایگانی روزنامه، 
آن هم پس از 60 ســال، یک خبر هیجان انگیز 
برای دوستداران اوست. این یادداشت ها، در نیمه 
دوم سال 1340 به رشته تحریر درآمده و منتشر 
شده اند و استاد آن ها را نه با نام اصلی خود، بلکه با 
تخلص شاعری اش، »م.سرشک« امضا کرده است. 
یادداشت ها، موضوعات متفاوتی دارند؛ از تبریک 
نوروز گرفته تا سرقت ادبی از »حزین الهیجی« و 
یادنامه ای برای نود و دومین سالروز تولد گاندی. 
ــه، آن هــا را به ترتیب زمــان انتشار، مرور  در ادام

می کنیم.

یادی از گاندی	 
یادداشت »یادی از گاندی«، به قلم »م.سرشک«، 
در شماره 3546 روزنامه خراسان، مورخ 12 
مهرماه سال 1340، در صفحات یک و پنج، منتشر 
شده است. این نوشتار دربرگیرنده تمجیدهای 
استاد شفیعی کدکنی درباره رهبر فقید جنبش 
استقالل هندوستان است؛ آن هم در نود و دومین 
سالروز تولد وی و هنگامی که مردم هند، به برپایی 
جشن هایی در تکریم مقامش پرداخته اند. استاد 
در بخشی از این یادداشت می نویسد: »رهبران 
سیاسی زیادی در تاریخ وجود دارد و ما خیلی از 
آن ها را می شناسیم اما کمتر مانند گاندی شخصی 

را می توانیم یافت که در راه پیشرفت و آزادی ملتش 
از تمام لذت ها و خوشی ها بگذرد و بر تمام مظاهر 

زندگی مادی پشت پا بزند.«

بیچاره حزین الهیجی!	 
یادداشت »سرقت های ادبی استاد کاظم غواص! 
بیچاره حزین الهیجی!« را باید یکی از مهم ترین 
نوشته های استاد شفیعی کدکنی در روزنامه 
ــن سرقت های  ــرای ای ــاج ــان بــدانــیــم. م ــراس خ
ــل دهه 1340، سروصدای زیادی  ــی، اوای ادب
به راه انداخت و حتی بزرگانی مانند استاد شهریار، 
در مذمت آن شعر سرودند. ظاهرًا آقای کاظم 
غواص، اشعار موجود در دیوانی قدیمی از »حزین 
الهیجی« را با تغییر تخلص از »حزین« به »غواص«، 
سرقت و به نام خود منتشر می کرد. وجه برجسته 
یادداشت استاد شفیعی کدکنی در این باره، این 
است که به عنوان ادیبی 22 ساله، به کاوش در 
منابع کهن پرداخته و با مدرک و دلیل متقن، به نقد 
اقدام کاظم غواص دست زده است. جالب است 
که استاد تمام دیوان هزار صفحه ای »حزین« را که 
نسخه ای نایاب و چاپ هندوستان بوده است، ورق 
می زند تا اسناد سرقت کردن های غواص را به عینه 
آشکارکند. استاد شفیعی کدکنی با صراحت، در 
صفحه 4 شماره 2650 روزنامه خراسان، مورخ 
18 بهمن 1340، می نویسد: »شما هم می توانید 
هر غزلی را که به نام ایشان دیده و یا خوانده اید 
به طور دقیق و بی هیچ گونه تغییری در این کتاب 
که متجاوز از هزار صفحه دارد، بیابید و اساسًا من 
این را به مسابقه می گذارم که هرکس شعری قبل 
از تاریخ نوشتن این مقاله به نام غواص در مجالت و 
روزنامه ها خوانده، اگر در این دیوان نیافت از من 

جایزه خوبی دریافت کند!«

در مقدم نوروز	 
خواندن درباره نوروز، آن هم خواندن نوشته ای 
که از قلم ادیب جوان دهه 1340 و استاد نام آور 

روزگار ما، یعنی دکتر شفیعی کدکنی، تراویده 
است، روح را صفا می بخشد. این نوشته، در 
آخرین روز سال 1340، یعنی 29 اسفندماه، 
در صفحه 15 شماره 3682 روزنامه خراسان 
منتشر شده است. استاد ضمن توصیف قدمت 
باستانی و زیبایی سنت ملی نوروز، درباره آن 

می نویسد: »گویا عادتی است که در آستانه سال 
نو هرکس سعی می کند تا به شادی گراید اگرچه 
از خون دل چون زخم تــازه دوخته ای لبالب 
باشد. این گوشه از سال همواره از دیرباز در 
کشور ما با بزرگداشت و شادخواری و شادمانی 

روبه رو بوده است.«

13 مرداد؛ برگزاری دومین 
کنسرت آنالین کیهان کلهر

کــیــهــان کــلــهــر نــوازنــده 
موسیقی  شناخته شده 
ایـــــــران، روز دوشــنــبــه 
ــم مـــردادمـــاه،  ــزده ــی س
دومــیــن کنسرت آنالین 
خــود را از شهر اصفهان 
پیش روی مخاطبان قرار 
می دهد. به گزارش مهر، 
در  پستی  انتشار  بــا  وی 

ــالم ایــن خبر نوشت:  ــود، با اع صفحه شخصی خ
»دوشنبه سیزدهم مردادماه، شهر خاموش را در 
خانه هایتان می نوازیم. فروردین 98 و در شروع 
تور »شهر خاموش«، قرار بر رفتن به اغلب شهرهای 
کشورمان را داشتیم که بخشی از برنامه مان نیز، 
کنسرت بــرای هموطنان در شهرهای مــرزی و از 
سرگیری اجرای رایگان پیرو تور قبلی، در مناطق 
محروم بود که به دلیل شیوع بیماری امکان پذیر نشد. 
از این رو تصمیم بر ادامه این اجرا به صورت پخش زنده 
در فضای مجازی با امکان دسترسی رایگان برای همه 
مخاطبان در اینستاگرام گرفتیم تا در این احوال، 
برای ساعتی، همدالنه در کنار هم بنوازیم و بشنویم.«

 موسیقی ایرانی 
در خدمت آموزش پزشکی 

شایان شکرابی، پزشک، نوازنده و موسیقی دان از 
انجام پروژه ای مشترک و میان رشته ای با پژوهشگران 
عرصه علوم پزشکی خبر داد. به گزارش هنرآنالین، 
وی در گفت وگویی، به تشریح این پــروژه پرداخت 
ــار، یک پــروژه میان رشته ای است  و گفت: ایــن ک
که در آن روی تلفیق صداهای بیماری های قلب 
و موسیقی اصیل ایرانی کار شده اســت. درواقــع 
پزشکی و موسیقی را با هم ترکیب کرده ام. در دوران 
دانشجویی، استادان ما صداهای بیماری های قلب 
را پخش می کردند و دانشجویان باید آن صداها را 
یاد می گرفتند. در پروژه ای که روی آن کار می کنم، 
موسیقی به یادگیری صداها و ریتم های قلب کمک 
می کند؛با استفاده از ملودی های ایرانی، دانشجویان 
پزشکی با کمک موسیقی، امکان یادگیری صدا و 

ریتم  بیماری های قلب را پیدا می کنند.

موسیقی   معرفی کتاب 

داستانی مستند از واپسین 
روزهای شیخ شهید

»آخرین آواز قو«، نوشته 
زنـــده یـــاد ابــوالــحــســن 
ــتـــی اســت  مـــنـــذر، روایـ
با  تاریخی،  و  داستانی 
ــاده و روان، از  متنی س
ــی، مـــبـــارزات و  ــدگـ زنـ
شهادت شهید آیــت ا... 
ــوری.  ــل ا... ن ــض شیخ ف
ــوان، نهضت  ــزارش باشگاه خبرنگاران ج به گ
مشروطه به دلیل تأثیر عمیق و ماندگار آن در 
سیاست و فرهنگ ایران، نقطۀ عطفی در تاریخ 
کشورمان به شمار می رود و گذشت زمان، نه تنها 
از اهمیت بحث دربــارۀ این رویــداد مهم تاریخی 
ــزوده اســت. مرحوم علی  نکاسته، بلکه بر آن اف
ابوالحسنی، مشهور به »ُمنِذر«، سلسله مباحث 
تحلیلی و تاریخی مفیدی را دربارۀ مشروطیت و 
شهید شیخ فضل ا... نوری، در قالب مجموعه ای 
هشت جلدی تنظیم کرده است. یکی از مجّلدات 
این مجموعۀ ارزشمند با عنوان »آخرین آواز قو«، 
بــازکــاوی شخصیت و عملکرد شیخ فضل ا... 
نوری، بر اساس گزارش آخرین روزهای زندگی او 
و فرجام مشروطه است. کتاب »آخرین آواز قو« با 
تکیه بر بیش از 350 منبع معتبر، از جمله جراید 
و نشریات ادواری آن زمان، کتاب ها، مقاالت و 
اسناد تاریخی، جزو آثار کم نظیر در این زمینه است 
که با وجود حجِم کِم مطالب، از غنای محتوایی 
بسیار باالیی بــرخــوردار اســت. کتاب »آخرین 
آواز قــو«، از بهترین کتاب های مستند دربــارۀ 
بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران، یعنی نهضت 
مشروطه و پرچمدار بصیرت و جهاد در آن واقعۀ 
سرنوشت ساز، یعنی شیخ فضل ا... نوری است. 
این کتاب از نظر مستند و مستدّل بودن کم نظیر 
است و با محتوای مفید و جذاب و نیز، قیمت و 
حجم مناسب، می تواند انگیزۀ خوبی را برای 
مطالعۀ عالقه مندان به نوشته های تاریخ ایران، 
به ویژه نسل جوان ایجاد کند. رویکرد نگارنده 
در تدوین متن و نثر ساده کتاب، باعث ترغیب 
خواننده به تعقیب مطالب آن می شود. این کتاب 
توسط مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر 
شده  و در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

مروری بر چند یادداشت استاد برجسته ادب فارسی در روزنامه خراسان، پس از 60 سال 

 زیرخاکی هایی از شفیعی کدکنی
 درباره »گاندی« و »اسناد یک سرقت ادبی«! 
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تست هوش هوش منطقی

می خواهیم بر طبق منطق موجود در شکل، ردیف 
دیگری   اضافه کنیم. آن را مشخص کنید؟
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هوش منطقی:  پاسخ عدد 225 است. در هر 
ردیف مجموع اعداد به توان 2 رسیده است.

چالش ذهــن :  1. الهیجان 2. سیاهکل 3. رودبـــار 4. جویبار 5. 
جواهردشت 6. ماسوله 

تست هوش: ردیف شماره 5

شکل های گوناگون در هر ردیف از باال به پایین در جهت های زیر در حرکت 
هستند: دایره مشکی، یکی به چپ و سه تا به راست- خط مورب، یکی به راست، 
سه خانه به چپ- دایره تو خالی، یکی به راست و دو تا به چپ- شکل ستونی، دوتا 

به چپ، یکی به راست

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:

در هر یک از شماره های تصویر زیر، نام یکی از 
شهرهای استان گیالن را نوشته ایم که باید نام 

آن شهر را پیدا کنید.

چالش ذهن

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

کرده ایم.
ســه حــرفــی: آتـــش، تشک، 
شـــال، شــکــل، کـــات، کــال، 

کشت، کلت و ...
چهار حرفی: تالش، کاشت، 

کالت و ...
پنج حرفی: شکالت

خفن استریپ:
 بیهوده

روشــی منطقی بــرای معادله باال پیدا کنید تا 
بتوانید جای خالی را با عدد مناسب پر کنید.

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

زیر را بشمارید.

نمونه
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عددیاب

شش رقمی: 

   934762 – 452781
893517 - 597134

سه رقمی: 

   653 – 728 – 891
   825 – 423 – 856

268 - 246

چهار رقمی:

   8291 – 6528
   2538 – 9578
7921 - 7259

پنج رقمی: 
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27854 - 96284
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در تصویر زیــر 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 روشنایی

ن
سا

را
 خ

  از
س

عک

تکرار عاشقی

هنوز هم عشق و عاشقی زنده است. هنوز داستان های لیلی و 
مجنون، شیرین و فرهاد و ویس و رامین در گذر زمان تکرار می 
شود. من نمونه بارز این عشق و عاشقی ها را در زندگی دختر و 

دامادم یافتم چرا که ...
این ها بخشی از اظهارات پیرزن 70ساله ای است که در عزای 
دخترش سیاه پوش شده بود. او که با هر بار یادآوری نام دخترش 
اشک می ریخت و از دامادش به نیکی یاد می کرد، درباره ماجرای 
تلخ مرگ دخترش به کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد مشهد 
گفت: روزی که »قادر«  به خواستگاری دخترم آمد او را جوانی 
نجیب و موقر یافتم اما هیچ گاه به ذهنم نمی رسید که تا این اندازه 
»مرد« باشد. او انسانیت و عاشقی را معنا کرد و نمونه ای عینی از 
گذشت و فداکاری را به نمایش گذاشت. درست 10سال قبل 
بود که با یک جمله پزشک معالج، روح و روان دخترم به هم ریخت 
و زندگی اش زیر و رو شد. آن زمان هنوز 32 بهار بیشتر از عمر 
دخترم نگذشته بود که آزمایش ها و معاینات پزشکی بیماری 
سرطان دخترم را مشخص کرد. از آن روز به بعد، جگرم خون شد 

و برای سالمتی دخترم دست به دعا برداشتم. 
خالصه، انجام عمل جراحی قطع ریشه های غده سرطانی آغاز 
شد و امور پزشکی به شیمی درمانی کشید. به خاطر این که 
وضعیت جسمانی دخترم خیلی خوب بود، مسیر بهبودی را 
طوری طی کرد که همه ما امیدوار شدیم او کامال بهبود یافته 
است اما با گذشت دو سال از این ماجرا، دوباره غده سرطانی 
سر برآورد و رشد کرد. دخترم بعد از انجام هر مرحله از شیمی 
درمانی ضعیف و ضعیف تر می شد و من با نگاه کردن به پیکر او 
زجر می کشیدم اما نمی خواستم اشک هایم را ببیند. در این 
میان آن چه از عشق همسرش می دیدم برایم باور کردنی نبود. 
»قادر« همانند پروانه ای بال سوخته دور دخترم می چرخید و 
دست نوازش بر سرش می کشید. او حتی کار و زندگی اش را رها 
کرد و با همه وجود در کنار دخترم ماند تا او بهبودی کاملش را باز 
یابد. »قادر« از انجام هیچ کاری برای درمان همسرش دریغ نمی 
کرد. با وجود این، غده سرطانی دست بردار نبود و هر روز در وجود 
دخترم ریشه می دواند تا این که دو ماه قبل وضعیت جسمانی او رو 
به وخامت گذاشت و دامادم به خاطر شیوع بیماری کرونا، او را در 
یک مرکز درمانی خصوصی بستری کرد. دخترم که می دانست 
دیگر روزهای آخر عمرش را می گذراند، با التماس از همسرش 
خواست او را به خانه بازگرداند و در نهایت نیز، روزی دخترم وقتی 
غذایش را خورد، از همسرش حاللیت طلبید و با نگاه کردن به 
چشمان اشکبار قادر جان سپرد. در این میان، من دستانم را 
بلند کردم و برای خوشبختی دامادم سر به سجده نهادم چرا که 
او 10سال از دختر بیمارم پرستاری کرد ولی هیچ گاه گالیه اش 

را نشنیدم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 شلیک های تگزاسی 
در سعادت آباد  

 6 جوان سابقه دار در تهران بر سر یک دختر 

با تفنگ به جان هم افتادند 

زن مقتول راز دست نوشته مرموز   را فاش کرد

پـاچیـن خونیـن  زیـر تـک درخــت!

درگیری مسلحانه چند  تبهکار سابقه دار 
به خاطر یک دختر موجب بر هم خــوردن 
امنیت و آرامش در منطقه سعادت آباد شد 
. سهراب که به جشن تولد دوست قدیمی 
ــود، تــاب دیدن  اش خشایار  دعــوت شــده ب
دختر مورد عالقه اش را در کنار او نداشت 
ــن قــرار  و بــا او قـــرار دعـــوا گــذاشــت . در ای
خونین که شش نفر حضور داشتند،  طرف 
ها با یکدیگر درگیر شدند و به ســوی هم 
تیر انــدازی کردند که دونفر زخمی شدند. 
سردار حمید هداوند درباره فیلم منتشرشده 
و  جزئیات درگیری و  مــجــازی  در فضای 
تهران  سعادت آباد  منطقه  در  تیراندازی 
ــرداد  ــرد : در ساعت 1۸ هفتم م اظــهــار ک

در  مسلحانه  ــری  ــی ــر درگ ب مبنی  خــبــری 
سعادت آباد به مأموران پلیس تهران اعالم 
فرمانده  گزارش رکنا، جانشین  بــه  شــد. 
ــرد: با  ــهــران بـــزرگ تصریح کـ انتظامی ت
حضور مــأمــوران در محل و بــررســی اولیه 
مشخص شد دو گروه از اراذل و اوباش با دو 
ــودروی سوناتا و جک مشکی با  دستگاه خ
سالح گرم در محدوده فوق درگیر شده و 
اقدام به تیراندازی کرده اند. وی گفت: در 
پی درگیری مسلحانه اراذل و اوباش دو نفر 
مصدوم شدند که اراذل یکی را با خود بردند 
و دیگری در بیمارستان تحت درمان است.

ماموران در تحقیقات اطالع یافتند خشایار 
34 ساله که در خودروی جک مشکی رنگ 

حضور داشته نیز هدف گلوله قــرار گرفته 
ــان  درم تحت  دیگر  بیمارستان  یــک  در  و 
ــرار دارد که مــامــوران به سرعت به محل  ق
اعزام شدند و خشایار را شناسایی کردند. 
ماموران در تحقیقات میدانی و اطالعاتی 
پی بردند سهراب و خشایار از افراد شرور و 
سابقه دار هستند که بارها به خاطر درگیری 

روانه زندان شده اند.

به 	  مسلحانه  حساب  تسویه  جزئیات 
خاطر یک دختر 

ماموران کالنتری 134 شهرک غرب در  
تحقیقات متوجه شدند که سهراب و خشایار 
از دوستان قدیمی هستند و روز دوشنبه 6 

مرداد ماه سهراب به جشن تولد خشایار در 
منطقه فشم می رود اما وقتی وارد جشن تولد 
می شود دختر مورد عالقه اش را با خشایار 
باعث  موضوع  همین  و  کند  می  مشاهده 
درگیری بین آن ها می شود. سهراب پس 
از این ماجرا برای انتقام گیری با خشایار در 
منطقه سعادت آباد قرار دعوا می گذارد و هر 
دو وقتی در صحنه حضور می یابند  با اسلحه 
تیراندازی  یکدیگر  سمت  به  کمری  کلت 
می کنند که هر دو مصدوم و به بیمارستان 
منتقل می شوند. بنابراین گزارش، شنیده 
ها حاکی از آن است که دختر جوان در این 
درگیری هدف ضربه قمه سهراب قرار گرفته 
ــردار هداوند نیز  اعــالم کــرد: هر  اســت. س

شش فرد دخیل در درگیری سعادت آباد 
شناسایی و تاکنون سه نفر از عامالن اصلی 
این درگیری دستگیر شده اند  و تالش برای 
دستگیری سه  نفر دیگر ادامه دارد.جانشین 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعالم کرد: 
متاسفانه تمام افراد حاضر در درگیری اخیر 
سوابق کیفری دارند و در سال های گذشته 
نیز با همدیگر دعوا داشته اند و در تاریخ فوق 
نیز در منطقه مذکور قرار دعوا گذاشته بودند.
وی با بیان این مطلب که پلیس اجازه نمی 
دهد اراذل و اوباش امنیت و آرامش مردم را 
به خطر بیندازند ، از شناسایی تمام عوامل 
دخیل در درگیری مسلحانه در سعادت آباد 

خبر داد.

با دستگیری عامل جنایت  سجادپور- 
مسلحانه در مشهد، مشخص شد که زن 
مقتول 40ساله در این جنایت هولناک 
نقش دارد و با نوشتن یک نامه، محل دفن 
جسد در بیابان های جاده کالت را لو داده 

است. 
به گزارش خراسان، به دنبال کشف جسد 
ــرد 40ســالــه ای در بیابان  ــده م ــن ش دف
های 10کیلومتری جاده مشهد –کالت، 
تحقیقات گسترده ای با دستور قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد در حالی آغاز شد که سرنخ 

ها به یک دست نوشته مرتبط می شد. 
در آن دست نوشته که به دست برادر مقتول 
رسید چنین مطرح شده بود که پسر شما 

را در یک درگیری کشته  و در جاده فرعی 
بیابان های اطراف محور مشهد – کالت 
ــد. همسر مقتول بــا دیــدن  ــرده ان دفــن ک
این نامه که الی در حیاط منزل مادر وی 
گذاشته شده بــود، به همراه مــادرش و با 
تاکسی تلفنی به محل اعالم شده رفتند و 
جسد را در حالی پیدا کردند که قسمتی از 

پاها و سرمقتول بیرون بود.  
ــان حــاکــی اســـت، گــروه  ــراس گـــزارش خ
ویــژه کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ 
ــه خــونــســردی همسر مقتول  نــجــفــی، ب
شدند  مشکوک  جسد  کشف  صحنه  در 
ــه  قــاضــی کــاظــم میرزایی  و در حــالــی ک
به  را  مقتول  زن  غیرمتعارف  رفتارهای 

سلول های خاکستری ذهن می سپرد، 
دستور دستگیری وی را صادر کرد و بدین 
ترتیب چند دقیقه بعد با اعتراف زن جوان، 

ماجرای قتل مسلحانه لو رفت.
این زن 32ساله که فرزندی 14ساله نیز 
دارد، در بازجویی ها گفت: با »جــالل« 
هم محله ای بودیم و از سال ها قبل آشنا 
بودم، اما از دو سال قبل ارتباط پیامکی و 
تلفنی داشتم تا این که به او گفتم قرار است 
»شنبه« )هفته گذشته( با همسرم بیرون 
برویم و پاچین کباب کنیم! او هم به محل 
آمد و همسرم را با شلیک گلوله کشت، 
سپس جسد را با پراید جالل به محل دفن 
بردیم و با در قابلمه روی آن خاک ریختیم. 

به گــزارش خراسان، بالفاصله با دستور 
قاضی میرزایی گروه ویژه کارآگاهان با 
نظارت سرهنگ بهرام زاده )رئیس دایره 
قتل عمد( به بنگاه معامالتی جالل رفتند 
و این مرد 37ساله را دستگیر کردند. او هم 
به قتل مسلحانه مرد 40ساله اعتراف کرد 
و گفت: زمانی که منصوره و همسرش سوار 
بر موتورسیکلت حرکت کردند، من آن ها 
را تعقیب کردم و زیر تک درخت بیابان با 
شلیک گلوله از وینچستر به قتل رساندم 
اما روز بعد دوباره به محل بازگشتم و با بیل 
روی جسد خاک ریختم چون با در قابلمه به 

طور کامل نتوانستم خاک بریزم!  
تالش برای کشف زوایای پنهان این جنایت 

در حالی ادامــه دارد که از موتورسیکلت 
مقتول خبری نیست!

شایان ذکر است خبر این جنایت، پنج شنبه 
گذشته در صفحه حوادث خراسان با تیتر 

»راز دست نوشته مرموز!« به چاپ رسید.

متهم به قتل مسلحانه 
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شاخص

سردمداران گرانی تیرماه 

تیرماه امسال به عنوان دومین ماه دارای تورم 
ماهانه باال، از ابتدای دهه 90 شناخته می شود. 
نگاهی به جزئیات تورم تیرماه نشان می دهد که 
در بین خوراکی ها، بیشترین افزایش ماهانه 
قیمت مربوط به گروه »گوشت قرمز و ماکیان« 
)مرغ ماشینی(، گروه »شیر،پنیر، تخم مرغ« 
)تخم مرغ( و گروه »نان و غالت« )ماکارونی و 

انواع برنج خارجی( بوده است. 

نبض بازار

بازار خبر

 شنبه 11 مرداد  1399
11 ذی الحجه1۴۴1.شماره  ۲0۴39

نعمت زاده: وقتی ارز ۴۲00 
تومانی اعالم شد، توی سرم زدم!

ایسنا - نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن 
و تجارت گفـت: تا سال ۱۳9۷ یک ارز دولتی و 
یک ارز آزاد داشتیم. من خبر ارز ۴۲00 تومانی 
را از تلویزیون شنیدم؛ بر سر خودم زدم و گفتم 
این باعث می شود ارز گران شود، باعث می شود 
بوروکراسی ایجاد شود. فکر کردند ترامپ چوب 
را برداشته بر سر ما بزند، ما زودتر به مقابله آن 

برویم.

 بانک های چینی از سوئیفت
 به شبکه ملی منتقل می شوند

مهر - بانک مرکزی چین اعالم کرد این کشور 
باید با افزایش استفاده از سیستم پیام رسان 
بین بانکی داخلی اش، خود را برای تحریم های 
احتمالی آمریکا آماده کند. به گزارش راشاتودی، 
طبق گزارش جدید بانک مرکزی چین، توسعه 
استفاده از سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی 
)کیپس( به جای سیستم سوئیفت مستقر در 
بلژیک، داده های پرداخت های جهانی چین را 

کمتر در معرض دید آمریکا قرار می دهد.

 افتتاح اولین فروشگاه اتکا 
در ونزوئال

ایسنا - سازمان اتکا، اولین فروشگاه عرضه 
ــران مــوســوم  ــ ــت ایـ ــاخ کـــاالهـــای مــصــرفــی س
به »مگاسیس« را در شهر کــاراکــاس پایتخت 
جمهوری بولیواری ونزوئال افتتاح و راه اندازی 
کــرد. این فروشگاه فرصت بسیار خوبی برای 

صادرات محصوالت ایران به ونزوئالست.

 ثبت نام ۲.۲ میلیون نفر
 برای وام ودیعه مسکن 

مهر- وزارت راه و شهرسازی از ثبت نام حدود دو 
میلیون و ۲۲0 هزار نفر برای دریافت تسهیالت 
مرابحه کاال و خدمات خبر داد.گفتنی است، بر 
اساس نظر شورای فقهی بانک مرکزی وام ودیعه 
مسکن به تسهیالت مرابحه کاال و خدمات تغییر 

نام یافت.

قیمت های صعودی گوشی همراه 

بردبار-  بازار گوشی تلفن همراه این روزها به 
دلیل افزایش قیمت ارز ، قیمت های متنوعی از 
خود نشان می دهد در چنین فضایی باید با نیم 
نگاهی به قیمت های مراجع رسمی و قانونی به 
گونه ای رفتار کرد که تحت تاثیر نوسانات قیمتی 
و سودجویی برخی سودجویان قرار نگیریم. بر 
این اساس قیمت های چند مدل گوشی تلفن 
همراه از سایت ۱۲۴ متعلق به سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به شرح 

زیر است:
Galaxy A10s SM- سامسونگ مدل  
A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ 

گیگابایت-  حداقل ۴۱,۴۷0,۸۶۳ و حداکثر 
۵۳,۲۵۲,۸۱۳

GALAXY A11 (SM-(سامسونگ مدل  
A115F/DS دو سیم کارت، حافظه ۳۲ 

گیگابایت-  ۴0,۳۸0,000 ریال
 GALAXY A20S(  سامسونگ مدل  

SM-A20-7F/DS) دو سیم کارت ، حافظه 
۳۲ گیگابایت- ۴۶,۶00,000 ریال

  سامسونگ مدل Galaxy A30s دو سیم  کارت 
ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت-۵۲,۲۵0,000 ریال

 Xiaomi Redmi Note 8( شیائومی مدل  
M1908C3JG) دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ 

گیگابایت- ۴۴,۲۲۲,۱۵۵ ریال
 Xiaomi Redmi Note 8(  شیائومی مدل  
M1908C3JG) دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ 

گیگابایت-۴9,۴۲۴,۷۶۲ ریال

معاون سازمان مالیاتی از اتمام شناسایی 
واحدهای مسکونی خالی تا ۲0 مرداد و مهلت 
سه ماهه برای عرضه این واحدها خبر داد. در 
این حال، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس، آمارهای عجیبی از وضعیت خانه 

های خالی ارائه کرد. 
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی نایب 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در برنامه 
گفت و گوی ویژه خبری با فاجعه بار خواندن 
سیاست گذاری حوزه اقتصادی مسکن که 
بــار آن را جامعه به دوش می کشد،اظهار 
کــرد: هم اینک هشت بانک بیش از ۵00 
واحد مسکونی را در اختیار دارند. همچنین 
با بررسی نمونه چهارمیلیون نفری متوجه 
شدیم ۲۵0 فرد زیر ۱۸ سال، هر کدام بیش 
از پنج واحد مسکونی به نام خود دارنــد.وی 
افزود: سامانه امالک و اسکان کشور که قرار 
بود در سال 9۴ راه اندازی شود، اواخر سال 
9۸ آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک 
سوم رکورد های واحد های مسکونی در این 

سامانه ثبت شده است.
خاندوزی در ادامــه با اشــاره به طرح مالیات 

خانه هــای خالی گفت: هر خانه مسکونی 
مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید 
مالیات بر خانه های خالی می شود و بر اساس 
این طرح، به ازای سال اول شش برابر، سال 
دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات بر 

درآمد اجاره دریافت خواهد شد.
در این خصوص طغیانی سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس، جزئیات بیشتری را  درباره 
این که مالکیت خانه خالی چه میزان برای 
صاحبش هزینه بردار خواهد بود،ارائه داد. وی 
با اشاره به تغییراتی که در قانون و پیش نویس 
آن انجام شــده، اظهار کــرد: بر اســاس )این 
طرح( متوسط درآمد ماهانه برای ارزش اجاره 
خانه در شهر تهران حدود ۵۴ میلیون تومان 
در نظر گرفته شده است که مالیات آن طبق 
ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم حدود 
هشت میلیون و ۳00هــزار تومان می شود. 
طبق اظهارات وی، مالیات این خانه در صورت 
خالی بودن در سال اول حدود ۵0 میلیون 
تومان معادل ماهانه ۴.۵ میلیون تومان و در 
سال دوم یکصد میلیون تومان و در سال سوم 

یکصد و پنجاه میلیون تومان می شود.

رئیس کل بانک مرکزی برداشت از صندوق توسعه ملی را موجب افزایش نرخ تورم در ماه های 
اخیر دانست. به گزارش فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت 
اینستاگرامی در صفحه خود چند نکته را  درباره وضعیت اقتصاد کشور مطرح کرد.وی به 
هشدارهای قبلی خود در خصوص تورم زا بودن تامین کسری بودجه با استفاده از منابع 
ارزی صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: در شرایط تحریمی، خرید بخشی از منابع ارزی 
صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی آن چنان که در بودجه سال 
9۸ تکلیف شد، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است و این روش در کوتاه مدت همانند 
استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا بانک مرکزی به حکم وظیفه نظر کارشناسی خود را 
در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه گزارش کرده بود. همتی در عین 
حال تصریح کرد: روش هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش 
سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به کار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، 
روش های مناسبی برای تأمین منابع الزم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار پایه پولی 
است .  رئیس کل بانک مرکزی در آخرین نکته گفته است همه افزایش قیمت ها در بهار امسال 
صرفًا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل 

غیرپولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته است.

انتشار آمــار رشد اقتصادی در ایــاالت متحده 
آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای غربی نشان 
دهنده آثار بسیار عمیق بوده به نحوی که اقتصاد 
آمریکا در ســه مــاه دوم ســال ۲0۲0 )از ۱0 
فروردین تا ۱0 تیر 99( حدود ۳۳ درصد سقوط 
کرده است که بدترین افت از زمان رکود بزرگ 
دهه ۳0 محسوب می شود. طی این سه ماه، افت 
ارزش دالر آمریکا، افت شدید قیمت نفت وست 
تگزاس و افزایش شدید بیکاری، یک سه ماهه 

جهنمی را برای اقتصاد آمریکا رقم زده است.
ــار چنین افت  بــه گـــزارش خــراســان، آخــریــن ب
شدیدی در اقتصاد آمریکا در دهه های ۲0 و 
۳0 میالدی رخ داده بود البته آمار دقیق از دهه 
۴0 ثبت شده که بر اساس آمار رسمی، افت ۳۳ 
درصدی اقتصاد آمریکا در بهار ۲0۲0 در تاریخ 

بی سابقه بوده است.
به گــزارش مهر و فارس از رویترز و  سی ان بی 
ســی، طبق داده هـــای وزارت تجارت آمریکا، 
تولید ناخالص داخلی این کشور در بازه آوریل 
تا ژوئن ۳۲/9 درصد نسبت به بازه مشابه سال 
قبل سقوط کرد. مارک زندی، اقتصاددان ارشد 
مودیز می گوید: این گزارش نشان می دهد حفره 
ایجاد شده با پاندمی کرونا در اقتصاد آمریکا 

تا چه حد تاریک و عمیق است. با این افت ۳۳ 
درصدی، اقتصاد آمریکا همه رشد ۵ سال گذشته 
خود را یکباره از دست داده اســت. لذا هر چه 
ترامپ با کاهش مالیات ها و خروج از پیمان های 
بین المللی و فشار بر سایر کشورهایی مثل چین 
به طور موقت ایجاد کرده بود، یکباره از دست 
رفته است. در اتحادیه اروپا نیز طبق داده های 
اولیه اداره آمار این حوزه، در سه ماه دوم ۲0۲0 
اقتصاد منطقه یورو ۱۲/۱ درصد نسبت به سه 
ماه اول آب رفته است. اقتصادهای آلمان ۱0.۱ 
درصــد، ایتالیا ۱۲/۴ درصــد، فرانسه ۱۳/۸ 
درصد و اسپانیا ۱۸/۵ درصد سقوط کردند. 
اقتصادی  عملکرد  ضعیف ترین  عملکرد  ایــن 
منطقه یورو از آغاز ثبت این داده هــا در ۱99۵ 
تا کنون است. گفتنی است اقتصاد اروپا در سه 
ماه اول سال هم ۳.۶ درصد افت کرده بود. نرخ 
بیکاری در اروپا هم به ۷.۸ درصد رسیده است و 
همچنان روند صعودی دارد.گفتنی است در پی 
اعالم این آمارها در انتهای هفته گذشته، دالر 
آمریکا کاهشی شد و قیمت نفت هم ۵ درصد 
سقوط کرد اما در معامالت دیروز نفت به مدار 
مثبت بازگشت چرا که این افت شدید در اقتصاد 

جهانی دور از انتظار نبود.

سقوط تاریخی اقتصاد آمریکا 
در ۳ ماه کرونایی 

 آمارهای رسمی در سه ماه دوم  سال ۲0۲0 حاکی از رشد منفی
 ۳۳ درصدی آمریکا و عقب گرد اقتصاد این کشور به ۵ سال گذشته است 

آمارهای عجیب از مالکان 
واحدهای مسکونی خالی 

روایت همتی از عامل اصلی افزایش تورم 

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبرداد: 

عنصرداخلی،منشأ انفجار نطنز 
با رد  رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
احتمال حمله موشکی و پهپادی به سایت نطنز 
از منشأ انفجار از طریق عناصر داخلی خبر 
داد. حجت االسالم ذوالنوری در باره ماجرای 
نیروگاه نطنز اظهار کــرد:» با بررسی هایی 

که انجام شده و بازدید میدانی که از محل 
با سپاه  ارتباطاتمان  حادثه داشتیم و طی 
پاسداران انقالب اسالمی، ستاد کل نیروهای 
مسلح، سازمان انرژی اتمی، سازمان پدافندی 
ارتش، وزارت اطالعات و وزارت امور خارجه و 

همچنین هوا و فضای سپاه پاسداران، موضوع 
ــردن محذور  ــالم ک ــرای اع ــن شــده امــا ب روش
هستیم.« به گزارش ایسنا ،رئیس کمیسیون 
امنیت ملی در ادامه خاطر نشان کرد:» آن چه 
مسلم است این که احتمال حمله پهپادی، 

موشکی و پرتاب بمب یا راکت از دید ما منتفی 
است و صرفا منشاء انفجار از طریق عناصری 
در داخل وجود دارد که چون موضوع در حال 
بررسی است جزئیات آن را بیان نمی کنم البته 

ابعاد موضوع برای ما روشن شده است.« 

تازه های مطبوعات

انعکاس
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

ــرج زنــدگــی در تیر 99  • دنــیــای اقتصاد- خ
براساس حداقل کالری موردنیاز برآورد شد. بر 
این اساس، خانوارهای کشور برای تامین سبد 
مطلوب وزارت بهداشت حداقل باید بیش از یک 
میلیون و ۸00 هزار تومان برای خوراکی ها هزینه  
کنند. اما برای دهک های پایین و طبقات محروم تر 
این عدد پایین تر است و نمی توان سبد وزارت 

بهداشت را به عنوان کف زندگی در نظر گرفت.
آرمــان ملی- سعید لیالز در گفت وگو با این  •

روزنامه در خصوص قرارداد راهبردی بین ایران و 
چین نوشت : » من معتقدم ایران اگر با چین یا با هر 
قدرت جهانی، برای شکستن این بن بست و ظلم 
آمریکا، قرارداد ببندد، مجاز است. من از برخی 
ــرارداد با چین مخالف هستند،  ــرادی که با ق اف
شگفت زده هستم. به نظر من بسیاری از این افراد 
هیچ استدالل خاصی ندارند. من می گویم به جز 

چین با 10 کشور دیگر هم باید قرارداد ببندیم. «

ویژه های خراسان  رویترز: آمریکا جلوی مبادله بشر دوستانه با ایران را گرفته است

رویترز در گزارشی اعالم کرد که دولت آمریکا 
جلوی مبادله کاالهای بشر دوستانه به ایران را 
گرفته است و همزمان یک مقام کره ای گفت که 
آمریکا اجازه انتقال پول به ایران را نمی دهد. 
رویترز در گزارش خود نوشته است: »با آن که 
دولت آمریکا ادعا می کند مبادله دارو و مواد 
غذایی مشمول تحریم نیست، اما بانک ها و 
دولت ها میلی به قبول پول ایــران یا انتقال 
ــدام آن ها  آن ندارند زیــرا نگرانند که ایــن اق
ممکن است به صورت ناخواسته شبکه پیچیده 

تحریم های آمریکا را نقض کند.«
 این رسانه انگلیسی با اشاره به این که بانک 
مرکزی ایران نمی تواند میلیاردها دالر پول نقد 
حاصل از صادرات نفت بین سال های 201۶ 
تا 201۸  را به حساب های بانکی خود از طریق 
کانال های مالی حتی بشردوستانه همچون 
»تمهید تجاری انسان دوستانه سوئیس«انتقال 
دهد، از انباشت این پول ها در کشور هایی که 
به ایران نفت فروخته اند به خصوص کشور های 

آسیایی خبرداد.
 این خبرگزاری در ادامه گزارش خود به نقل از 
منابع آگاه اعالم کرد که مقام های کره جنوبی 
و ژاپن از انتقال پول نقد به سوئیس بدون اجازه 
ــودداری می کنند. موضوعی که به  آمریکا خ
گفته رویترز وزارت خارجه کره جنوبی آن را 

تایید می کند.

کره جنوبی: آمریکا نظر مثبتی ندارد!	 
در همین زمینه، یکی از مقام های وزارتخانه 
کره جنوبی که در دو سال اخیر 9 میلیارد دالر از 
اموال ایران را برای خوشامد آمریکا، بلوکه کرده 
به این رسانه گفته است:»با توجه به تحریم های 
آمریکا بازگرداندن پول به صورت نقد امکان پذیر 
نیست. هر گونه مجوز درباره این وجوه باید از 
طرف آمریکا صادر شود.« این مقام کره ای با 
اشاره به این که سئول درباره انتقال پول ایران 
به مسیر کانال سوئیس رایزنی هایی را انجام 
داده است، تصریح کرد: »آمریکا نظر مثبتی 
دربـــاره چنین طرح هایی نـــدارد.« در همین 
راستا، وزارت خارجه آمریکا روز گذشته با صدور 

بیانیه ای، اقدام به گسترش تحریم های فلزات 
علیه ایــران کرد.  آمریکا در حالی کانال های 
بشر دوستانه را به روی ایران می بندد و تحریم 
های خود را شدت می بخشد که به اعتراف خود 
وزیر خارجه این کشور، دولت آمریکا تاکنون  به 
هدف خود در طرح » کارزار فشار حداکثری بر 
ایران« نرسیده است. »مایک پمپئو« پنج شنبه 
هفته گذشته در جلسه کمیته روابط خارجی 
سنا حضور یافت و در پاسخ به سوال یک سناتور 
درباره اثرگذاری سیاست آمریکا در قبال ایران 
اظهار کرد که کارزار فشار حداکثری، اثرگذار 
بوده اما »نتوانسته« به هدفش برای تغییر رفتار 
حکومت ایران دست پیدا کند. فشار حداکثری 

که به گفته خود او »با تمام قوا« صورت گرفته 
و توانسته 90 درصد از درآمدهای نفتی ایران 
را کاهش دهد. عدم موفقیت دولت ترامپ در 
اجرایی کردن این طرح کار را به جایی رسانده 
ــران هر روز به موعد »  که در عین حالی که ای
لغو تحریم تسلیحاتی« در مهرماه نزدیک می 
شود، آمریکا در همراه کردن حتی همپیمانان 
خود برای تمدید تحریم تسلیحاتی ناکام مانده 
است. در همین راستا ،روز گذشته سفارت ایران 
در لندن در صفحه توئیتری خود از شکست 
آمریکایی ها در همراه کردن انگلیس برای طرح 
تمدید تسلیحاتی ایران خبرداد: »یک شکست 
دیگر برای سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه 
ــران. دولــت آمریکا نتوانست حمایت برای  ای
تمدید تحریم های تسلیحاتی شــورای امنیت 
سازمان ملل علیه ایران را به دست آورد. برایان 
هوک نیز پس از وزیر خارجه آمریکا، لندن را 
دست خالی ترک کرد.« گفتنی است چندی 
قبل برایان هوک دستیار ویژه ترامپ در امور 
ایران، از سفر خود به کشور های مختلف ازجمله 
انگلیس  برای رایزنی با مقامات و راضی کردن 
آن ها برای مخالفت با طرح لغو تحریم تسلیحاتی 
ایــران خبرداده که سخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان آن را »دوره گردی« مقامات آمریکایی 

اعالم کرده بود.
 منابع: ایسنا، فارس 

ــرداد: حبیبی رئــیــس کل  • ــب آفــتــاب نیوز خ
دادگستری استان اصفهان با تکذیب اجرای 
حکم پنج نفر در اصــفــهــان اظــهــار کـــرد: »در 
ــاده اجــرا وجود  ایــن زمینه اصــال رای قطعی آم
ندارد.«پیشتربرخی منابع خبری مدعی شده 
بودند که این پنج نفر در خصوص اعتراضات دی 
ماه 139۶ بازداشت و هر کدام به جرم محاربه و 

قیام مسلحانه علیه حکومت محاکمه شده اند.
رویداد ۲۴ نوشت : به تازگی روزنامه انگلیسی  •

ــرده که به موجب توافق  ــا ک ایندیپندنت، ادع
نظامی که اخیرا میان تهران و سوریه منعقد شده 
است، ایران به دنبال ایجاد پایگاهی برای حضور 
طوالنی مدت خود در سوریه است. بر اساس این 
گزارش ، این توافق که به امضای »علی ایوب«، 
وزیــر دفــاع سوریه و سرلشکر »محمد باقری«، 
رئیس ستاد کل ارتش ایران رسیده است، نتیجه 
سال ها همکاری نظامی و امنیتی میان ایران و 

سوریه است.

راز عجیب کم کاری برخی ادارات 
در دفاع از بیت المال 

گزارش یک عضو کابینه به تعدادی از مدیران 
ارشد نهاد ریاست جمهوری نشان می دهد به 
رغم اقامه دعاوی متعدد در مراجع قضایی علیه 
برخی پروژه ها و طرح های در دست اجرا توسط 
دستگاه هــای دولتی، برخی از وزارتخانه ها 
هیچ گونه ردیف اعتباری برای پرداخت هزینه 
های دادرســی در پرونده های مذکور ندارند و 
کمک های پرداختی نیز کفاف هزینه های مذکور 
را نمی دهد که این خأل، عمال امکان دفــاع یا 
تجدیدنظر خواهی درباره آرای صادرشده  را از 
بین می برد و موجب ورود خسارت به دولت و 

بیت المال می شود.

مسئوالن دوباره یاد بهره وری 
افتادند

طبق ابالغیه روزهــای اخیر یک مسئول مهم 
اجرایی به همه سازمان ها و ادارات دولتی، از آن 
ها خواسته شده در راستای تاکیدات سال 1393 
ــورای عالی اداری، برای  دولــت و مصوبات ش
ارتقای فعالیت های مربوط به افزایش بهره وری 
در دستگاه ها اقدام کنند و در صورتی که موضوع 
بهره وری در وظایف و ماموریت های کمیته های 
تخصصی موجود در استان ها پیش بینی نشده، 
به تشکیل کمیته ای مستقل برای این موضوع 
ــرای این  ــدام کنند و اعضای متناسب با اج اق

ماموریت انتخاب شوند.
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 جست و جوی حیات 

ابروابت 6 چرخ
 کاوشگر »استقامت« که  به تازگی رهسپار  سیاره سرخ شده
به طور مشخص دنبال چیست؟

 مردم باستان وقتی فهمیدند ستاره سرخ رنگی که در آسمان شب می  بینند و چشمک نمی زند و مسیر 
مشخصی را در طول شب طی می کند، ستاره نیست بلکه سیاره مریخ است، شوکه شدند. رنگ قرمز باعث شد 
لقب الهه جنگ به آن بدهند و بعد از آن همیشه درباره اش دست به خیال و تصور بزنند. هرچه دنیا پیشرفته تر 
شد،  مریخ برای آن ها جایگاه ویژه تری پیدا کرد. سیاره همسایه زمین که به طرز عجیبی مرموز بود و احتمالش 
وجود داشت ساکن حیات باشد. مردان سبز مریخی با چشم های درشت مشکی از تخیل افراد مختلف به فیلم های سینمایی 
راه یافتند و ذهن همه ما را به خود مشغول کردند. با اختراعات جدید و پیشرفت فناوری های روباتیک انسان فهمید الزم 
نیست خودش به سیاره سرخ برود و سر از رازهای آن جا در بیاورد بلکه می تواند در خانه اش و در سیاره آبی و امنش بنشیند و 
کاوشگرهای روباتیک را به سیاره همسایه بفرستد و باالخره فهمید ظاهرا خبری از مردان سبز مریخی در آن جا نیست و اگر 
هم حیاتی ابتدایی و تک سلولی وجود داشته باشد باید زیر خاک سیاره به دنبالش بگردد ولی قبل از آن باید بفهمد آب در 
مریخ وجود دارد یا نه. سوال های جدید یکی یکی ایجاد می شدند و دانشمندان یکی یکی کاوشگر  ساختند و به سیاره سرخ 
 فرستادند. امروز داستان و انگیزه ما برای کاوش در مریخ با مردم باستان خیلی فرق دارد، ما می دانیم منابع سیاره زمین رو به 
اتمام است، افزایش جمعیت جهان و تقاضای بیشتر برای غذا و منابع طبیعی زمین مان را از پا در می آورد و باید دنبال سکونتگاه 
دیگری بگردیم البته غیر از همه این ها بلندپروازی بشر باعث شده تا به امروز تعداد زیادی مدارگرد و مریخ نورد به سیاره سرخ 
ارسال شود تا هم آن جا را خوب و دقیق بشناسد و هم آرام آرام خودش را برای سفر به آن جا مهیا کند. روز پنج شنبه یکی دیگر از 
مهم ترین ماموریت های فضایی بدون سرنشین به سمت مریخ انجام شد و کاوشگر استقامت، 7 ماه در راه خواهد بود تا به سیاره 

سرخ برسد و خبرهای تازه ای برای مان مخابره کند. در ادامه  این مریخ نورد را دقیق تر می شناسیم و وجوه تمایزش 
با کاوشگرهای قبلی مریخی را خواهیم خواند و در نهایت با دیدنی های توریستی سیاره  

سرخ آشنا خواهیم شد تا شاید روزی امکاناتی فراهم شود که یک آخر 
هفته مان را در آن جا سپری کنیم!

پرونده

مریم ملی|دانش آموخته رشته اختر فیزیک 

زمستان امسال در مریخ!

آن چه باید درباره مریخ نورد استقامت، ویژگی هایش، 
هزینه هایی که برایش شده و ... بدانید 

استقامت )perseverance( نام مریخ نورد جدیدی است که بشر به سمت سیاره سرخ 
فرستاد تا به خودش یادآوری کند، سال هاست برای شناخت بهتر و مکاشفه در جهان 
پیرامونش تالش کرده و در این راه استقامت و ایستادگی داشته است. این کاوشگر 
جدید تقریبا به اندازه یک خودرو است و ابزارهای پیشرفته منحصر به فردی همراه 
خود دارد و بخش مهمی از ماموریت ۲/۷ میلیارد دالری »مریخ ۲۰۲۰« ناسا محسوب 
می شود. این مریخ نورد در روز پنج شنبه 9 مرداد ماه سوار بر موشک اطلس 5 متعلق 
به اتحادیه پرتاب های آمریکا)ULA( از پایگاه فضایی »کیپ کاناورال« در فلوریدا به 
فضا رفت و باید منتظر بود تا حدود ۷ ماه آینده یعنی در اواسط زمستان به مریخ برسد.

  استقامتی که به تنهایی رفت مریخ!

همیشه وقتی بحث اتصال کاوشگرهای فضایی به موشک های پرتاب کننده به میان 
می آید برای خیلی ها این سوال ایجاد می شود که کاوشگر دقیقا در کدامین نقطه موشک 
و چطور به آن وصل می شود. جالب است بدانید برای سوار کردن کاوشگر »استقامت« در 
دماغه موشک »اطلس 5«، این فضاپیما توسط یک باالبر ۶۰ تنی به ارتفاع ۴۰ متری برده 
شد و در دماغه این موشک قرار گرفت و در نهایت توسط اتصاالت فیزیکی و الکتریکی به 
موشک وصل و محکم شد. این اتصاالت ۶۰ دقیقه پس از پرتاب توسط پیچ های انفجاری 

قطع شدند تا »استقامت« به تنهایی سفر خود را به سیاره سرخ آغاز کند.

   کوهی که از اورست هم بلندتر است

هرجا حرفی از بلندترین کوه باشد نام »اورست« در ذهن همه ما 
نقش می بندد در حالی که اگر بخواهیم در کل سیارات منظومه 
شمسی و نه تنها در زمین بلندترین کوه را معرفی کنیم باید به 
سراغ قله ای در مریخ به نام »المپوس« برویم که 3 برابر اورست 
ارتفاع دارد. این کوه بیش از ۲5 کیلومتر بلندی دارد و مرتفع ترین 
كوه سامانه خورشیدی است. پهنای پایه مخروط آتشفشان در 
آن به ۶۲۴ کیلومتر می رسد. سطح مریخ به دلیل جاذبه اندک و 
ساختاری که دارد منطقه ای مناسب برای کوه های آتشفشانی 

غول پیکر است.

   رگه  هایی عجیب که با فصل ها تغییر می کنند

ــای شــــیــــب دار و  ــ ــه ه ــ ــان ــ در ده
سرازیری های سیاره سرخ رگه هایی 
دیده می شود که انگار با تغییر فصل 
شکل شان عوض می شود طوری به 
نظر می رسد که آن ها در فصل های 
ــری کشیده  ــرازی ــرم بــه سمت س گ

می شوند و در فصل های سرد ناپدید می شوند. این رگه ها در 
عکس هایی که توسط کاوشگرها و مریخ نوردهای قبلی ثبت شده 
پیدا شد و بحث زیادی درباره آن درگرفت که باالخره این ها عوارضی 

از مسیر آب های جاری است یا صرفا تغییر موقعیت شن ها.

  دهانه مرموز گیل

ــن  ــری ــزت ــی ــگ ــت ان ــف ــگ یـــکـــی از ش
دیدنی های مریخ دهانه گیل و کوه 
ــت این  »شـــارپ« یــا »ائــولــیــس« اس
منطقه با فــرود مریخ نوردی که در 

سال ۲۰1۲ بر سطح سیاره سرخ نشست مورد توجه قرار گرفت 
و همچنان یکی از مناطقی است که مریخ نوردها برای کندوکاو 
و مکاشفه در آن منطقه برنامه ریزی می شوند. در سال ۲۰1۸ 
مشخص شد که این ترکیبات حیاتی در سنگ هایی با قدمت 
3/5 میلیارد سال کشف شده اند همچنین تغییر غلظت متان در 
فصل های مختلف نیز مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متان 
عنصری است که محصول فعالیت های میکروبی و زمین شناسانه 
است. همه این ها باعث شد این منطقه مرموز و جذاب به نظر برسد.

   تارسیس منطقه ویژه آتشفشان ها

اگر روزی انسان ها در مریخ 
گــشــت و گــذار داشــتــه باشند 
سفرشان  راهنمای  احتماال 
برای آن ها یک برنامه ویژه از 
خواهد  »تــارســیــس«  منطقه 
 ۴ وسعت  به  منطقه ای  چید 
هزار کیلومتر که 13 آتشفشان 

در آن وجــود دارد. عمر مریخ حــدود ۴ میلیارد سال است و این 
آتشفشان ها حدود ۲ میلیارد سال فوران کرده اند.

   بزرگ ترین دره منظومه شمسی

نه تنها بزرگ ترین قله منظومه شمسی در مریخ است بلکه عظیم ترین 
دره هم متعلق به همین سیاره است. دره والس مارینریس 3 هزار 
کیلومتر طول دارد. دلیل شکل گیری چنین دره بزرگی هنوز کامال 
مشخص نیست اما دانشمندان حدس می زنند که وقتی منطقه 
تارسیس تشکیل شد انباشت گدازه ها در این منطقه باعث شد که 
پوسته این بخش باالتر برود و همین تغییرات باعث شکستگی در 

مناطقی شد و این شکستگی ها به مرور دره ای را به وجود آوردند.

   تجربه ای متفاوت در قطب های مریخی

مریخ در دو قطب خود مناطق 
یخی دارد که ترکیبات متفاوتی 
دارنـــد. قطب شمال مریخ در 
سال ۲۰۰۸ مورد مطالعه قرار 
گرفت. بر اساس تحقیقات ناسا 
در زمستاِن مریخ این دو قطب آن 

قدر سرد می شوند که حتی دی اکسید کربن هم یخ می زند و روی 
سطح متراکم می شود. در تابستان این جریان برعکس می شود و 
دی اکسید کربن یخ زده بخار می شود و به جو بازمی گردد. وقتی 
دی اکسید کربن در تابستان کاًل از نیم کرۀ شمالی محو می شود 
یک کاله یخی به جا می ماند، اما در نیم کره جنوبی مقداری از 
دی اکسید کربن باقی می ماند. حرکت یخ ها و ترکیبات آن ها اثرات 
وسیعی بر آب و هوای مریخ دارد و موجب توفان های گسترده ای 

می شود.

   فرو رفتگی مدوسا، پدیده ای شگفت انگیز

فــرو رفتگی مدوسا 
نــقــاط  ــر  ــ ــگ ــ دی از 
جــذاب سیاره سرخ 
اســت و حـــدود یک 
ســوم کشور آمریکا 
وسعت دارد. بــاد و 
تــوفــان هــای شدید 

در این نقطه فرورفتگی ها و برآمدگی های جالبی ساخته است. 
پژوهشگران می گویند فوران های مکرر آتشفشانی طی 5۰۰ 

میلیون سال باعث ایجاد این فرورفتگی های عجیب شده است.

نگاهی به شگفتی های 
گردشگری مریخ که از این 
 منظر، شباهت هایی

 به زمین دارد  

سیاره مریخ غیر از این که تنها سیاره 
منظومه شمسی است که ویژگی هایی 
نزدیک به زمین دارد، پر است از 
شگفتی های گردشگری. شگفتی هایی 
که شاید روزی از روزها برای زمینی ها 
تبدیل به تفرجگاه های اصلی آخر هفته 
شوند! در این جا به تعدادی از جاذبه های 
توریستی سیاره سرخ نگاهی می اندازیم

شگفت انگیز مثل مریخ نورد »استقامت«
ضبط صدا برای اولین بار از سطح مریخ، اولین پرواز یک هلی کوپتر در سیاره ای غیر از 

زمین و ... از نکات متمایزکننده این کاوشگر با قبلی هاست 

چه چیزی این ماموریت را با کاوشگرهای قبلی که به مریخ رفتند، متمایز می کند و اصال چرا هنوز بعد از این همه 
مریخ نورد و مریخ نشین، دانشمندان همچنان به کندوکاو در مریخ عالقه مند هستند؟ سیاره سرخ هنوز رازهای 
کشف نشده بسیار زیادی در نقاط مختلف خود دارد که بشر از آن بی خبر است. هنوز نقاط بسیاری از آن، توسط 

کاوشگرهای دست ساخته بشر بررسی نشده و همچنان مواد زیر خاک آن برای انسان ها رازی بزرگ است.

  روبات 6 چرخ در مریخ
هر کاوشگری که به سمت مریخ ارسال می شود یک ماموریت اصلی دارد و 
ابزارهایی مشخص که برای همان ماموریت تعریف و ساخته شده اند. برای 
مثال مریخ نورد جدیدی که در راه سیاره سرخ است یک روبات ۶ چرخ است 
که ابزاری همراه خود به مریخ می برد که یک خالقیت بزرگ در پروژه های 
فضایی به حساب می آید؛ یک هلی کوپتر کوچک هوشمند به نام »نبوغ« که 
حدود ۲ کیلوگرم وزن دارد. اگر پرواز این بالگرد موفقیت آمیز باشد، تبدیل 
به اولین پرواز دارای نیروی محرکه در سیاره ای دیگر خواهد شد. این هلی 
کوپتر قرار است نقاط مختلف سیاره سرخ را بررسی کند و از آن ها عکس 
بگیرد. کل این مجموعه درون یک پوسته سیاه قدرتمند جاسازی شده  است 

و همراه با چتر نجات فرود روی راکت اطلس نصب می شود.

  شنیدن صداهایی از سطح مریخ برای اولین بار

شاید باورتان نشود اما تا به حال از سیاره سرخ هیچ صوتی به دست مان نرسیده 
است و با این  که ماموریت های فضایی زیادی به سمت مریخ انجام شده است 
ولی هیچ  کدام ابزاری برای ضبط صداهای این سیاره مرموز نداشتند. »کارل 
ساگان« اخترفیزیکدان بزرگ و مروج علم در سال 199۶ در نامه ای به ناسا 
نوشت: »حتی اگر تنها چند دقیقه از صداهای مریخی ضبط شود، اقبال 
عمومی زیادی به آن وجود خواهد داشت و فرصتی برای اکتشافات علمی 
خواهد بود«. اولین تالش برای ضبط صداهای مریخ در ماموریت »مارس 

پوالر« سال 199۶ انجام گرفت که موفقیت آمیز نبود و فضاپیما پس از پرتاب 
سقوط کرد. تالش های دیگری در سال های بعد هم انجام شد که هربار به 
دالیل فنی ناموفق بود و حاال استقامت قرار است با دو میکروفن صداهای درون 
این سیاره را به گوش ما انسان ها برساند. میکروفن اول بخشی از سیستمی 
است که صدای فرود این مریخ نورد را ضبط و آن را با تصاویر دوربین ها جفت 
می کند تا اولین تجربه یک تصویر همراه با صدا را از فرود یک ماموریت بر سطح 
مریخ داشته باشیم. میکروفن دوم هم یک نسخه پیشرفته از ابزار اندازه گیری 
لیزری است که در ماموریت مریخ نورد »کنجکاوی« هم وجود داشت. صدایی 
که از سنگ های در حال متالشی شدن در زمان تجزیه آن ها ایجاد می شود، 
می تواند به محققان سرنخ هایی راجع به ترکیب آن ها بدهد بنابراین شنیدن 

صداها در مریخ برای دانشمندان بسیار مهم است.

  آزمایش خاک مریخ برای پاسخ به یک پرسش مهم

یکی از کنجکاوی های بشر درباره سیاره سرخ که همیشه یکی از اهداف 
ماموریت های کاوشگرهای مریخی بوده، جست و جو برای یافتن نشانه هایی 
از حیات باستانی در مریخ است. استقامت به همین منظور هفت ابزار ویژه 
در خود دارد که برای بررسی دهانه ای به نام »جزرو« در مریخ به کار خواهد 
رفت. جزرو به این دلیل به عنوان منطقه فرود انتخاب شده که گمان می رود 
زمانی مملو از آب و محل گذر یک رودخانه باستانی در مریخ بوده است. 
یکی از ابزارها قرار است تا شعاع ۴5 کیلومتری سنگ های این دهانه را 

که میلیاردها سال پیش میزبان یک دریاچه و یک رودخانه  چند شاخه بوده 
است، بررسی کند. استقامت به کمک ابزارهای متنوعش قرار است از 
بخش های مختلفی که از قبل تعیین شده اند در مریخ نمونه برداری کند و بعد 
توسط ماموریت های فضایی دیگر ناسا و سازمان فضایی اروپا آن ها را به زمین 
بفرستد. با این حساب ما برای اولین بار نمونه ای از خاک مریخ را روی زمین 
آزمایش خواهیم کرد و به دنبال سرنخ های تازه ای از حیات باستانی یا تک 
سلولی خواهیم گشت. استقامت همانند مریخ نورد »تیان ون-1« چینی  ها 

به رادارهای نفوذپذیر به زیر سطح مریخ برای یافتن یخ و آب مجهز است.

  چگونگی آزمایش خاک مریخ توسط یک روبات

شاید برای تان این سوال پیش بیاید که یک روبات چطور می تواند خاک 
مریخ را بررسی و آزمایش کند؟ سیستم ChemCam  که اتفاقا در مریخ 
نورد کنجکاوی هم وجود داشت با کمک شلیک لیزری تابش مادون قرمز 
می تواند قسمتی از خاک را که نشانه رفته، گرم کند و باعث تبخیر آن بشود! 
با همین روش می تواند سنگ های مریخی را هم خرد کند و با یک دوربین 
مخصوص، بخارات حاصل از خاک و سنگ ها را تجزیه و تحلیل کند و با این 
روش می توان فهمید که درون خاک مریخ چه ترکیباتی وجود دارد،   آیا مواد 
آلی درون آن وجود دارد یا نه. ابزار متفاوت دیگری که روی کاوشگر استقامت 
نصب شده است MOXIE است که طوری برنامه ریزی شده تا از جو نازک 

مریخ که دارای 95 درصد دی اکسید کربن است، اکسیژن تولید می کند.

آخر هفته در

منظومه شمسی
 توریستی ترین سیاره
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نکاتی درباره اولین و بهترین غذای نوزاد
 شــیر مــادر بــه عنــوان 

کــودک  غــذای  اولیــن 

حاوی مواد مغــذی مانند 

کربوهیدرات ها، پروتئین 

و چربــی و همچنیــن آب بــرای حفــظ آب 

رســانی اســت. به دلیــل اهمیــت تغذیه با 

شــیر مادر در ادامه به بررسی ویژگی های 

منحصر به فرد آن می پردازیم:

 بررسی مزایای شیر مادر به مناسبت »روز جهانی شیر مادر«

آشپزی من آشپزی من پیش غذا 

نکات کاربردی برای الغر 
کردن صورت  چاق

وقتی صحبت از الغر کردن صورت می شود؛ راه های 
گوناگونــی از جمله جراحی، ماســاژ صــورت و کلی 
پیشنهادهای مختلف به میان می آید. در این مطلب 
می خواهیم با حرکات ورزشی و نکات تغذیه ای سالم 
صورت الغــر و خوش فــرم را به شــما هدیــه بدهیم؛ 

همراه ما باشید.
  تغذیه سالم برای الغر کردن صورت

برای تغذیه مناسب باید حواس تان به میزان دریافت 
کربوهیــدرات، چربی، پروتئین و فیبر روزانه باشــد. 
اگر ورزش هوازی و قدرتی با شــدت باال انجام دهید 
اما برنامه غذایی تان همانند قبل باشد هیچ تغییری 

در چهره خود نخواهید دید.
 فرامــوش نکنیــد کــه تمــام مــواد غذایــی از جملــه 
پروتئین، فیبر، کربوهیدرات و چربی برای بدن نیاز 
است پس نیازی به حذف این مواد نیســت بلکه باید 
 تعادل را در میان تمام این مواد غذایی رعایت کنید .
غذاهای فراوری شده را از برنامه غذایی خود حذف 
و غذاهای تازه، میوه و ســبزیجات را جایگزین کنید. 
غذاهایی مانند ســویا، ذرت، گلوتن، لبنیات و ...  را 
که منجــر به التهاب می شــوند کنــار بگذارید و برای 
جلوگیری از التهاب پوســت از غذاهــای ضد التهاب 
مثل زنجبیل، زردچوبه، کدو، نارگیل، لیمو و چغندر 

استفاده کنید.
  خواب کافی

خــواب کافی به علــت این کــه هورمون هــای بدن را 
تنظیــم می کنــد در کاهــش وزن بســیار تاثیرگــذار 
اســت. اگر خواب کافی نداشته باشــید صورت شما 

ُپف می کند.
 خواب کافــی غیر از کاهش وزن، متابولیســم روزانه 
بدن را آمــاده می کنــد. از ایــن رو اگر بــه دنبال یک 
روش طبیعی برای الغر کردن صورت خود هستید، 
داشــتن خواب کافــی به میــزان ۸ ســاعت می تواند 
کمک بسیاری به کاهش میزان تجمع چربی در بدن 

و صورت کند.
   انجام حرکات فیزیکی

مقــدار کاهــش وزن در هر فــردی متفاوت اســت اما 
کاهــش وزن یــک تــا۲ کیلوگــرم ابتــدا روی صورت 
نشــان داده می شــود. کاهش وزن باعث الغر شدن 
صورت هم می شــود. برخــی فعالیت هــای فیزیکی 
می تواند کمک بسیاری به فرم گرفتن صورت و الغر 

کردن آن کند .
۱   الغر کردن گردن و فک

بــرای الغــر کــردن فــک و گــردن و از بیــن بــردن 
چربی های این ناحیه کافی اســت یک سری حرکات 

ورزشی را انجام دهید.
 برای انجــام این حرکات ابتدا ســرتان را در وضعیت 
عادی قرار دهید، ســپس لب پایینی خود را تا جایی 
که در توان دارید به سمت باال بیاورید، البته برای این 
کار می توانید از فــک پایین خود نیز کمــک بگیرید. 
فقــط کافی اســت کمی فــک خــود را به ســمت جلو 
بیاوریــد تا لــب پایین شــما بــه خوبــی به ســمت باال 
کشیده شود. در این حالت ۱۰ ثانیه بمانید و سپس 
به حالت عادی برگردید .این تمرین را ۱۰بار پشــت 

سر هم در روز تکرار کنید.
۲  الغر کردن گونه

اگر به دنبال راهی برای الغر کردن صورت و داشتن 
گونه هایی خوش فرم هســتید این تمرین را به شــما 

پیشنهاد می دهیم.
 بــرای انجــام ایــن حرکــت ابتــدا بایــد ســر خــود را 
کامال صــاف نگه دارید. ســپس دهان خــود را کامل 
ببندید، اما فــک خود را طوری تــکان دهید که انگار 
می خواهید چیزی بجوید. چند نفس عمیق بکشــید 
و ســپس دهان تان را بــاز کنید و زبان خــود را به کف 
دندان ها فشــار دهیــد و ســعی کنید تــا ۱۰ ثانیه در 
همیــن وضعیــت قــرار بگیریــد. ایــن حرکــت را نیز 
می توانید تا ۱۰ بار در روز انجام دهید و شاهد تغییر 

فرم گونه  های  خود باشید.
۳   الغر کردن گردن و غبغب

اگر در ناحیه گردن و چانه خود که به اصطالح برخی 
به آن ناحیه غبغــب نیز می گویند شــاهد چربی های 
انباشته شده هستید کافی است به صورت نشسته یا 

ایستاده حرکتی  را که می گوییم انجام دهید.
 ابتدا سر خود را به سمت باال حرکت دهید طوری که 
انگار به سقف خیره شــده اید و در همان حالت باقی 
بمانید. حاال لب های خود را غنچــه کنید و ۱۰ ثانیه 
بــدون حرکت در همــان حالت باقی بمانید. ســپس 
یک اســتراحت چند ثانیه ای به خود بدهید و دوباره 
این حرکت را انجام دهید. تکرار این حرکت فیزیکی 
به تعداد ۱۰ بار در روز می تواند گزینه مناسبی برای 

الغر کردن صورت باشد.
در تهیه این مطلب از منابع مختلفی مثل 
سایت »چی بپوشم« کمک گرفته شده است.

بیشتر بدانیم

بانوان

منبع: آنا 

۱- مــرغ را با کمی نمک و پودر ســیر 
مــزه دار کنیــد. آن را ۱5 دقیقــه در 
دمای  ۱۸۰ درجه سانتی گراد در فر 

قرار دهید.
۲- زمانی که این مدت ســپری شــد 
، مرغ را از فر بیرون آوریــد و آن را تکه 

تکه کنید.
۳-ســپس کاهــو و گوجــه فرنگی را 
بشویید و خرد کنید و در کاسه بریزید.

۴- مــرغ و تخم مــرغ را داخل کاســه 
بریزید و تمام مواد تشکیل دهنده را با 

هم مخلوط کنید.
5- در نهایت  روی ساالد روغن زیتون 
، کمی نمــک و فلفل بریزیــد و دوباره 

مخلوط و سپس  آن را سرو کنید.

ساالد مرغ
 ساده و سریع

 سینه مرغ – نصف یک عدد
 کاهو- ۲ فنجان  ) 6۰ گرم (

 گوجه فرنگی گیالسی – 6 عدد
 تخم مرغ پخته شده – یک عدد

 پنیر پارمزان – ۲ قاشق ســوپ خوری ) ۴۰ 
گرم (

 پودر ســیر- یک قاشــق ســوپ خوری) ۱5 
گرم (

 روغن زیتون – یک  قاشق سوپ خوری
 فلفل – نصف قاشق سوپ خوری

 نمک – یک قاشق سوپ خوری

مارال مرادی
خبرنگار

کنترل فشار خون باال 
در روزهای کرونایی

این  روزها با کاهش تحرک، افزایش وزن 
و استرس، درمعرض خطر باال رفتن فشار 

خون قرار داریم   

بارهــا و بارها در ایــن صفحه از عواقب فشــار خون باال 
گفتیم اما این  روزها که بیشتر در خانه هستیم، تحرک 
کمتری داریــم، خرید منظــم میوه و ســبزیجات برای  
بعضی از ما  دشوار شــده  ممکن است به دلیل فعالیت 
کم درگیــر اضافــه وزن شــویم و بــا خــوردن غذاهای 
چرب و شــور خدای ناکرده در دام فشار خون بیفتیم، 
بنابراین مرور هشــدارهایی درباره فشــار خون خالی 

از لطف نیست.
  فشار خون چیست؟

زمانــی کــه قلب مــا منقبــض می شــود حرکــت خون 
فشــاری به دیــواره رگ هــا وارد می کند. فشــار خون 
بــاال مــرگ زودرس در اثر حملــه قلبی را درپــی دارد. 
فشار خون گاهی باعث ســکته مغزی یا مشکالت ریه 
و کلیه هم می شــود. این بیماری معمــواًل عالیم زیاد و 
محسوسی ندارد و می تواند ناگهان با یک شوک بزرگ 
ما را غافلگیر کند در حالی که خیلی دیر شــده اســت. 
البته فشــار خون باال قابل پیشگیری اســت. با یک بار 
اندازه گیری هم نمی شود گفت فردی فشار خون دارد 
و نیاز به رصد مداوم و مشورت با پزشک دارد اما با تغییر 

سبک زندگی می شود از فشار خون پیشگیری کرد.
  عوامل موثر در باال رفتن فشار خون

مصرف زیاد نمک، مصرف کم سبزیجات و میوه، اضافه 
وزن و فعالیت بدنی کم  باعث فشار خون باال می شود. 
فراموش نکنید فشــار خــون یک عامل نهایــی ندارد و 
مجموعه ای از این موارد که شامل کلیت سبک زندگی 
ما می شود می تواند باعث فشــار خون شود. بنابراین 
نمی شــود با کنترل یک متغیر انتظار داشــت از فشار 
خون باال پیشگیری کنیم. البته غیر از این عوامل،  باال 

رفتن سن و عوامل ژنتیکی هم موثر هستند.
  چه کنیم؟

بــا اصالح ســبک زندگــی، مصــرف بــه انــدازه فیبر و 
ســبزیجات، ورزش منظم، کاهــش وزن و مصرف کم 
نمک و چربی و البته تجویزهای پزشــکی می توانیم از 
فشارخون باال پیشــگیری کنیم یا چنان چه درگیرش 
هســتیم بــه درمانــش بپردازیــم. بــرای اطمینــان از 
این که در رصد مداوم  وضعیت هســتیم بهتر اســت از 
دستگاه های سنجش خانگی استفاده کنیم که بهترین 
آن ها  مدلی اســت که به بازو وصل می شود. سنجش 
مداوم ما به پزشک کمک می کند تا در تجویزها و کنترل 
بیماری تصمیم بهتــری بگیرد. یک موضــوع دیگر در 
کنترل فشار خون، مدیریت هیجان هاست. از پیگیری 
اخبار بــد دوری کنیم، در زندگی برنامه ریزی داشــته 
باشیم تا غافلگیر نشــویم و از تنش دوری کنیم تا فشار 
خون باال هیچ وقت، به خصوص در این روزگار کرونایی 
که تحرک ما کمتر و دغدغه های معیشتی مان  بیشتر 

شده  است سراغمان نیاید.        

همچنیــن 1 شیر مادر حاوی میلیون ها سلول زنده شامل  و  خــون  ســفید  گلبول هــای 
ســلول های بنیادی تقویــت کننده سیســتم ایمنی 
اســت که ممکن اســت به بهبود اعضــای بدن کمک 

کند.
بیــش از هــزار پروتئین  کــه به رشــد کودک  کمک مــی کنــد، سیســتم ایمنی بــدن او را ۲

فعال و از سلول های عصبی محافظت می کند.
نــام  بــه  پیچیــده  قنــد   ۲۰۰ از  بیــش  »الیگوســاکاریدها « در شــیر وجود دارد که ۳ 
باکتــری ها  در روده کــودک از آن  تغذیــه می کنند. 
باکتری هایــی کــه از ورود عفونــت بــه جریــان خون 
 جلوگیری می کننــد و خطــر التهاب مغــز را کاهش

 می دهند.
شیر مادر حاوی تعداد زیادی هورمون است  که بعضی از آن ها به تنظیم اشتهای کودک و ۴

خواب وی کمک می کند.
ویتامین ها و مواد معدنی در شیر مادر وجود  دارد  کــه از رشــد ســالم و عملکرد انــدام ها ۵
پشــتیبانی مــی کنــد  و بــه تشــکیل دندان هــا و 

استخوان های کودک کمک می کند.
درباره شیر مادر کشف می کنند. نکته قابل ۶ دانشمندان هنوز هم  اطالعات بیشتری را 
توجه در این باره این اســت که میزان ایــن ترکیبات 
بســته به ســن و نیاز کودک به مــرور زمان مــی تواند 

تغییر کند.
   آغوز

شیر اولیه بعد از تولد نوزاد ، آغوز نامیده می شود.  به 
 دلیل رنگ زرد یا نارنجی این شیر غلیظ و چسبنده ،

 بــه آن   »طــالی مایع«گفته می شــود. در ابتدا شــیر 
مادر به مقدار کم تولید می شود و هضم آن هم  بسیار 

آسان است.
  ترکیب آغوز

عنــوان  بــه  کــه  اســت  عناصــری  دارای  آغــوز 
واکسیناسیون طبیعی  از آن یاد می شود زیرا میزان 
آنتی بــادی  هــا و گلبول های ســفید آن بســیار زیاد 

است.
آغوز همچنیــن سرشــار از مــواد معدنــی و ویتامین 
 K و A ، E هاست و غلظت بیشتری ازنظر ویتامین های
نسبت به شیر مادر بالغ دارد. درصد پروتئین موجود 

در آغوز نیز بیشتر است.
   دالیل طعم انمطبوع شیر مادر

شیر مادر در این شــرایط که به آن اشــاره می کنیم ، 
ممکن است فاسد شــود و طعم خوب و مناسب خود 
را از دست بدهد بنابراین مادران بهتر است کمتر در 

چنین شرایطی قرار بگیرند.
بارداری/ اگر مادر در دوران شیردهی به فرزندش ، 
باردار شود ، شــیر او به علت تغییرات هورمونی بدن 

دچار مشکالتی خواهد شد .
غم و غصــه/ مــادری کــه شــرایط روحی مناســبی 
نداشته باشد و دایم در حال گریه و غصه خوردن باشد 
و دچار افسردگی بعد زایمان شــود ، نمی تواند شیر 

مناسبی به نوزادش بدهد.
غذاهای مضر/ مادر شــیرده بهتر اســت از غذاهای 
ســالم و مفید اســتفاده کند . اگر مادر بعد از زایمان 
به خوردن غذاهای مضر، فست فودها و نوشابه های 
گازدار و... روی آورد ،  نمی توانــد شــیر مناســبی به 
فرزندش بدهد . غذاهایی مانند آبگوشت، سوپ جو 

و حلیم بهترین غذاها برای تقویت شیر مادر است.
web md، منابع: تبیان

سورنا ساداتی
خبرنگار

نقاط پرخطر خانه را از نظر کروان بشناسیم ویروس کرونا چقدر در آب زنده 
می ماند؟

محققان روسی متوجه شده اند ۹۰ 
درصد ویروس کرونا در آب با 
دمای اتاق پس از ۲۴ ساعت 
از بین می رود. پژوهشــگران 
مرکز تحقیقاتی ویروس شناسی 
روســیه  وکتــور  بیوفنــاوری  و 
،یافته ای امیدوارکننــده دربــاره شــیوه 
گســترش کووید-۱۹ از طریق آب منتشر کرده اند. 
آن ها در پژوهش های خود متوجه شــدند ۹۰ درصد 
ذرات ویروس کرونا در آب، طی ۲۴ ساعت در دمای 
اتاق از بین می رود. عالوه بر این موارد محققان تایید 
کردند  جوشاندن آب ،ویروس کووید-۱۹ را به طور 
آنــی و کامل از بیــن می بــرد. بررســی های محققان 
روســی نشــان داده  اســت آب حاوی کلر نیز ویروس 
کرونا را از بین می بــرد هرچند ویــروس در آب دریا و 
بدون کلر تکثیر نمی شــود، اما همچنان برای مدتی 
باقی می ماند. در ایــن وضعیت عمر ویروس به میزان 

دمای آب وابسته است.
 منبع: مهر

تازه ها

دستگیره های در  کلیدهای برق شیرآالت خانه نرده  ها و پله  ها

کنترل ها صفحه کلیدها رایانه ها، تبلت ها دسته های بازی

سطوح آشپزخانه سرویس بهداشتی سطوح حمام  میز و صندلی ها
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زندگی سالم 
شنبه 
    11 مرداد 1399   
شماره 1659 

* زندگی سالم عزیز، جوانی هستم که زندگی خودم را 
به ســختی می چرخانم و توان کمک مالی به دیگران را 
ندارم اما این قــدر لذت می برم از دیــدن پولدارهایی که 
حواس شــان به فقرا هســت. مطلب تان عالی بود و خدا 

خیرتان بدهد.
* کمیک با تیتر »در مصرف انــرژی صرفه جویی کنیم« 
عالی بود. عالی. به ویژه استفاده از یخچال به جای کولر.
* دربــاره پرونــده زندگی ســالم مــی خواســتم بگم که 
متاســفانه این قدر فاصله طبقاتی زیاد شــده که هرچه 
هم ثروتمندان به دیگران کمک کنند، فایده ای ندارد. 
باید مســئوالن به فکر حل مشــکل از بیخ و بن باشند که 

ظاهرا نیستند.
* در کارتــون مــوزه وحشــت در صفحــه دارکــوب، باید 
قیمت های کاالها را هم می زدید. االن ما از مرغ که قطعا 

نمی ترسیم ولی از قیمتش خیلی می ترسیم!
* آفرین بــه کارآفرین و میلیاردر مشــهدی کــه با این  که 
در دانمارک زندگی می کنه اما به یاد نیازمندان کشــور 

خودمون هم هست. پرچم مشهدی ها باالست.
* در صفحه دارکوب با روش های ماسک زدن هم شوخی 
کنین. االن هیچکی درست ماسکش رو نمی زنه. امروز 
یکی رو دیدم که کشــیده باال ســرش و گذاشته بود روی 

موهاش! فک کرده بود که عینکه.
* می خواستم از عمویم تشــکر کنم در این روزهایی که 
پدرم به کرونا مبتال شده، بیشتر از قبل به ما سر می زند 
و خریدهای خانه مــان را انجام می دهد. عمو حســین، 

ملیحه، دختر داداش بزرگت عاشقتم.  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز درست کردن غذا برای کرونایی ها

قرار و مدار

اگر تــو آشــناها، فامیــل، دوســتان یا 
همسایه ها، فردی رو می شناسین که مبتال به 
کرونا شده و کسی نیست که بهش رسیدگی 
کنه، امروز براش مقداری ســوپ و 
غذا درســت کنین و ببریــن دم در 
خونه اش. اگر خریدهاش رو 
هم براش انجام بدین که 
عالیه چون اون نمی تونه 

بیاد بیرون...

   انتظار برای عاشق شدن مسئله ساز می شود
عاشــق شــدن و ســپس ازدواج نه تنهــا ایــرادی ندارد 
کــه می توانــد بــرای ازدواجی کــه در کنار این عشــق، 
معیارهای دیگر هم در آن لحاظ شده، یک امتیاز تلقی 
شــود، اما انتظار برای عاشــق شدن و ســپس ازدواج، 

در برخــی موقعیت ها مسئله ســاز اســت. اولیــن مورد 
زمانی است که افراد خود را چنان محدود به این تصور 
می کنند که موقعیت های دیگر را نادیــده می گیرند  و 
در نتیجه بعد از چند ســال متوجه می شــوند که کم کم 
دارند وارد محدوده سنی می شوند که به اصطالح دوره 
تجرد قطعی توصیف می شود. مورد دوم اما زمانی است 
که این تصور برای برخی به صورت ضمنی ســوءتفاهم 
دیگری را ایجاد می کند؛ این که »عشــق بــرای ازدواج 
کافی است«. در نتیجه همین تصور نادرست هم شاهد 
ازدواج هایی هســتیم کــه با احساســاتی آتشــین آغاز 
می شود اما بعد از گذشت مدت زمانی کوتاهی، ازدواج 
به نقطــه پایانی خــود می رســد و همســران از هم جدا 
می شوند. چرا که افراد بدون در نظر گرفتن معیارهای 
دیگر و به صرف تجربه احساســی آتشــین و خوشــایند 
ازدواج کرده اند، اما به  رغم همه این حرف ها نمی شود 
نگرانی بسیاری از جوانان درباره رابطه عشق و ازدواج 

را هم در نظر نگرفت. بسیاری از جوانان می گویند خب 
اگر من بدون تجربه عشــق ازدواج کنم، آن وقت برای 
همیشــه از تجربه عشــق محروم خواهم مانــد، اما این 

نگرانی چقدر به جاست؟

   عشــق ســراغ ما می آید یا می شــود آن را 
ساخت؟

برای پاســخ به نگرانــی جوانانی 
کــه می ترســند بدون عشــق 

ازدواج کننــد و هیچ وقــت 
هم عشــق را تجربه نکنند، 
بهتــر اســت ســراغ یکی از 
نظریــات مطــرح در زمینه 
عشــق برویم. »رابرت جی 

صاحب نظــر  اســترنبرگ« 
یکــی  عشــق،  حــوزه  در 

از معروف تریــن نظریــات در ایــن حــوزه را ارائــه کرده 
است. طبق این دیدگاه، عشــق در بهترین حالت خود 
ســه مولفه دارد: شــور و اشــتیاق، صمیمیــت و تعهد. 
وقتی هر ســه این مولفه ها در رابطه ای حضور داشــته 
باشــند می توانیــم از عشــقی کامل صحبــت کنیم. در 
غیر این صــورت در زمان حضــور تنها یک یــا دو مورد، 
دیگر نام آن عشــق نیست و می شــود از دوست داشتن 
)حضور بــه تنهایی صمیمیــت(، شــیفتگی)حضور به 
تنهایی شور و اشــتیاق( یا عشــقی ابلهانه)حضور شور 
و شــوق بدون دیگــر فاکتورهــا( صحبت کــرد. در این 
ترکیب ســه مولفه ای، تنهــا عاملی کــه می تواند بدون 
هیچ پیش زمینه ای شکل بگیرد، شور و اشتیاق است و 
دو مورد دیگر در طول زمان و به واسطه آشنایی افراد با 
همدیگر، شکل می گیرند و رشد می کنند. البته درباره 
شور و اشتیاق هم هر چند این مولفه می تواند در همان 
نگاه اول، افراد را جذب هم کند اما تجربه نشــان داده 
که این مســئله می تواند بعد از آشنایی بیشــتر افراد با 

همدیگر هم شکل بگیرد و تقویت شود.

   بعد از متاهل شدن، عاشق شو
حاال که دیدی کلی درباره دیدگاه استرنبرگ به دست 
آورده اید، می توانید حدس بزنید که تجربه کردن عشق 
بعد از ازدواج هم ممکن است؛ به شرط این  که افراد با 
معیارهایی درســت ازدواج کنند و در عیــن حال برای 
تقویت هر سه مولفه عشق در رابطه خود با همسرشان، 

وقت و انرژی بگذارند.
طبق نظر متخصصان برای تقویت صمیمیــت در رابطه، 
الزم است با همدیگر وقت صرف کنید، فعالیت مشترک 
انجام دهید و به دنبال خوشحال کردن همسر خود باشید. 
برای تعهد، مهم است که در رابطه با همسر خود صداقت 
داشته باشــید و برای نیازهای همســر خود اولویت قائل 
شوید. تالش برای مراقبت از همسر در جنبه های مختلف 
از دیگر موضوعاتی است که در افزایش تعهد نقش دارد، 
اما درباره شور و اشــتیاق چه؟ چطور می توانیم آن جذب 
شــدن عمیق به همدیگر را در رابطه با همســرمان 
تجربه کنیــم؟ در نظر داشــته باشــید که 
توجه بــه ظاهر خــود و تــالش برای 
آراســتگی در مقابل همسر)چه 
از جانب زن و چه از جانب مرد( 
از مهم ترین عوامل تقویت این 
مولفه است. پس برای آراسته 
بودن در خانه، وقت بگذارید 
و بدانیــد کــه بــا ایــن کار در 
تقویت رابطه خود با همسرتان 

سرمایه گذاری کرده اید.

 »برای متاهل شــدن، منتظرم تا 
نیمه گم شــده ام از راه برسد«، 
»هنوز عاشــق نشــدم«، »دلم 
نلرزیده« و ....، بــه احتمال زیاد 
شما هم شــبیه این عبارت ها را از بعضی جوانان 
مجرد امروزی شــنیده اید. در یکی از جدیدترین 
قسمت های پخش شده از برنامه  دورهمی، مهران 
مدیری از جــواد کاظمیان دربــاره دلیل ازدواج 
نکردنش پرسید. پاســخ کاظمیان به این سوال 
قابل  تامل بود: »خیلی دوست داشتم ازدواج کنم، 
بیشتر به خاطر پدر و مادرم. بدم نمی آید از ازدواج، 
اما واقعا این را می گویم که من معنی عاشق شدن را 
تا حاال نفهمیدم. جناب مدیری، به نظر شما عشق 
فقط تو کتاب ها و فیلم ها نیست؟ ... هرچند من دیگه 
39 ساله ام، دارم به چهل می رسم...«. البته در این 
انتظار، جناب کاظمیان تنها نیست و این روزها خیلی 
از جوان ها دوست دارند اول دل شان بلرزد و بعد از 
تجربه احساسی که به آن عشق می گویند، با فرد مد 
نظر ازدواج کنند، اما چقدر این تصور درست است؟ 
آیا واقعا برای ازدواجی شیرین، الزم است ازدواج ما 
ثمره عشق باشد یا این  که می توان بعد از انتخاب 

همسر هم عشق را تجربه کرد؟

محوری

نرگس عزیزی |   کارشناس ارشد مشاوره

حمتا ابید عـاشق 
شویم ات ازدواج 

کنیم؟
 به بهانه صحبت های »جواد کاظمیان« در گفت و گو با مهران مدیری  

که  گفته چون معنای عاشق شدن را نفهمیدم، ازدواج نکردم

آنالیز نقاشی مطهره خانم 4 ساله

1- او دختری شــاد، پرهیجان و پرانرژی اســت که پدر 
و مادرش را خیلــی دوســت دارد. مطهــره خانم هوش 
محیطــی باالیــی دارد، به خــودش و ظاهــرش اهمیت 

می دهد و موی بلند را دوست دارد.
2- او تصویــر خــودش را برای مــان کشــیده کــه مبین 

اعتماد به نفس باالی مطهره جان است.
3- چشــم، آیینه روح و منعکس کننده عمق وجود فرد 
است. ابعاد چشم ها در نقاشی کودکان، میزان تمایل به 
دیدن و درک کردن مسائل پیرامون را در آن ها مشخص 
می کند و نشان دهنده کنجکاو بودن مطهره خانم است.
4- دهان به عنوان یک عضو برای ســخن گفتن، مبین 
تمایــل بــه برقــراری ارتباط بــا دیگــران اســت. در این 
نقاشی، مطهره خانم نشان داده که تمایل دارد تا توسط 
والدینش به آغوش کشیده شود و بیشتر از قبل، بوسیده 
شــود. همچنین دســتان باز کــه در نقاشــی می بینیم، 
همان تمایل به بغل شدن را نشان می دهد و این که مورد 

تایید و توجه همگان قرار بگیرد.
5- پاهــا بــه منزلــه نقــاط تمــاس بــا محیط محســوب 
می شود. ترســیم پاها با فاصله، نشــان دهنده پایداری 

نیرو و اعتماد به نفس باالی این دختر خانم است.
6- کشــیدن لباس در یک نقاشــی، خوددوســتداری، 

تمایل به جلــب توجه از طــرف دیگران به همــراه تایید 
اجتماعــی را نشــان می دهــد کــه در افــراد بــرون گرا 

مشاهده می شود.
7- اســتفاده از رنگ های شاد در نقاشــی مطهره جان 
هم از منظر روان شناسی قابل تحلیل است. رنگ زرد، 
معادل نور، شادی و خوش بینی است و استفاده از آن در 
نقاشی میل به مشارکت با دیگران و گرایش به پیشرفت 
را در مطهره خانم متجلی می سازد. رنگ سبز،به نیاز به 
جلب توجه و میل به محبوبیت مرتبط است. استفاده از 
رنگ صورتی، معرف با عاطفه بــودن و مهربانی مطهره 
جان اســت. رنــگ آبی هــم معرف حساســیت اســت و 
معموال هیجان خواهی در حد افراطی را نشان می دهد.

توصیه هایی به والدین مطهره خانم:  برای فرزندتان 
مصداق واقعــی صداقــت، امانت داری، کنترل خشــم 
و وفــای بــه عهــد باشــید. از 3 ســالگی به بعــد، کم کم 
مســئولیت های فرزندتان را بــه خودش واگــذار کنید 
و جلوی فرزندتان، رفتارتان با همســر  بــه دلیل هوش 
محیطی باال و حــواس جمع مطهــره جان بایــد بهتر از 

قبل باشد.

آنالیز نقاشی لنا خانم 7 ساله

1- او دختری مهربان، عاطفی با آرزوهای بزرگ است 
که فضای سبز را خیلی دوســت دارد، درون گراست با 
هوش هیجانی باال. در ضمن و آن طور که از این نقاشی 
برداشت می شــود، لنا خانم پدر و مادرش را هم خیلی 

دوست دارد.

2- ابرهای آبی یکنواخت که به طور متراکم تمام آسمان 
را پوشانده، مبین این اســت که او به مادر وابسته است 
و هرچند بیشــتر وقت ها با مادرش لجبازی می کند اما 

مادرش را خیلی دوست دارد.
3- خورشــید نماد پدر، اقتدار و حضور پدر در زندگی 
لنای عزیز اســت. پدر در خانه هســت و لنا می داند که 
پدرش دوســتش دارد اما انتظار می رود که پدر حضور 
فعاالنه تری در خانه داشته باشد، برای لنا جان بیشتر 
وقت بگــذارد، کمتر عصبانی شــود و بیشــتر با او بازی 

کند.
4- کشــیدن فضای ســبز نشــان می دهد که لنــا خانم 
شــهربازی را دوســت دارد و انرژی زیــادش باید تخلیه 
شــود. همچنین بعضی از حیوانات را دوست دارد، این 
موضوع را از پرنده زیبایی می فهمیم که برای مان در این 

نقاشی کشیده است.
5- چشــمان بــزرگ و مژه هــا در ایــن نقاشــی، مبیــن 
دل مشــغولی های زیبایــی شــناختی در کودک اســت 
که تمایل دارد بیشــتر مورد توجه قرار بگیرد. در ضمن 

فقدان رنــگ در تصویر چوپان، نشــان 
دهنده ناتوانی در بــرون ریزی عواطف 

است.
6- درخــت بــه عنــوان نمــاد زندگــی و 

ارتقایش به ســوی گنبد الجــوردی، معرف 
احساس داشــتن قدرت اســت. درخت در سمت 

چپ صفحه کشیده شده است و معموال افرادی دست به 
چنین انتخابی می زنند که تا حدودی مستقل اما خواهان 
تضمین های ایمن کننده هستند. بدین معنا که به سوی 
آینده گام برمی دارند به شــرطی که از حمایــت مادرانه 

برخوردار شوند و نیاز شدید به حمایت مادرانه دارند.
7- شــاخه های درخت که با دو خط کشــیده شده اند، 
توانایی کودک در دریافت واقعیت را نشــان می دهند. 
بســته بودن انتهای شــاخه ها به منزله حمایت از خود و 

درون گرایی تلقی می شود.

توصیه هایــی بــه والدین لنــا خانم: مــادر عزیــز، به 
فرزندتان اعتمــاد کنید. هر روز با لناجــان بازی کنید، 
حداقل 2 زمان نیم ســاعته. گاهی در میان بازی، بلند 
بلند بخندید. بگذارید کارها را هرچند ناقص انجام دهد 
و مطمئن باشــید که به مرور زمان یاد می گیرد و اما پدر 
گرامی، بیشــتر برای فرزندتان، بازی کردن با او بدون 
عصبانی شــدن و احســاس خســتگی، وقــت بگذارید. 
فرزند شــما، این روزها 7 ساله اســت بنابراین روزهای 
مشــخصی را صرف پیاده روی بــا رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی به همراه لناجان مشخص کنید و لطفا تایید 

کردن، توجه و تشویق او فراموش نشود.

مطهره جان پرانرژی و لنا خانم مهربان
آن چه در نقاشی های مطهره خانم 4 ساله و لنا خانم 7 ساله نمی بینید

 

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

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

دکتر فریده ناصری |   روان شناس بالینی

 ارسال 
 نقاشی ها 

تلگرام:

09354394576

بــرادر گرامی، دغدغه شــما 
را درک می کنــم و در ایــن 
ایــن  مطلــب نکاتــی را در 
خصــوص خدمت تان عرض 

می کنــم. امیدوارم راهگشــا باشــد. شــما در 
پیامک تان بــه چند نکتــه اشــاره کرده اید که 
باید هر کدام شان به صورت جداگانه بررسی 

شود.

  بن بســت درمانــی، دیــدگاه شــخصی 
شماست؟

دربــاره   ایــن  کــه همــه راه هــای پزشــکی را 
رفته اید، یک ســوال مطرح می کنــم و آن این 
است که آیا بن بســت درمان دیدگاه شخصی 
شماست یا پزشک مربوط هم نظرش را مبنی 
بر بی نتیجه بودن درمان اعالم کرده اســت؟ 
پاسخ شما به این سوال، راهنمایی من را تا حد 
زیادی متفــاوت خواهد کرد. اگر این مســئله 
فقط دیدگاه شــخصی شــما باشــد، پیگیری 
مراحل درمان، اولین و اصلی ترین پیشــنهاد 
من به شــما خواهد بود و شما نباید از پیگیری 

برای حل این مشکل خسته شوید.

  بچه دار شدن به چه قیمتی؟
این  که دوست دارید از خودتان بچه داشته باشید 
کامال درست اســت و یک خواســته منطقی به 
شمار می رود ولی همان طور که می دانید همه 
ما ممکن است در زندگی خواسته های به حق 
و شــرعی و قانونی زیادی داشــته باشــیم ولی 
واقعیت این است که شاید به همه آرزوهای خود 
نرسیم یا در شرایطی به آن برسیم که در مقابل 
هزینه هــای مــادی و معنوی آن و مشــقت های 
زیادی که ایجاد می کند ارزشــمندی خود را از 
دســت بدهد. این  که شــما ازدواج دوم را برای 
تحقــق آرزوی خود انتخــاب کرده ایــد از جمله 
همین مواردی است که باید از جنبه های مختلف 
آن را به طور دقیق و به دور از احساسات بررسی 
کنید. همچنین اثــرات مثبت و منفــی آن را در 
روند زندگی بعدی تان مشــخص کنیــد. به هر 

حال ازدواج دوم مشکالت خاص خودش را دارد 
و صرف نظر از مســائل مالی و اقتصادی، بدون 
شک آرامش و ســالمت روانی شما و همسرتان 
و حتی خانواده های شما را نیز در مراحل بعدی 
زندگی تحت تاثیر قــرار خواهــد داد. بنابراین 
پیشنهاد می کنم قبل از این  که بخواهید تصمیم 
قطعی در این خصوص بگیرید با همســرتان به 

توافق برسید.

  مزایــا و معایــب فرزندخواندگــی را با هم 
ببینید

از  بچــه  سرپرســتی  پذیــرش  خصــوص  در 
نهادهــای حمایتی، ضمــن این  که دیدگاه شــما 
محترم است ولی توجه داشته باشــید که به طور 
معمول همه افــراد در تعیین اهــداف و آرزوهای 
خــود اولویت هایــی را مشــخص می کنند تــا اگر 

اولویت اصلی محقق نشــد یا از حیز انتفاع خارج 
شــد، بتواننــد بــرای اولویت هــای بعــدی تالش 
کنند. بنابراین شــما نیز  همان طور کــه در دیگر 
تصمیم های زندگی خود حساب و کتاب می کنید، 
بهتر است درباره مزایا و معایب راهکارهای موجود 
از قبیــل ادامه درمــان و قبــول فرزندخواندگی و 
ازدواج دوم یــا راه هــای دیگری کــه در این زمینه 
وجــود دارد،   یک فهرســت کامل تهیــه کنید و با 
بررسی همه جانبه تصمیم مقتضی را بگیرید. در 
همین مورد خاص، مزایا و معایب فرزندخواندگی 
را با هم ببینید تا به درک درســتی درباره شرایط 
برسید. پیشنهاد می کنم حتما به همراه همسرتان 
مراجعــه حضوری به یــک روان شــناس مجرب و 
دارای پروانه فعالیت داشته باشید تا هم در بررسی 
راه حل ها به شما کمک کند و هم درباره رسیدن به 

یک توافق با همسرتان.

باید زن دوم بگیرم تا به آرزوی بچه دار شدنم برسم

34 ساله هستم و خانمم 30 ساله. 11 سال است که برای بچه دار شدن همه 
راه های پزشکی را پیگیری کردیم و موفق نشدیم. دوست دارم که از خودم بچه 
داشته باشم و مشکل از خانمم است. نمی دانم چطور به او بگویم که من باید زن 
دوم بگیرم تا به آرزوی بچه دار شدنم برسم. حقیقتا دوست ندارم که از بهزیستی و غیره 

هم بچه بردارم و دوست دارم که بچه از خودم باشد، عیبی دارد؟ 

دکتر حسین محرابی |   روان شناس و مدرس دانشگاه

 مشاوره
زوجین



زندگیسالم
  شنبه

11 مرداد ۱۳۹۹
شماره۱۶۵۹

 سالم کودکانه

دست دوستی

داداش کوچولویم تازه به دنیا آمده است. خیلی ناز است.
 نزدیکش نشستم و با او حرف زدم. به او گفتم که خیلی دوستش 
دارم. او هم محکم انگشت شســت من را گرفت و فشار داد. فکر 
می کنم با این کارش به من گفت که او هم مرا دوست دارد و با من 

دست دوستی داد.
ارسال نقایش، قصه  خاطره، عکس و ...

۲۰۰۰۹۹۹       ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

میای بازی 

 یک منچ ساده
ی 

طاع
ی ها : زهره اق

صویر ساز
ت

هزارپا کنار درخت قدم می زد، از این طرف به آن طرف  
می رفت و با خودش حرف می زد و می گفت: »حاال 

چه کار کنم؟ با چه رویی بــرم؟! اصال ولش 
 کن نمی رم!« بعد دوباره کمی فکر می کرد و
می گفت: »نه نمی شه. او بهترین دوسِت 
پرواز  آسمون  در  که  مهربان  منه.«پروانه  
می کرد صدای هزارپا را شنید. کنار هزارپا 
و گفت: »سالم هزارپا جان. چی  نشست 
شده؟« هزارپا گفت: »سالم پروانه  مهربان« 

پروانه مهربان لبخندی زد و گفت: »به نظر 
هزارپا  چیه؟«  مشکلت  ناراحتی!  که  میاد 
چشمانش پر از اشک شد و گفت: »فردا تولد 
بهترین دوستم، سنجاقِک نقره ایه. دعوتم، 
اما نمی تونم برم!« پروانه ابرویش را باال داد 

و گفت: »چرا نمی تونی بری تولد؟« هزارپا با 

شهر قصه 

جوراب های هزار پا

چی الزم داریم؟
چند کاغذ رنگی، چسب و یک تاس

چطوری  درست کنیم؟
ابتدا روی کاغذ رنگی دو ماهی با دو رنــگ متفاوت برش بزنید. بعد یک 
نوار سفید بلند ببرید و وسط کاغذ را با ماژیک خطی بکشید و مشخص 
کنید. حاال دو طرف خطی که کشیدید، تعدادی دایره های کوچک قرمز و 
مشکی بچسبانید. دقت کنید که تعداد دایره های قرمز و مشکی دو طرف 

باید با هم برابر باشد.

چه شکلی بازی کنیم؟
هر کدام از بازیکنان یک ماهی را بردارد. حاال به نوبت تاس بیندازید. وقتی 
که 6 بیاورید، ماهی شما وارد بازی می شود.هر ماهی به اندازه عددهایی که 
تاس نشــان می دهد، باید جلو رود. اگر ماهی روی یکی از دایره های سیاه 
بایستد، باید از بازی خارج شود و دوباره منتظر عدد 6 شود. هر کس که زودتر 

از خط نیمه  کاغذ بگذرد، برنده است.
غزاله صفدری

سرگرمی و رنگ آمیزی

بگرد و پیدا کن 

شما فرستادید

نقاشی زیبا و متفاوت

ثار شما آ

دنیای نقاشی

دوستان خوبم شکل های خواسته شــده را در تصویر پیدا 
کنید و بعد تصویر را رنگ آمیزی کنید.

نویسنده: مهدیه حاجی زاده

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

بشه لطفا نقاشی هاتون رو برای ما تو تلگرام  بفرستین.

پرنیا جنگی-6 ساله 
خانم اردک داره
سه تا جوجه  زیبا
مربی بچه هاست
توِی کالِس شنا

فاطمه حسنا 
عبدالحسینی- 6 ساله

گل قرمز زیبا
زیر بارون تر میشه

با کمک قطره ها
قدش، بلندتر میشه

ناراحتی گفت: »آخه من هزارتا پا دارم. دیروز رفتم با مورچه ها فوتبال بازی 
کردم. حاال جورابام بو میده و من با جوراب بدبو نمی تونم برم تولد.«

 پروانه مهربان گفت: »این که غصه نداره. خب جوراب هات رو بشور 
و فردا بپوش« هزارپا با گریه گفت: »نمی شه! من چه جوری این 

همه جوراب رو بشورم و تا فردا خشک کنم!«
 پروانه مهربان گفت:»اگه کمکت کنم چی؟« هزارپا  
بلندتر گریه کرد و گفت: »فکر نکنم دو تایی هم بتونیم 
این همه جوراب رو بشوریم.«. پروانه مهربان گفت: 

»آروم باش، یه فکری دارم« و بعد بال زد و رفت.
چند دقیقه بعد پروانه مهربان همراه چند پروانه  
دیگر برگشت و گفت: »ما همگی آمدیم تا به تو کمک 
کنیم«. پروانه ها با همراهی هزارپا همه جوراب ها 
را دانه دانه توی رودخانه شستند و روی درخت 
پهن کردند تا خشک شوند. هزار پا از پروانه  مهربان و 

دوستانش تشکر کرد .
 روز بعد هزارپا با جوراب های تمیز و خوشبو به مهمانی تولد رفت.

شعر 

فامیل آب

کاردستی  ارسالی از دوست خوب »فرفره«   

باران اکبری-   8 ساله

شهرام رفیعی

۴

چی الزم داریم؟
کاغذ، گواش سیاه، قلم مو، مداد شمعی در رنگ های مختلف، چوب 

باریک و نوک تیز

چطوری درست کنیم؟
 کاغذ را با مداد شــمعی، رنگ می کنیم. می تونیم به شــکل رنگین 
کمان هم کاغــذ را رنگ کنیم.با گــواش ســیاه روی کاغذ را رنگ 
می کنیم، بعد صبر می کنیم تا گواش خشــک شــود.به کمک بابا و 
مامان با چوب، گواش روی کاغذ را به شکل های زیبا مانند گل ، ابر ، 

خورشید و ... می تراشیم.نقاشی زیبای ما آماده است.

ره
رف

 ف

فامیل آب و دریاست
نامش شلنگ آب است

این جا کنار دیوار
امروز توی خواب است

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

۱ ۲

۳ ۴

همراه شیر آب است
همراه باغ و گل هاست

قلبش زالل و صاف است
وقتی که می زند حرفاو راه راه زیباست

می ریزد از لبش آب
از چشم باغ و گل ها

یک دفعه می پرد خواب
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بيش از یک سال از اعالم دوپينگ ها 
روى سایت جهانی می گذرد!

از یک تویيت جنجالی
تا تکذیب آن

محروميت شا�ان مصلح و احضار به #ميته انضباط�صد�ق�، رئيس فدراسيون  ووشو در گفت وگو با خراسان

ن هر و ه ر ن مز پ نچ هر و ه ر ن مز پ چ و ول ج ى
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روى سایت جهانی می گذرد!

استقـالل - سپـاهـان 
بـدون قلعه نویى

ادامه نبــرد برا. سهميه و بقـــا در نفس ها. آخر ليـــگ
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حرکت جنجالى حرکت جنجالى 
مدافع استقـاللمدافع استقـالل
در آزمون دکترادر آزمون دکترا

پاسخ مثبت کالدرونپاسخ مثبت کالدرون
به دعوت پرسپولیسى هابه دعوت پرسپولیسى ها

رقابت هــا هفته بيســت وهفتم 
روز  ا�ــران  فوتبــال  برتــر  ليــگ 
گذشــته با برگزار ٤ باز آغاز شد و امروز با 
برگــزار ٤ بــاز د�گــر پرونده ا�ــن هفته از 
بــه  حالــ-  در  م- شــود.  بســته  رقابت هــا 
هفته هــا پا�انــ- ليگ رســيده ا�م 2ــه فقط 
معادله قهرمان- حل شده و معادالت مجهول 
در جنــگ ســهميه و جنگ بقــا همچنان ليگ 

2شور را جذاب و حساس نگه داشته است. 
  نساج� - پرسپوليس

 -A� امروز در ورزشــگاه وطن- قائمشهر باز
 از باز ها تشــر�فات- ا�ــن هفته رقابت ها
ليگ برتر اســت. ميزبان ا�ن بــاز خيالش از 
بقا در ليگ راحت اســت و اميد هم به 2سب 
ســهميه ندارد و ميهمان هــم قهرمان- خود را 
 قطعــ- 2رده اســت. البته ا�ن هــا دليل- برا
ب- انگيزگــ- ٢ تيــم نخواهد بود. در �I ســو 
محمــود فAر بــه دنبــال ادامه درخشــش با 
نســاج- و متوقN 2ردن تيم ها مطرح ليگ 
اســت و در ســو د�گر �حي- و شاگردانش به 
دنبال ر2وردها جد�د برا شير�ن تر 2ردن 
طعــم قهرمانــ-. در ا�ن بــاز تقابــل عليرضا 
حقيق- درون دروازه نســاج- با تيم ســابقش 

جذابيت ها خاص خود را خواهد داشت.
 گل گهر - فوالد

گل گهــر بــا ٢ برد متوالــ- تا حد خــود را از 
قعــر جدول جــدا 2رد امــا همچنــان در خطر 
ســقوط قرار دارد. ســيرجان- ها اگــر بتوانند 
از فــوالد ٣ امتيــاز بگيرنــد، شــانس صعود تا 
رده دهم جدول را دارنــد اما فوالد در 2ورس 
نا�ب قهرمان- و 2سب سهميه آسيا�- با سا�ر 
مدعيان اســت و شAست دادن ا�ن تيم راحت 
نيســت. شــاگردان نAونام دوشــنبه ا�ن هفته 
در حال- 2ه ٢-صفر از نســاج- پيش بودند، 
باز را ٣-٢ به حر�N واگذار 2ردند و ا2نون 
با �I مسابقه 2متر در رده ششم جدول ليگ 

ا�ستاده اند.
 پارس جنوب� - شاهين 

 درب- اســتان بوشهر �I مســابقه ٦ امتياز
 در قعر جدول محســوب م- شود. ٢ تيم برا
بقا تــالش م- 2ننــد. پارس جنوبــ- برخالف 
ميــل باطنــ- اش مجبور شــد دوشــنبه مقابل 
اســتقالل بــاز 2نــد و بازنــده شــود. ا2نون 
شــاگردان ســيروس پورموســو خســته تر از 
هميشه با�د به مصاف آخر�ن تيم جدول ليگ 
بروند. شاهين با مهد پاشازاده به دنبال بقا 

در ليگ برتر است و در صورت شAست در ا�ن 
مســابقه اميدها�ــش برا بقا بســيار 2مرنگ 

م- شود.
 استقالل - سپاهان 

فينــال نا�ــب قهرمانــ- شــا�د بهتر�ــن اســم 
ممAن برا باز بزرگ امشــب باشد. امشب 
اســتقالل با مجيــد ميزبان ســپاهان بدون 
قلعه نو�ــ- اســت! اميــر قلعه نو�ــ- 2ــه هفته 
در  را  روزش   ٤ و  نAــرده   ســپر را  خوبــ- 
بيمارستان پشت سر گذاشته، مجوز پزشAان 
اســتقالل  برابــر  د�ــدار  در  حضــور   بــرا را 
پيــدا نAــرد و گفتــه م- شــود بــا توصيــه ا2يد 
پزشــAان حت- در خانــه و از طر�ــق تلو�ز�ون 
هــم نبا�د به تماشــا بــاز تيمش بنشــيند. 
تقابــل قلعه نو�ــ- و اســتقالل مثــل هميشــه 
م- توانســت جــذاب باشــد امــا حــاال ژنــرال 
غا�ــب بزرگ بــاز لقب گرفته تــا در غياب او 
 تAسيرا و ســعيد الهو�- نقش مهم- در باز
حســاس امشــب ا�فا 2نند. تAســيرا، دستيار 
پرتغالــ- قلعه نو�- در چنــد روز اخير مرد اول 
تمر�ن زردپوشــان بوده و امشــب در ورزشگاه 
آزاد با�ــد جا خالــ- قلعه نو�- را لب خط 
پــر 2ند. باز در حال- برگزار م- شــود 2ه ٢ 
تيــم بــا امتياز مشــابه و فقط به خاطــر تفاضل 
گل بهتــر در رده هــا دوم و ســوم جــا خوش 
2رده انــد و هر 2ــدام 2ه بتوانند پيــروز ميدان 
باشــند تا حدود خيالشــان بابــت حضور در 
ليگ قهرمانان راحت خواهد شــد. ســرمرب- 
اســتقالل برا د�دار برابر سپاهان �I برگ 
برنده دارد و آن 2ســ- نيست جز شيخ د�اباته 
2ــه در بين هــواداران اســتقالل از محبوبيت 
خاصــ- برخوردار اســت. د�اباته توانســت در 
 د�ــدار برابــر پارس جنوبــ- پا�ه گــذار پيروز
آب- پوشان شــود. د�اباته به روزها اوج خود 
بازگشــته تــا خيــال مجيــد از بابــت حضور 
در زميــن و گلزنــ- اش آســوده باشــد. به نظر 
م- رســد دروازه بان و خط دفاع- ســپاهان با 
حضور ا�ن مهاجم آماده روز ســخت- را تجربه 
2نند؛ آن هم در شــرا�ط- 2ــه د�اباته ١١ گله 
اســت و م- تواند با گلزن- مقابل ســپاهان به 

سمت آقا گل- در ليگ ا�ران خيز بردارد.
 برنامه باز. ها. امروز

 نساج- - پرسپوليس؛ ١٩:٣٠
 پارس جنوب- - شاهين؛ ٢٠:١٥

 گل گهر - فوالد؛ ٢٠:٣٠
 استقالل - سپاهان؛ ٢١:٣٠

 بدهــ- �ــI ميليــون و ٥٥هــزار 
ا�وانAوو�ــچ  برانAــو  بــه  �ورو�ــ- 
در  پرســپوليس  حقوقــ-  معضــل  بزرگتر�ــن 
ماه ها اخير بوده است. شانزدهم اسفند سال 
گذشــته بود 2ه 2ميتــه انضباط- فدراســيون 
جهان- فوتبال با صــدور را�- قابل پيش بين-، 
باشگاه پرسپوليس را به پرداخت �I  ميليون و 
٥٥هــزار �ــورو بــه ســرمرب- پرافتخارســابق و 
2روات ا�ن باشگاه محAوم 2رد و از همان ابتدا 
مشخص بود 2ه با توجه به خزانه خال- باشگاه، 
پرداخت ا�ن پول بــه بزرگتر�ن دغدغه مد�ران 
سرخ تبد�ل خواهد شد. حاال و با گذشت بيش 
 از ٤ ماه هيــچ خبر از تامين منابع مال- برا
پرداخــت ا�ن پول نيســت و شــمارش معAوس 
برا جر�مه ها ســنگين تر قهرمان ا�ن فصل 
ليگ برتر آغاز شده است. پرسپوليس- ها طبق 
حAم فيفا فقط تا پنج شنبه همين هفته فرصت 
دارنــد تا پول برانAــو را پرداخت 2ننــد، در غير 
پنجــره  از  محروميــت  از  بعــد  ا�ن صــورت 
 جر�مه هــا منتظــر  با�ــد  نقل وانتقاالتــ- 
مد�ــران  ا�ــن  از  پيــش  باشــند.   ســنگين تر
پرســپوليس ســع- 2رده بودنــد تا بــا مذا2ره و 
پرداخت قسط- به نوع- مشAل بزرگ خود را 
در  پيش تــر  برانAــو  امــا  2ننــد  فصــل  و  حــل 
گفت وگــو اختصاصــ- با خراســان ورزشــ- 
تا2يد 2رده بود 2ه د�گر برا مذا2ره د�ره شده 
و پرداخت مبلغ آن هم به صورت �I جا تنها راه 

حــل باقــ- مانــده اســت! ا2نــون در حال- 2ه 
شمارش معAوس برا اتمام مهلت پرسپوليس 
آغاز شــده هيچ خبــر از تامين �ــI ميليون و 
٥٥هــزار �ــورو �ا بــه عبارت- د�گــر ٢٥ميليارد 
تومان شنيده نم- شود و به نظر م- رسد مد�ران 
ســرخ در تاميــن ا�ــن مبلــغ نجوم- به مشــAل 
خورده انــد. طبق اطالعات به دســت آمــده ما، 
پرونــده برانAــو در فيفــا شــامل چنــد جر�مــه 
انضباط- است 2ه اولين آن به پرسپوليس ابالغ 
شــده و سرخ پوشــان تا زمان- 2ه پــول برانAو را 
ندهند از حضور در بازار نقل وانتقاالت محرومند. 
دوميــن جر�مه در صورت عــدم پرداخت بده- 
برانAو 2سر امتياز خواهد بود. البته ا�ن اتفاق به 
و  داد  نخواهــد  رخ  پنج شــنبه  ز�ــاد  احتمــال 
پرسپوليس در صورت عدم پرداخت �I ميليون 
 I� و ٥٥هزار �ورو از فدراسيون جهان- فوتبال
هشدار مبن- بر 2سر امتياز در�افت خواهد 2رد. 
بعــد از ا�ن هشــدار باز هم به پرســپوليس زمان 
داده م- شود تا مبلغ مذ2ور را پرداخت 2ند و در 
صــورت عــدم همــAار آن وقت اســت 2ه فيفا 
بــرا 2ســر امتياز اقــدام م- 2ند. معمــوال ا�ن 
پروســه �I �ــا ٢ ماه زمــان م- بــرد و ا�ن بد�ن 
معناســت 2ه تحت هيچ شــرا�ط- 2ســر امتياز 
شمال حال پرسپوليس در ليگ نوزدهم نخواهد 
شد اما اگر پول برانAو در ضرب العجل دوم فيفا 
هم پرداخت نشود به احتمال فراوان پرسپوليس 

با�د ليگ بيستم را با منف- ٦ امتياز آغاز 2ند!

و�ــروس 2رونــا و تعطيل- شــر2ت ها توليد البســه در 2شــور چين دليل فســخ قرارداد شــر2ت 
آل اشــپورت با فدراســيون فوتبال اســت. وحيد جعفر، رئيس برند آل اشــپورت در خاورميانه در 
خصوص فسخ قرارداد ا�ن شر2ت با فدراسيون فوتبال گفت: «شر2ت ها�- 2ه برا ما البسه توليد 
م- 2نند ا2ثرا در 2شــور چين هســتند و با توجه به ا�ن 2ه منشــا و�روس 2رونا در چين است، ا2ثر 
ا�ن شر2ت ها �ا نيمه تعطيل شدند �ا به حالت تعطيل درآمدند. ما مدت ها منتظر ماند�م تا شرا�ط 
 تغييــر 2ند، حتــ- طراح- ها�- 2ه برا فدراســيون انجــام داد�م را به شــر2ت ها مد نظر برا
 توليد ارائه 2رد�م اما متوجه شــد�م شرا�ط روزبه روز بدتر م- شــود. از طرف- فدراسيون باز ها
مختلف- در رده ها گوناگون در پيش دارد و به همين علت آن ها از ما تقاضا البســه داشــتند 2ه 
ما نم- توانستيم لباس ها را در اختيار آن ها قرار بدهيم. ما �I بند در قرارداد داشتيم 2ه اگر اتفاق 
نادر مثل ســيل، جنگ و... رخ داد آن ها بتوانند با برند د�گر قرارداد امضا 2نند. با ا�ن شرا�ط 
هم بعيد است فدراسيون فوتبال بتواند با برند خارج- د�گر قرارداد ببندد، به همين علت دست 
آن ها را باز گذاشتيم تا آن ها دچار مشAل نشوند.» جعفر خاطرنشان 2رد: «با ارسال نامه رسم- 
به فدراســيون قرارداد را لغو 2رد�م. اگر شــرا�ط به حالت طبيع- برگردد ما آماده همAار و عقد 
 قرارداد جد�د هستيم. هدف ما همAار با فدراسيون فوتبال بوده و خواهد بود و اميدوارم همAار

ما با فدراسيون در آ�نده ادامه داشته باشد.»

باشــگاه پرســپوليس ليســت اعضا ا�ــن تيم 
را بــرا ادامــه حضــور در ليگ قهرمانان آســيا 
 مشــخص 2رده اما ممAن اســت طــ- روزها
آ�نــده تغييرات- در آن انجــام بدهد. تيم فوتبال 
پرسپوليس ليست اعضا ا�ن تيم برا حضور 
در ادامه رقابت ها ليگ قهرمانان آســيا 2ه به 
صورت متمر2ز در 2شــور قطر برگزار م- شــود 
را آمــاده 2ــرده تــا از طر�ــق بخــش بين الملــل 
فدراســيون فوتبال به ا اف ســ- ارسال 2ند. 
در ليســت باشــگاه پرســپوليس حدود ٥٠ نفر 
 گنجانده شده اند 2ه عالوه بر باز�Aنان، اعضا
تــدار2ات، 2ادر فنــ- و پزشــA- نيــز حضــور 

دارند. تمام باز�Aنان فعل- در ليســت آســيا�- 
پرســپوليس قرار گرفته اند اما بــا توجه به تغيير 
قوانين 2ميته مسابقات ليگ قهرمانان ٢٠٢٠، 
باشــگاه ها م- توانند آن را تا ابتدا شهر�ورماه 
مورد و�را�ش قرار دهند. باشــگاه پرســپوليس 
هنــوز اقدامــ- بــرا جــذب باز�Aنــان مد نظر 
�حيــ- گل محمــد نAــرده و فعال نــام آن ها را 
نيز در اسام- ارســال- به ا اف س- قرار نداده 
است. ليست اوليه باشــگاه پرسپوليس اواسط 
هفته جار به ا اف ســ- ارسال م- شود تا در 
صورت جذب باز�Aن جد�د و �ا خروج باز�Aنان 

مازاد، مورد و�را�ش قرار بگيرد.

در باشگاه خبر. از پول بران<و نيستادامه نبرد برا. سهميه و بقا در نفس ها. آخر ليگ

پرسپوليس ليگ بيستم را با امتياز منفی آغاز می کند؟استقالل - سپاهان؛ بدون قلعه نویی 
ليست پرسپوليس براى ليگ قهرمانان آسيا آماده شد

دليل فسخ قرارداد آل اشپورت با فدراسيون فوتبال مشخص شد

چرا کارت بازى شجاعيان صادر نمی  شود؟
با وجود موافقت فيفا با ورود نام دار�وش شــجاعيان به ليست استقالل اما سازمان ليگ هنوز 2ارت 
بــاز ا�ن باز�Aن را صادر نAرده اســت. دار�وش شــجاعيان در حال حاضــر بالتAليN تر�ن باز�Aن 
اســتقالل محسوب م- شود. ستاره آب- ها بعد از مصدوميت- 2ه برا�ش پيش آمد در نيم فصل نامش 
از ليســت ا�ن تيم خارج شــد امــا در وقفه ا 2ه به دليل شــيوع 2رونــا بود به بهبود 2امل رســيد. 
بعد از شــروع مجدد مســابقات ليگ برتر، اســتقالل- ها از سازمان ليگ درخواســت 2ردند تا دوباره 
نــام دار�وش را به ليســت خود اضافه 2نند امــا 2ش وقوس ها در ا�ن خصوص همچنــان ادامه دارد. 
مد�ران اســتقالل در ا�ن باره از فيفا اســتعالم گرفتند 2ه در نامه فدراســيون جهان- ورود دار�وش 
شــجاعيان به ليست ا�ن تيم بالمانع عنوان شد اما با ا�ن وجود مسئوالن سازمان ليگ هنوز اقدام- 
 برا ا�ن موضوع نAردند. مد�ران اســتقالل خواهان صادر شــدن 2ارت باز شجاعيان برا باز
امشــب با سپاهان هســتند اما ا�ن اتفاق تا2نون رخ نداده و مشخص نيست چه خواهد شد. با�د د�د 
در فاصله چند ســاعت مانده تا مســابقه حســاس ســپاهان و اســتقالل ســازمان ليگ اجازه باز به 

شجاعيان را م- دهد �ا خير.

افزایش ۵ برابرى قيمت سردار
ســردار آزمــون �Aــ- از ٣ باز�Aن ممتاز فصل اخير ليگ حرفه ا روســيه بوده 2ــه ارزش آن در بازار 
نقل وانتقاالت بســيار افزا�ش �افته است. سا�ت ترانســفرمار2ت فهرست- از باز�Aنان را منتشر 2رد 
2ه در فصل اخير ليگ فوتبال روســيه به خاطر عملAرد درخشان شان ارزش- بسيار باال پيدا 2ردند. 
 -A� ا�ن رسانه معتبر سردار آزمون، گلزن تيم مل- ا�ران و عضو تيم زنيت سن پترزبورگ را به عنوان
از باز�Aنان- 2ه ارزش ٥ برابر پيدا 2رده، معرف- 2رد. ا�ن ســا�ت نوشــت بيشــتر�ن صعود ارزش 
�I باز�Aن از ليگ روسيه مربوط به نيAوال وسال�چ از تيم زسAامسAو بود 2ه قبال حدود ٤٫٥ميليون 
�ــورو ارزش داشــت اما ا2نون تخمين زده م- شــود ارزشــ- معادل ٢٢ميليون �ورو داشــته باشــد. 
بعد از او آلAســ- ميرانچــو}،  هافبI لو2وموتيو و ســردار آزمون، مهاجم زنيت قــرار دارند 2ه قبال 
٣٫٥ميليون �ورو ارزش داشتند اما ا2نون ١٨ميليون �ورو تخمين زده م- شوند؛ �عن- چيز حدود 
٥برابر! گلزن ا�ران- همراه با آرتم ز�وبا،  هم تيم- اش ١٧ گل زد و به صورت مشتر} آقا گل شد.

يستيستدر باشگاه خبر. از پول بران<و نيست

پـــرسپـــوليـــس
ليگ بيستم را با امتيـــاز 
منـفـی آغـــــــاز می کنـــد؟
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باشــگاه رئال مادر"د با وجود داشتن مدافعان مر�ز� با �يفيت از جمله سرخيو راموس، 
رافائل واران و ادر ميليتائو، بازهم به دنبال جذب "* مدافع مر�ز� جد"د است. رافائل 
واران در ســال ٢٠١١ به توصيه ز"ن الد"ن ز"دان از الن فرانسه به رئال مادر"د پيوست و 
تبد"ل به خر"د موفق; برا� ا"ن باشــگاه شــد. حاال ز"دان به عنوان سرمرب; رئال مادر"د 
م; خواهــد "ــ* واران جد"د به تر�يب ا"ــن تيم اضافه �نــد. بنوا باد"اشــيل مدافع ١٩ 
ســاله و ١٩٢ ســانت; متر� مونا�ــو، توجه ز"ــدان و رئال مادر"ــد را جلب �ــرده و از ا"ن 
محصــول آ�ادمــ; مونا�و به عنــوان واران جد"د "اد م; شــود. قيمت باد"اشــيل چندان 
نجوم; نيســت و ارزش او با توجه به قرارداد� �ه تا ســال ٢٠٢٤ با مونا�و دارد، حدود 
٣٥ ال; ٤٠ ميليون "ورو تخمين زده م; شــود. ز"ن الد"ن ز"دان اميدوار اســت به زود� 

باد"اشيل را در تر�يب رئال مادر"د داشته باشد.

درحال; �ه شــا"عات ز"اد� پيرامون آ"نده تياگو در با"رن مونيخ به گوش م; رسد، �ارل 
 ها"نتــس رومنيگه تا"يد �رد �ه او به دنبال جدا"; اســت: «گفت وگوها� تياگو با صالح 
حميدز"چ هميشــه موثر واقع شــده  و برخ; مواقع به نظر م; رسيد �ه ا"ن دو به توافق با 
"Yد"گر رســيده اند اما بعد تياگــو به صالح خبر داد �ه خواهان تجربه جد"د� اســت. ما 
با"د تصميم تياگو را قبول �نيم. ما هنوز قرارداد� دار"م �ه "* ســال د"گر اعتبار دارد 
و اگر تياگو با باشگاه د"گر� به توافق برسد، آن تيم با"د هز"نه انتقال او را پرداخت �ند. 
نم;  خواهم حرف; از مبلغ; �ه برا� تياگو درنظر دار"م بزنم. اصال عصبان; نيستم. من 
تياگو را دوست دارم. به نظرم او فوتباليست خوب; است و شخصيت خوب; هم دارد. "* 
چيز د"گر هم نبا"د فراموش شود. تياگو ٢٩ سال سن دارد و اگر م; خواهد �ار جد"د� 

انجام دهد، با"د همين حاال اقدام �ند ز"را در ٣٠ سالگ; انتقاالت دشوارتر م; شود.»

عالقه رئال به مدافع جوان مونا�و تياگو خواهان جدا�� از با�رن مونيخ است

پرونده قضایی دادستانی عليه 
رئيس فيفا

تنها "* سال پس از تمد"د ر"است جيان; 
بين المللــ;  فدراســيون  بــر  ا"نفانتينــو 
فوتبال، موقعيت او متزلزل شــده  و ا�نون 
دادســتان; ســو"يس پرونده قضا"; عليه 
جيانــ; ا"نفانتينــو به جر"ــان انداخت �ه 
با حما"ت ســپ بالتر روبه رو شــده اســت. 
و  پنهانــ;  تماس هــا�  ســر  بــر  موضــوع 
مخفيانــه جيانــ; ا"نفانتينــو با ميشــا"يل 
البر، دادســتان �ل سو"يس در سال ها� 
٢٠١٦ و ٢٠١٧ است. سپ بالتر، رئيس 
پيشــين فيفا �ه خود نيز به دا"ل رسوا"; 
مال; سمتش را از دست داد، از ا"ن اقدام 
حما"ــت و خواســت تحقيقات بيشــتر نيز 

شده است.

زالتان در ميالن می ماند
در  ا"براهيموو"ــچ  زالتــان  درخشــش 
تر�يــب ميــالن تــا جا"; بــود �ــه �يليان 
امباپــه از عملYــرد ا"ــن باز"Yــن در د"ــدار 
برابر ســامپدور"ا شگفت زده شــد. پيش از 
آغاز ا"ن باز� ، ماســارا مد"ــر ميالن اعالم 
�ــرد �ه در حــال مذا�ره بــا ا"بــرا و را"وال 
(مد"ر برنامه اش) است. در ا"ن راستا گاتزتا 
دلو اسپورت اعالم �رد �ه مهاجم سوئد� 
پذ"رفته  �ه در ميالن بماند. دســتمزد ا"ن 
باز"Yن افزا"ش خواهد "افت. او ٤ ميليون 
"ورو برا� "* ســال در"افت خواهد �رد و 
اســتفانو پيول; (ســرمرب; ميالن) "Y; از 
�ســان; بود �ه زالتان را راضــ; به ماندن 
�ــرد. قطعــا ا"برا قــراردادش را بــرا� "* 

سال د"گر تمد"د خواهد �رد.

انصراف بانوى شماره یک از اوپن 
آمریکا

"ــ*  شــماره  بانــو�  بارتــ;،  اشــل; 
استراليا"; تنيس جهان رسما اعالم �رد 
بــه خاطر تــرس از و"روس �رونــا در اوپن 
آمر"ــYا (دوميــن گرند اســلم ا"ــن فصــل) 
شر�ت نم;  �ند: «تيم من و خودم تصميم 
گرفتيــم نــه در رقابت هــا� سينســينات; 
و نــه اوپــن آمر"Yا شــر�ت نYنيــم. هر دو 
تورنمنت را دوست دارم و به همين خاطر 
چنين تصميم; برا"م ســخت بــود. با ا"ن 
حال ر"ســ* ز"ــاد� در رابطه بــا و"روس 
راحتــ;  احســاس  دارد.  وجــود  �رونــا 
نم;  �نــم �ــه تيــم و خــودم را در چنيــن 
شرا"ط; قرار دهم.» قهرمان آخر"ن دوره 
روالن گاروس همچنيــن درباره باز� ها� 
پار"ــس (ســومين گرند اســلم ا"ــن فصل) 
صحبت �رد و گفت: «دربــاره حضورم در 
روالن گاروس و د"گر رقابت ها� اروپا"; 

تصميم گير� خواهم �رد.»

 جام حذف� انگليس
آرسنال- چلس;، ٢١:٠٠

 سر( آ
برشا- سامپدور"ا، ٢٠:٣٠

آتاالنتا- ا"نتر، ٢٣:١٥
"وونتوس- رم، ٢٣:١٥

ميالن- �اليار�، ٢٣:١٥
ناپول;- التز"و، ٢٣:١٥

خبر

برنامه

روزنامــه اشــپيگل آلمان �ه بــرا� اولين 
بار اطالعات محرمانه عدم رعا"ت قوانين 
بــاز� جوانمردانه توســط باشــگاه منچستر ســيت; را 
فاش �رد �ه منجر به محروميت ســيتيزن ها از ســو� 
"وفا شــد، در شــماره جد"د خود ادعا �رده �ه باشگاه 
منچسترسيت; توانســت دادگاه عال; ورزش را گمراه 
�نــد و لغــو محروميــت ا"ــن تيــم از حضــور در ليــگ 
قهرمانان اروپا تنها با ارائه اســناد دروغ به دســت آمد. 
در مقابــل باشــگاه منچسترســيت; اعالم �ــرد �ه ا"ن 
اقدام اشــپيگل تنها فرافYن; و ســع; در گمراه �ردن 
مردم اســت، چرا �ه پروسه بررســ; را� دادگاه عال; 
ورزش با دقت پيش رفته است. اما به بهانه مرور دوباره 
ا"ن شا"عه، بررس; داستان پيروز� من سيت; و از بين 
بردن را� ٢ ســال محروميــت از حضور در رقابت ها� 
اروپا"; خال; از لطo نيست. آن هم از زاو"ه ا� د"گر.

ورزش ب� رحم ها
ا"ــن فوتبــال  مــدرن اســت، "ــ* صنعــت جــد�، "* 
تجــارت تمام عيــار. بــه همين دليــل نيــز موفقيت تيم  
لغــو  در  ســيتيزن ها  گران قيمــت  و  بــزرگ  حقوقــ; 
محروميت; ٢ ســاله، بدون شــ* در تار"خ ا"ن باشــگاه 
مانــدگار و جاودانــه خواهــد شــد. شــا"د برا� بيشــتر 
هــواداران متعصــب باشــگاه و در حقيقت رســانه ها� 
حام; و پيرامون شــان، تصميم هيئــت قضا"; دادگاه 
عال; ورزش (�اس ) به چشــم "* «پيروز� حماس;» 
به ســب* فوتبال �الســي* د"ــده شــود؛ دليل; برا� 
شــادمان; و پا"Yوب; در خيابان، به هوا پر"دن و شــا"د 
داســتان; دلنشــين از موفقيت تيم. تيمــ; �ه هرچند 
در ا"ــن فصــل در �ســب قهرمان;  ليــگ نــا�ام مانده 
امــا حاال هيــچ �س بــه آن نا�ام; اهميــت نم;  دهد، 
چرا �ــه تيــم موفــق بــه �ســب "ــ* پيــروز� مهــم و 
تاثيرگذار شــده اســت. "* پيروز� �ه سرنوشــت تيم 
را در مســير متفاوت; نســبت بــه "* ماه گذشــته قرار 
داد؛ از سرنوشــت  پــپ گوارد"وال  و آ"نــده اش گرفته تا 
تصميمات; �ه باز"Yنان  مختلo در مواجهه با پيشنهاد 
ســيت; اتخــاد م; �ردنــد. قوانيــن بــاز� جوانمردانه 
مال; "وفا، از همان ابتدا با هدف �نترل  ثروتمندتر"ن 
باشگاه ها در فوتبال اروپا پا به عرصه حيات گذاشت اما 
متموالن اثبــات �رده اند �ه حاضرند برا� بهره مند� 
از قانونــ; بهتــر، ســالح; از جنــس  بهتر"ــن و�ال  را 
اســتخدام �ننــد. و�ال"ــ; �ه بــه طور قطع نســبت به 
آن ها"; �ه در "وفا شYا"ات را بررس; �رده اند، هز"نه 
بيشــتر� در"افت م; �نند و برا� رســاندن مو�لشان 
بــه خواســته اش، تمــام ميان برهــا و راه هــا� فــرار را 
م; شناســند. بله؛ محروميــت ٢ ســاله در زمان اعالم 
را�، مجازات; سنگين بود اما حاال نحوه لغو ا"ن را� و 
�اهش جر"مه نقد� به ١٠ ميليون پوند، بيشتر به "* 
دهان �ج; م; نما"د تا اجرا� عدالت. شــا"د گفتن ٢ 
نYته ا�نون ضرورت داشــته باشــد؛ نخســت ا"ن �ه به 

هيچ وجه هيچ �ســ; نم;  تواند ا"ن پيروز� را �وچ* 
جلــوه دهد. ضمــن ا"ن �ه هيچ فــرد� نيــز نم;  تواند 
ســيتيزن ها را به دليل بهره گير� از تمام ظرفيت ها� 
قدرت شــان مورد مواخذه قرار دهد. پــس با"د به تمام 
هواداران و مد"ران تيم حق داد �ه تا ا"ن حد از �ســب 
چنين نتيجه ا� شاد و مســرور باشند. مگر در صورت; 
�ــه را� "وفــا تا"يــد م; شــد، �ســ; م; توانســت بــه 
هواداران منچستر"ونا"تد بگو"د «خوشحال; نYنيد»؟ 
در صورت تا"يد را� پيشــين، ا"ن شياطين سرخ بودند 
�ه به جا� آب; آســمان; ها، راه; ليگ قهرمانان اروپا 
م; شدند. اگر را� اوليه پا بر جا م; ماند، ا"ن تيم ها� 
رقيب  ســيت; بودند �ه با اســتفاده از امتياز  حضور در 
رقابت ها� UCL، دســت باال را در مذا�ره با باز"Yنان 
مد نظرشــان در اختيــار م; گرفتند. نYتــه دوم به پيام 
پشــت  ا"ن را� برم; گردد؛ ا"ن پيغام �ه  پول هميشــه 
پيروز اســت  و  عدالت در جنگ با ثروت همواره قربان; 
خواهد شــد.  نم;  خواهيم فضا� موجود را تيره و سياه 
جلوه دهيم اما بر اساس مدارz منتشر شده در نشر"ه 
 اشــپيگل  آلمان، �امال  مشــخص بود �ه ســران  سيت; 
قوانين  فيرپل; مال; "وفا  را دور زده اند. ا"ن قوانين �ه 
متولد عصر  ميشــل پالتين;  بودند، بــه ا"ن دليل مورد 
اســتقبال عموم مردم قرار گرفتند �ه سنگ  محافظت 
از فوتبال برابر تجارت را بر ســينه م; زدند. حاال شــما 
پاســخ دهيد؛ آ"ا واقعا  از فوتبال برابر تجارت محافظت 
شده؟ آ"ا ا"ن قانون در عمل تفاوت; ا"جاد �رده ؟ پاسخ 
را شــما بهتر م; دانيد؛ در ١١ فصل حيات ا"ن قانون، 
در ليــگ قهرمانان اروپا همان ١٠ باشــگاه ثروتمند به 
مقام قهرمان; رســيده اند و با"د اعتراف �نيم �ه آن ها 
هــر ســال دســت نيافتن; تر از گذشــته نيز م; شــوند. 
بگذار"ــد پــا را فراتــر بگذار"ــم و ٢ ســوال �ليــد� را 
مطــرح �نيــم: اول ا"ن �ــه چرا دســت به جيب شــدن  
بارسلونا �ه توســط اعضا"ش مد"ر"ت م; شود ا"راد� 

ندارد ول; در باشــگاه; �ه "* ميلياردر مالYيتش را 
بر عهده گرفته، همين امر، �ار� اشــتباه و خطا ست؟ 
معيــار ا"ــن قوانين عجيــب چيســت؟ ســوال دوم؛ در 
تمام ٢ ماه گذشــته از ا"ن گفته شــد �ه ســران سيت; 
بــا پنهــان �ار�، سندســاز� و جعل مــدارz، قوانين 
را ناد"ــده گرفته انــد و محروميت در نظر گرفته شــده، 
جر"مــه ا� مناســب بــرا� آب; آســمان; ها و بازدارنده 
برا� ســا"ر باشگاه ها"; ســت �ــه به چنيــن اقدامات 
قانون گر"زانــه ا� م; اند"شــند. حــاال چــه؟ ا�نون �ه 
حYم با وجود اسناد غيرقابل انYار لغو شده چه اتفاق; 
خواهد افتاد؟ چه �ســ; ز"ر سوال رفت؟ ا�نون پپ با 
خيال; آسوده تر از گذشته به روزها� پيش رو م; نگرد 
و تيــم اش را نــه تنهــا در فصــل جــار�، بلYــه در فصل 
آ"نده نيز برا� موفقيت در جام; �ه بســيار شيفته آن 
اســت، هدا"ت خواهد �رد. ضمن ا"ن �ه د"گر جدا"; 
ســتارگان  پا به ســن گذاشــته تيم، هيچ جــا� نگران; 
ندارد. تيم آزاد اســت و م; تواند بدون هيچ دغدغه ا� 
به تقو"ت و بازساز� خود مشغول شود. حاال سيت; در 
حالــ; مقابل رئال مادر"د در پرتغــال به ميدان م; رود 
�ه "وفا را شYسته داده. �ار� �ه قوها� سپيد مادر"د 
هرگز موفق به انجامش نشــدند. به همين دليل است 
�ــه در بســيار� از محافل فوتبالــ; ا�نون درخصوص 
حضــور ســيت; و پار� ســن ژرمن در فينــال رقابت هــا 
صحبت م; شود. بله! پار� سن ژرمن؛ تيم; د"گر �ه با 
وجود قوانين فيرپل; مال; "وفا، با تمام قوا هز"نه �رده، 
باز"Yن ها� نجوم; را به خدمت گرفته، ليگ داخل; را 
تحت ســلطه خود درآورده و در تمام; مراحل از جر"مه 
و محروميت  ناش; از نقض قوانين، طفره رفته است. در 
چنين شــرا"ط; به نظر ا"ن قانون تنها "* وزنه سنگين 
در پا� تيم ها� �وچ* است؛ تيم ها"; �ه شاهد به دار 
آو"خته شــدن رو"اها� خود به دست غول ها� متمول; 

هستند �ه قوانين را به سخره گرفته اند.

داستان کهنه تبرئه سیتى 
پيروزى پول بر قانوناز زوایاى دیگر

 رقابت هاى بســکتبال NBA  با برگزارى ٢ دیدار از سر گرفته 
شــد که نکته برجســته فراتر از ویروس کرونا در این بازگشت 
مرگ جــورج فلوید بود. در دیدار نيــو اورلئان پليکانس و یوتا 
جاز که نخســتين بازى رســمی پس از ۵ ماه بود اتحاد کامل 
دیده شــد و بازیکنان، بــه همراه کادرفنــی و داوران در جریان 

پخش سرود ملی آمریکا زانو زدند.

 کمپانی آدیداس از کيت اول و دوم رئال مادرید براى فصل آینده 
رونمایی کرد و بار دیگر نشــان داد که طراحی هاى این کمپانی 
براى مادریدى ها به سمت ســادگی پيش می رود. قرار است در 
بازى با من سيتی، کهکشــانی ها لباس هاى دوم فصل بعد خود 

را بر تن کنند.

به مناســبت فرا رســيدن عيد سعيد قربان، باشــگاه ميالن مانند 
اکثر باشــگاه هاى بزرگ اروپایی این عيد را به مسلمانان جهان و 

طرفدارانش تبریک گفت.

پذیرش آگهى با پیک رایگان
٣٧٠١٠
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تالش بی نتيجه ملی پوش تيروکمان براى استخدام 
شدن

فرشــته قربانــ� دارنــده مــدال برنــز ميــس تيمــ� باز� ها� 
آســيا%� جا"ارتــا در رشــته تيرو"مــان از تــالش ب� نتيجه اش 
برا� استخدام شدن حرف زد و به ا%سنا گفت: «برا� استخدام 
شــدن در اداره "ل ورزش و جوانــان اســتان زنجــان بيــش از 
%7 سال اســت "ه دوندگ� م� "نم اما تازه بعد از ٥ ماه متوجه 
شــدم "ه نامه ارسال شده از وزارت ورزش و جوانان در "ارتابل 
اداره "ل باق� مانده و هيچ ترتيب اثر� به آن داده نشده است. 
در حقيقــت بعــد از ٥ ماه "ه نامــه در "ارتابــل اداره "ل ورزش 
و جوانان اســتان زنجــان باق� مانده بــود، آن ها در پاســخ نامه 
اســتاندار� چنــد ارگان و ســازمان را بجــز اداره "ل برا� رفع 
مشل اســتخدام� من معرف� "رده بودند، د ر حال� "ه هدف 
اصل� من استخدام در اداره "ل ورزش و جوانان استان زنجان 
بود، نه سا%ر ارگان ها� دولت�. دوست داشتم پس از استخدام 
در اداره "ل ورزش و جوانان اســتان زنجان با انگيزه بيشتر� به 
تيم مل� برگردم و دوباره در "امپوند افتخارآفر%ن� "نم اما االن 
وقت� م� بينم به جا%گاه� "ه حقم بوده، دســت نيافتم دلسرد 
شــدم.» او درباره ميزان جا%زه در%افت� اش بعد از برنز� شــدن 
در باز� هــا� آســيا%� جا"ارتا گفت: «بعد از "ســب مدال برنز 
ميس تيم� باز� ها� آســيا%� جا"ارتا، قــرار بود در آن زمان 
٢٠ ســه به "سان� "ه مدال برنز "ســب "ردند، داده شود "ه 
ا%ن تعداد ســه هم پس از معادل ســاز� ٦٠ ميليون شــد "ه با 
"سر ٦ ميليون به عنوان ماليات، ٥٤ ميليون به دستم رسيد.» 

ما براى بودجه تالش کردیم، کشتی بهره مند شد
حميــد عز%ز� رئيــس فدراســيون گلQ بــا تا"يد بــر ا%ن "ه ا%ن 
فدراسيون برا� افزا%ش بودجه تالش "رد، اما فدراسيون "شت� 
بودجه بيشــتر� در%افت "رد، به تسنيم گفت: «"متر%ن بودجه 
را در بيــن فدراســيون ها� تخصصــ� از وزارت ورزش در%افــت 
م� "نيم. در سال ٩٨ فدراسيون ها� گلQ، تيرانداز� با "مان، 
"شت� و ورزش جانبازان و معلولين را وارد بودجه دولت "رد%م و 
مقرر شد ١٠ ميليارد تومان برا� ا%ن ٤ فدراسيون در نظر گرفته 
شــود. شنيده ام "شت� ٤ %ا ٧ ميليارد از ا%ن پول را گرفته است. 
ا%ن در حال� اســت "ه بودجه ٩٨ در اســفند ٩٧ نها%� شــده و 
از اول فرورد%ــن ٩٨ ابــالغ و اجرا%� شــده، در حال� "ه مجمع 
انتخابات "شــت� در بهار ٩٨ شــل گرفته و بعــد از تصو%ب ا%ن 
بودجه، دبير رئيس فدراسيون "شت� شد. با ا%ن وصQ ما تالش 
و "ار "ــرده و تصو%ب ا%ــن بودجه را پيگير� "رد%ــم و آقا� دبير 
بعد از آن آمدند، اما "شت� بودجه گرفت و ما %7 ر%ال هم از ا%ن 
بودجه به دســت مان نرســيد. البته همه ا%ن صحبت ها منوط به 

ا%ن است "ه شنيده ها� ما درست باشد.»

سوژه

خبر

از اظهارات دوپهلوى قلی پور و خداحافظی کددارش تا احتمال مثبت شدن سومين تست این بار به نام یک خانم

چــه "ســ� فــرش را م� "ــرد انتخابات "ميســيون 
ورزشــاران "ميته مل� المپي7 با آن  همه حاشيه ا� 
"ه دامــن خودش را گرفته بــود، پــرده از راز� بردارد 
"ــه چنــد روز� اســت تيتــر اول رســانه ها� ورزشــ� 
ا%ران شــده؟! ماجرا از را� سرنوشت ســاز حميدرضا 
قل� پــور ووشــو"ار اســبق تيــم ملــ� در "ميســيون 
ورزشــاران شروع شد. او "ه قرار بود در "سوت عضو 
ا%ن "ميســيون در تار%خ ٧ مرداد در جلسه انتخابات� 
حاضر شــود و به قول  هاد� ساع� را� به ر%است او بر 
ا%ن "ميسيون دهد، به %باره راز در پس پرده اش افشا 
شد، تا نه تنها پا%ش به جلسه انتخابات� نرسد بله حاال 
بــه قول خودش پا� آبرو%ش هم به ميان بيا%د.  تســت 
مثبــت دوپينگ قل� پور به همراه ســيد معين تقو� در 
نهمين دوره جام جهان� ووشو-چين، درست %7 شب 
مانده بــه برگزار� انتخابات "ميســيون ورزشــاران 
رو شــد. دوپينگ� "ه برا� ا%ن ٢ مداليســت ا%ران در 
رقابت ها� چين، محروميت ٤ ســاله به دنبال داشت 
امــا وقت� موضوع در رســانه ها� ا%ران افشــا شــد "ه 
تقر%با ٢ ســال از محروميت ا%ن ٢ ووشــو"ار گذشــته 
بود. همين مسئله هم باعث شد تا فدراسيون ووشو� 
ا%ران به پنهان "ار� متهم شــود و برخ� مدع� شوند 
قهرمانــ� ا%ــران در جام جهانــ� چين "ــه در آن زمان 
تار%خ� قلمداد شده بود، ز%ر ســوال رفته! در ا%ن بين 
امــا اظهــارات دوپهلو� قل� پــور درخصــوص چرا%� 
مثبت شــدن دوپينگش هم در نوع خود سوال برانگيز 
شــد. "اپيتــان پرافتخــار تيم ملــ� در تار%ــخ ١٦ آبان 
٩٧ %عنــ� درســت ١٠ روز پــس از قهرمان� ا%ــران در 
جام جهانــ� چيــن از دنيــا� قهرمانــ� خداحافظ�  و 
در اظهاراتــ� جالــب توجــه اعــالم "رد دليــل اصل� 
ا%ــن خداحافظــ� ا%ن بوده "ــه قصــد دارد از ا%ن پس 
ورزش حرفــه ا� خود را در رشــته MMA ادامه دهد! 
رشــته ا� "ه تــا به امــروز ورزشــاران� از ا%ــران به آن 
رو� آورده اند "ه دوپينگشــان مثبت شــده! اما ا%ن "ه 
آ%ــا علت ا%ــن خداحافظــ� ناگهانــ� به مثبت شــدن 
تســت دوپينگ قل� پور م� توانســته ارتباط� داشــته 
باشــد %ا خير، سوال� اســت "ه شا%د تنها خود قل� پور 

بتواند پاســخ درســت� به آن بدهد. بخصوص حاال "ه 
حرف ها� ضد و نقيض� هم درخصوص مثبت شــدن 
تســت دوپينگش زده. او "ه در ا%ميل� به فدراســيون 
مدعــ�  مــ� ٢٠١٩)  تار%ــخ ٣١  ووشــو(در  جهانــ� 
شــده بود مثبت شــدن دوپينگش ناشــ� از %7 اقدام 
تالف� جو%انه خانوادگ� از ســو� شوهر خواهرش آن 
هم بر ســر نحوه تقسيم ارثيه پدر� بوده و حت� شوهر 
خواهرش در تماس اسا%پ� با فدراسيون جهان� هم 
به ا%ن موضوع اعتراف "رده، اخيرا حرف ها� د%گر� 
زد. قل� پــور در تازه تر%ــن اظهاراتش مدع� شــده ا%ن 
اتفاق به صورت سازمان %افته توسط افراد� خاص، در 
اردوهــا� تيم مل� برا� او و معين تقــو� رخ داده. آن 
هم با اضافه "ردن ماده ممنوعه دوپينگ در آب معدن� 

"ه به او و تقو� در اردو داده شده است.
  سومين نام در ليست دوپينگ� ها� ووشو درج 

م� شود؟
ماجرا� مثبت شدن دوپينگ ا%ن دو ووشو"ار درحال� 
ابعــاد پيچيده و تــازه ا� به خود م� گيــرد "ه جدا� از 
پنهان "ار� صورت گرفته در اعالم ا%ن نتا%ج، حاال خبر 
م� رسد "ه گو%ا قرار است به ا%ن ليست دو نفره نام نفر 
سوم�  هم اضافه شود؛ نفر سوم� "ه احتمال م� رود 

%7 بانو� دوپينگ� باشــد! امير صد%ق� رئيس جوان 
فدراســيون ووشــو "ه در بدو ورودش به اتاق ر%است با 
چنين چالش بزرگ� مواجه شــده، در پاسخ به ا%ن "ه 
آ%ا قرار است اســم� جد%د� به ليست دوپينگ� ها� 
جام جهان� اضافه شود، به خراسان م� گو%د: «پروسه 
دوپينــگ %7 پروســه "امــال محرمانه از ابتــدا تا زمان 
صــدور را� اســت و چــون هنــوز چيز� قطعيــت پيدا 
نرده(درخصوص به مثبت شــدن دوپينگ نفر سوم) 

من هم نم�  توانم در ا%ن خصوص اظهارنظر "نم.» 
  بيــش از "ــ! ســال از اعــالم دوپينگ هــا رو� 

سا"ت جهان� م� گذرد!
ووشــو  فدراســيون  بين الملــل  روابــط  اســبق  مد%ــر 
درخصوص علت رســانه ا� نشــدن ماجــرا� دوپينگ 
حميدرضــا قل� پور و ســيد معين تقو� هــم م� گو%د: 
«ا%ن موضوع به نهمين دوره جام جهان� ساندا ٢٠١٨ 
"ــه آبان مــاه در چين برگزار شــد برم� گردد، پروســه 
انجام تســت، صدور را� و اعالم نتيجــه تقر%با چيز� 
حــدود ٦ ال� ٧ مــاه به طــول انجاميد. وقتــ� هم "ه 
را� صادر شــد، طبق قوانيــن بين الملل� هر وزن� "ه 
خودش پروسه انجام تست دوپينگ را انجام م� دهد، 
مد%ر%ت نتا%ــج و اعالم آن هم براســاس روال خودش 

صورت م� گيــرد. از آن جا "ه فدراســيون جهان� چه 
در انجام و چه در صــدور آرا، خودش مرجع اصل� ا%ن 
موضــوع بــود، خبر دوپينــگ را هم از مبــاد� ذ� ربط 
خودش انتشــار داد. ضمن ا%ن "ه ا%ن اطالعات بيش 
از %7 سال است "ه رو� وب سا%ت فدراسيون جهان� 
قــرار گرفته اما خب دوســتان تــازه ا%ن اخبــار را رو� 
ســا%ت جهانــ� مشــاهده  و از واژه پنهــان "ار� بــرا� 
فدراســيون ووشــو� ا%ران اســتفاده "رده اند "ه واژه 
درســت� نيســت و ما در فدراســيون ووشــو هيچ گونه 
الزام� از ســو� فدراسيون جهان� مبن� بر انتشار آرا 

نداشتيم.»
قهرمانــ� جهــان برا"مــان اولو"ــت اســت نــه    

جام جهان�
شــا%د بــه گفتــه صد%قــ� فدراســيون ا%ــران الزامــ� 
بــرا� اعــالم نتا%ج تســت  دوپينگ نداشــت امــا رفتار 
اخالقــ� ا%ــن بود "ــه وقتــ� قهرمان� ووشــو� ا%ران 
در جام جهان�، تار%خ� اعالم شــد، فدراســيون برا� 
احتــرام بــه اذهــان عمومــ�، موضــوع مثبــت شــدن 
را رســانه ا� م� "ــرد.  ا%ــران  دوپينــگ ووشــو"اران 
صد%قــ� در وا"نش به ا%ن موضوع م� گو%د: «ســوال 
خوب� را پرسيد%د. در پاسخ با%د بگو%م ما %7 مسابقه 
قهرمانــ� جهان دار%ــم "ه برا%مــان از اولو%ت بســيار 
باال%� برخورد  ار  اســت. اما مســابقات جام جهان� "ه 
بــا دعــوت از نفــرات منتخــب قهرمان� جهــان برگزار 
م� شــود، در اولو%ت دوم فدراســيون ووشو قرار دارد. 
ما ســال ٢٠١٧ در رقابت ها� "ازان قهرمان شــد%م 
"ــه آن قهرمانــ�، تار%خ� بود و بعد از آن هم در ســال 
٢٠١٩ قهرمان شــد%م. ضمن ا%ن "ــه قهرمان� ما در 
ســال ٢٠١٨ تغييــر� نــرده و با وجود مثبت شــدن 
٢ تســت دوپينــگ، باز هم به صورت مشــتر� با چين 
قهرمان جام جهان� هســتيم. اگر قهرمانــ� ما در ا%ن 
رقابت ها ز%ر ســوال م� رفــت، آن وقت صحبت برخ� 
منتقدان درســت بود "ه گفته بودند چون فدراسيون 
نخواســته قهرمان� اش از بين بــرود، موضوع دوپينگ 
را مطرح نرده. اما وقت� تغيير� در قهرمان� تيم مل� 
ووشــو� ا%ران در جام جهان� ا%جاد نشده، فدراسيون 

هم الزام� بر اعالم نتا%ج دوپينگ نداشته.»

صدیقی: پنهان کارى که نه اما الزامی به اعالم دوپينگ نداشتيم!
سارا اصالنى

طبق مصوبه ستاد عال� المپي7 و پارالمپي7، ورزشاران� "ه سهميه باز� ها� پارالمپي7 تو"يو را گرفته اند، 
مبلغ� را به عنوان حقوق در%افت م� "نند "ه در ماه ها� فرورد%ن، ارد%بهشت و خرداد پرداخت شده است. به 
گزارش فارس بر همين اســاس، ط� روزها� آ%نده حقوق تير ماه پارالمپي� ها پرداخت خواهد شد. با تالش 

"ميته مل� پارالمپي7 و تامين منابع مال�، قرار است هر ماه و سر وقت، حقوق پارالمپي� ها پرداخت شود.

بعد از اعالم اتحاد%ه جهان� "شــت� مبن� بر احتمال برگزار� مســابقات جهان� در ســال ٢٠٢٠، جلسات� در 
فدراســيون "شــت� به منظور تصميم گير� در ا%ن خصوص و آغاز اردوها� تيم ها� مل� برگزار شد. فدراسيون 
"شت� در نظر دارد اردوها� تيم ها� مل� را احتماال  از اواخر مهرماه با نفرات محدود و البته با رعا%ت پروتل ها� 

بهداشت� برگزار "ند. ا%ن موضوع منوط به موافقت وزارت ورزش و ستاد مل� مبارزه با "روناست. 

احتمال برگزارى اردوهاى کشتی از اواخر مهرحقوق تيرماه پارالمپيکی ها این هفته پرداخت می شود

در حالــ� "ه فوتبــال ا%ــران، بعدازظهر آرام� 
را از نظــر خبــر� م� گذرانــد، "ميتــه اخالق 
فدراسيون فوتبال، با اعالم محروميت شا%ان 
اطــالع  تــا  فوتبالــ�  فعاليت هــا�  از  مصلــح 
ثانــو�، باز%ــن ســپاهان را بــه ا%ــن "ميتــه 
احضار "رد. البته در متن خبر ٢ خط� سا%ت 
رسم� فدراسيون فوتبال، به ا%ن اشاره نشده 
"ــه دليــل احضــار و محروميــت چيســت امــا 
آن طــور "ه مشــخص اســت "امنــت جنجال� 

مصلــح در تو%يتر باعث احضــار و محروميت او 
شده اســت. مصلح البته در ا%ن زمينه %7 بار 
د%گر تجربه احضار و محروميت و جر%مه را در 
زمان� "ه در پرســپوليس باز� م� "رد، دارد 
اما ا%ــن بــار او در تو%يتر و در فضــا� مجاز�، 
تقر%بــا همــان ماجــرا� اول را تــرار "ــرده و 
بــه همين دليل احضار شــده و حاال ســپاهان 
در بــاز� مقابــل اســتقالل ا%ن باز%ــن را در 
اختيــار نخواهــد داشــت. البته بعد از انتشــار 

خبــر محروميــت موقــت مصلــح ا%ــن باز%ن 
نســبت به ا%ن اتفاقات وا"نش نشــان داد و با 
انتشــار %7 اســتور� در صفحه شــخص� اش 
در ا%نســتاگرام اعالم "ــرد هيچ گونه فعاليت� 
در شــبه اجتماعــ� تو%يتر ندارد. حــاال با%د 
منتظــر مانــد و د%د "ه آ%ــا تو%يــت جنجال� با 
سوءاســتفاده از نــام شــا%ان مصلــح بــوده و %ا 
باز%ن سابق پرســپوليس اشتباه گذشته اش 

را %بار د%گر ترار "رده است.

از یک تویيت جنجالی تا تکذیب آن

امير عابدزاده در فصل درخشان� "ه در تر"يب 
تيــم مار%تيمــو داشــت، %ــ� از تاثيرگذارتر%ن 
دروازه بانان فوتبال پرتغال بوده است. عابدزاده 
در ا%ن فصل %ــ� از بهتر%ن باز%نان مار%تيمو 
بــود و در نجــات ا%ن تيم از منطقه ســقوط نقش 
موثــر� داشــت. او در ٢٦ بــاز� "ــه در تر"يب 
ا%ــن تيم بــاز� "ــرد، ١٠ "لين شــيت داشــت. 
نبا%ــد فراموش "ــرد  باز%نان� "ــه در تيم ها%� 
"ــه در رده هــا� ميان� به پا%ين جدول هســتند 
بخصــوص مدافعان و دروازه بان ها برا� "ســب 

ا%ن حــال  بــا  دارنــد.  آمــار مثبــت "ار ســخت� 
عابــدزاده عملردش به گونــه ا� بوده  "ه حت� 
در بخش ها%ــ� در زمينــه آمــار� نيز در ليســت 
بهتر%ن هــا نامــش د%ــده م� شــود. او ب� شــ7 
ــ� از موفق تر%ــن دروازه بان هــا� ا%ــن فصل %
فوتبــال پرتغــال بــوده و بارها به عنــوان باز%ن 
زميــن و دروازه بان هفتــه در رســانه ها� معتبر 
ا%ن "شــور انتخاب شــده اســت. اما اهميت "ار 
اميــر با توجــه به قــدرت تيمــ� "ــه در آن باز� 
م� "نــد، در ا%ــن اســت "ــه از تعداد ســيوها� 

تاثيرگذار در طــول ٢٦ هفته عل� الخصوص در 
نيم فصــل دوم %� از بهتر%ن ها بوده اســت. در 
جدول� "ه در رســانه ها� پرتغال منتشــر شده، 
دروازه بان مل� پوش مار%تيمو بعد از اود%سياس 
وال"ود%مــوش دروازه بان %ونانــ� تيم بنفيا در 
رده دوم بهتر%ن ها دروازه بان ها از نظر سيوها� 
تاثيرگذار قرار گرفته است. عابدزاده ٧٤ درصد 
ســيو تاثيرگذار داشــته، در حال� "ه اود%سياس 
وال"ود%مــوش با ٧٥ درصد از ا%ــن نظر باالتر از 

دروازه بان ا%ران� مار%تيمو قرار گرفته است.

عابدزاده در رده دوم سيوهاى تاثيرگذار 

محروميت شا"ان مصلح و احضار به 3ميته انضباط�
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دانشگر پيشنهاد خارجی ندارد
هفته گذشته صحبت ها�� مطرح شد �ه دانشگر از تيم� از 
�شورها. حاشيه خليج فارس پيشنهاد دارد و پا�ان فصل از 
استقالل جدا خواهد شد. ا�ن پيشنهاد در حال� مطرح شد 
�ه دانشگر از حضور در تمر�نات استقالل محروم شده بود. 
پيگير. ها نشان م� دهد پيشنهاد خارج� مدافع استقالل 
رســم� و جــد. نبوده اســت. ظاهرا دانشــگر بــرا. ا�ن �ه 
استقالل� ها را تحت فشار بگذارد دست به ا�ن �ار زده است.

طارمی هشتمين بازیکن باارزش ليگ پرتغال
ســتاره ا�ران� ر�و آوه با درخشــش در ا�ن باشــگاه هشتمين 
باز�Eــن ارزشــمند ا�ن ليگ لقــب گرفت. مهــد. طارم� با 
درخشش در باشگاه ر�وآوه به جدول ارزشمندتر�ن باز�Eنان 
ليگ پرتغال راه �افت. به نقل از رســانه معتبر ر�ورد پرتغال، 
مهد. طارم� با �سب ١١٠امتياز هشتمين باز�Eن باارزش 

ا�ن ليگ لقب گرفت.
بازیکن سابق استقالل مربی درسدن آلمان شد

تيــم آلمانــ� د�نامودرســدن رســما از انعقــاد قــرارداد 
همــEار. بــا فر�ــدون زند.، باز�Eن ســابق تيــم مل� و 
باشگاه اســتقالل خبر داد. بر ا�ن اساس فر�دون زند. 
رســما به عنوان دستيار دوم سرمرب� در ا�ن تيم آلمان� 
تــا پا�ــان فصــل ٢٠٢١ بــه فعاليــت خواهــد پرداخت. 
د�نامودرســدن در دسته ســوم رقابت ها. بوندس ليگا 

قرار دارد. 

حرکت جنجالی مدافع استقالل در آزمون دکترا
در حالــ� �ه آزمون د�تــرا ٩٩ به عنوان نخســتين �نEور 
سراســر. ا�ران در دوره شــيوع �رونا ســاعت ٨ پنج شنبه 
 V� نهم مردادماه در ٦٠ شــهر �شــور برگزار شــد، انتشار
استور. از سو. مدافع استقالل باعث جنجال� شدن ا�ن 
 V� آزمون شد. سياوش �زدان�، مدافع استقالل با انتشار
استور. در صفحه شــخص� اش در ا�نستاگرام، عEس� از 
�ارت ورود به جلســه اش را منتشــر �رد �ه نشان از حضور 
او در جلســه آزمون د�ترا دارد. پس از انتشار ا�ن استور.، 
بحث هــا. مختلفــ� در فضا. مجــاز. مبن� بــر ا�ن �ه با 
 �EترونيEوجــود ممنوعيت بــردن تلفن همراه و وســيله ال
بــه داخل حوزه امتحان�، �زدان� چگونه توانســته به دور از 
چشم مراقبين، دقا�ق� قبل از شــروع آزمون از �ارت ورود 
به جلســه خود اســتور. گرفته و در ا�نستاگرامش منتشر 
�ند، مطرح شــد. پس از ا�ن اتفاق، خبرگزار. ا�رنا به نقل 
از سخنگو. سازمان سنجش اعالم �رد �ه سياوش �زدان� 
از آزمون امسال محروم خواهد شد و به دليل ا�ن �ه در وهن 
اذهان عموم� �ار �رده، مجازاتش بر اساس قانون تخلفات 

آزمون ها. سراسر. تشد�د خواهد شد. 

�اوه رضا��، باز�Eن ا�ران� تيم فوتبال �الب بروژ با اعالم ا�ن باشــگاه برا. 
�ــV فصل د�گر به صورت قرض� به تيم شــالروا-بلژ�V رفت. رضا�� ســال 
گذشــته هم به صورت قرضــ� در ا�ن تيم باز. م� �رد و موفق شــد عملEرد 
 ،Vقابل توجه� داشــته باشــد. با اتمام فصل گذشــته مســابقات ليــگ بلژ�
رضا�ــ� بــه تيــم �الب بروژ بازگشــت امــا به خاطــر ا�ن �ــه در ليســت مازاد 
ســرمرب� بــروژ قرار داشــت، را�زن� ها برا. انتخــاب تيم بعد. او آغاز شــد. 
درنها�ت باشــگاه شــالروا با مالEان ا�ران� خود مجددا توانستند بروژ را برا. 
بــه خدمت گرفتــن ا�ن مهاجم ا�رانــ� متقاعد �نند و و. �ــV فصل د�گر به 
صــورت قرض� در ا�ن تيم تــوپ خواهد زد. �ونس دلفــ� و عل� قل� زاده، ٢ 

باز�Eن د�گر ا�ران� تيم شالروا هستند.

ســامان قــدوس منتظــر روشــن شــدن پرونــده اش در دادگاه �اس اســت و 
مشــخص نيســت ا�ن را. تا ماه ســپتامبر �عن� �V ماه د�گر صادر م� شود �ا 
خير. باشــگاه هوئسEا نيز منتظر شنيدن خبر اســت ول� به نقل از رسانه ها. 
ســوئد. باشــگاه اوسترشــوندس م� داند در ا�ن پرونده بازنــده خواهند بود. 
طبق گزارش راد�و هرالدو-اســپانيا، باشــگاه اوسترشوندس سوئد م� داند با 
توجه به اسناد ارائه شده توسط باشگاه هوئسEا در پرونده سامان قدوس بازنده 
خواهند شد، به همين دليل �V ميليون �ورو از بودجه پيش فصل را به جر�مه 
ا�ن پرونده اختصاص دادند. ســامان قدوس پيش از انتقالش به آميا-فرانســه 
قرارداد داخل� با باشــگاه هوئسEا-اسپانيا امضا �رد. فيفا نيز پس از شEا�ت 
ا�ن باشگاه اسپانيا�� سامان قدوس را به پرداخت 4ميليون �ورو محEوم �رد. 

�م� اوسترشوندس به سامان قدوس�اوه رضا�� در شالروا ماندن� شد 

 اميرقلعه نو��، ســرمرب� سپاهان شنبه هفته 
گذشــته به دليل حمله عصب� در بيمارستان 
چمــران اصفهان بســتر. شــد و اواخــر هفته 
بــا مجــوز پزشــEان و پــس از ٤ روز بســتر. 
شــدن در بيمارســتان، راه� خانه شــد. پس 
از ترخيص ســرمرب� ســپاهان از بيمارستان، 
و  او  بــه  پزشــEان  ا�يــد  توصيــه  از  رســانه ها 
خانــواده اش بــرا. دور. موقتــ� �ــا دائــم از 
مربيگر. �ه فشــار و اســترس ز�ــاد. به ا�ن 
مربــ� وارد م� �نــد، خبــر دادنــد و حتــ� در 
ادامــه، رســانه ها غيبــت قلعه نو�ــ� در بــاز. 
خانه نشــين�  و  سپاهان-اســتقالل  حســاس 
اجبــار. او را پيش بينــ� �ردنــد. پيــرو ا�ــن 
اخبار بود �ه رسانه ها از تماس تلفن� مسعود 
سلطان� فر، وز�ر ورزش و جوانان با قلعه نو�� 
و احوال پرســ� از او خبر دادند. وز�ر ورزش با 
ا�ــن مرب� �ه فاصله ا. تا حضــور مجدد رو. 
نيمEــت تيم مل� نداشــت و به خاطــر تعهد به 
ســپاهان از حضور در تيم مل� عذر خواســت، 
تماس گرفــت و با تا�يد بر ا�ن �ه قلعه نو�� را 
��E از مفاخر فوتبــال ا�ران م� داند، برا. او 
آرزو. ســالمت� و بهبود. �ــرد. ا�ن اتفاقات 
درســت در فاصلــه �وتاهــ� تا باز. حســاس 
سپاهان-استقالل، به گمانه زن� ها و شا�عات 
ز�ــاد. دامن زد آن هم درســت در شــرا�ط� 
�ــه نــه قلعه نو�ــ� جا�ــگاه مســتحEم� رو. 
نيمEــت ســپاهان دارد و نــه فرهــاد مجيد. 
رو. نيمEت آب� ها. هر روز اخبار و شــا�عات� 
دربــاره تغيير نيمEت ها. ٢ تيم و به خصوص 

اســتقالل شــنيده م� شــود و در ا�ــن ميان از 
قلعه نو�� به عنوان �Eــ� از گز�نه ها. اصل� 
نيمEت آب� ها �اد م� شــود. حــاال تماس وز�ر 
بــا قلعه نو�ــ� در آســتانه بــاز. با اســتقالل و 
تا�يــد او به ا�ن �ه ا�ــن مرب� را ��E از مفاخر 
فوتبــال ا�ران م� داند و البته شــائبه ها�� �ه 
در مــورد وز�ــر ورزش و جانبدار. مســتقيم و 
غيرمستقيم او از پرسپوليس و نقش پررنگش 
در پو�رقهرمان� ا�ن تيم وجود داشــته و دارد 
باعث نگران� هواداران اســتقالل شده است. 
استقالل� ها نگران آن هستند �ه وز�ر ورزش 
�ه به زعم آن ها نشــان داده عالقه ا. به سر و 
ســامان گرفتن اســتقالل ندارد قول نيمEت 
آب� هــا را به قلعه نو�ــ� داده باشــد؛ مرب� �ه 
بــا وجود �ســب ٣ قهرمانــ� برا. اســتقالل 
جا�ــگاه ســابقش را بين هــواداران ا�ــن تيم از 
دســت داده و در ســال ها. اخير هــم موفقيت 
چشــمگير. با تيم ها. مختلq نداشته است. 
اســتقالل� ها �ــه فرهــاد مجيــد. را بــا وجود 
محبوبيــت فراوانش به خاطر قبول مســئوليت 
آنــدره آ  از جدا�ــ�  پــس  ســرمربيگر. آب� هــا 
اســتراماچون� و �سب نتا�ج نه چندان مطلوب 
پس زده اند و خواســتار بازگشت استراماچون� 
�ا جذب �V مرب� هم تراز با ا�ن مرب� ا�تاليا�� 
هســتند قطعا تما�ل� به بازگشــت قلعه نو�� به 
نيمEت آب� ها ندارند و اگر وز�ر چنين قول� به 
ا�ن مرب� داده باشــد معامله دو سر باخت برا. 
وز�ــر و قلعه نو�ــ� اســت و دود آن هم به چشــم 

استقالل و هوادارانش خواهد رفت. 

هرچه استرا رشته بود
مجيدى پنبه کرد! 

بخشش و بازگشت دانشگر و حاشيه ا� جد�د در اردوگاه آب�! 

��E از نقاط قوت اســتقالل در 
ســرمربيگر.  و  حضــور  زمــان 
آندره آ استراماچون� نظم و انضباط فوق العاده 
ســابق  و  ا�تاليا�ــ�  ســرمرب�  بــود.  آب� هــا 
اســتقالل همانطور �ــه به آشــفتگ� تيم� و 
شــخصيت  بــا  بــود  داده  نظــم  تا�تيEــ� 
�ار�زماتيEــ� �ه داشــت د�ســيپلين خاص 
خودش را به تيم د�Eته �رده بود و باز�Eنان و 
د�گــر عوامــل تيــم هم در راســتا. ا�ــن نظم 
ا�تاليا�ــ� حر�ت م� �ردند و هــر �س آن را 
ز�ر پا م� گذاشت تنبيه و از امتيازات� محروم 
م� شــد. اســتراماچون� بــرا. آنEــه �V تيم 
ســختگير. ها.  بــا  بســازد  قدرتمنــد 
انضباط� اش به اســتقالل� ها تفهيم �رد �ه 
ابتدا با�د نظم شخص� و گروه� رعا�ت شود 
تــا بتــوان در ســا�ه آن تيمــ� موفق ســاخت. 
در  شــا�د  ا�تاليا�ــ�  مــرد  ســختگير. ها. 
ابتدا. �ار باعث ناراحت� و رنجش باز�Eنان و 
عوامــل تيم بود و حت� در �V مورد باعث قهر 
استراماچون� و ترt زمين تمر�ن به خاطر جا 
مانــدن �فش تمر�نــ� اش در مجموعه قبل� 
تمر�ن اســتقالل شــد و مدد جبار.، مسئول 
تدار�ات تيم مورد خشــم و عتاب قرار گرفت 
امــا درنها�ت فا�ــده آن به آب� ها رســيد و تيم 

روزبــه روز بهتــر و قدرتمندتر شــد و تحســين 
دوست و منتقد را برانگيخت. 

  
ا�ن مقدمه بــرا. پرداخت به موضوعات اخير 
تيــم اســتقالل از جمله قهر محمد دانشــگر و 
احضار او به �ميته انضباط� و بازگشــت او به 
تمر�ــن و حواشــ� جد�د حاصل از آن اســت. 
دانشگر چند روز پيش در �V باز. درون تيم� 
به خاطــر تذ�ر تند ور�ا غفــور.، �اپيتان تيم 
مبن� بر ترt نEردن پستش و جلو نرفتن برا. 
گلزنــ� از زمين خــارج و تمر�ــن را ترt �رد. 
البته بعدا مشــخص شــد �نا�ه علــ� �ر�م� 
به دانشــگر پس از تذ�ــر ور�ــا در عصبانيت و 
تصميــم اشــتباه او ب� تاثير نبوده اســت. پس 
از آن فرهــاد مجيــد. او را در اختيار باشــگاه 
گذاشت و مسئوالن باشگاه هم او را به �ميته 
انضباطــ� احضــار �ردنــد. توضيحــات او در 
�ميته انضباط� باعث بخشش او و بازگشتش 
به تمر�ن روز پنج شنبه شد اما بازگشت او خود 
حاشيه د�گر. در پ� داشت. برخ� رسانه ها 
مدعــ� شــدند ور�ــا غفــور. و علــ� �ر�م�، 
مدافع و هافبV آب� ها در اعتراض به بازگشت 
دانشــگر، تمر�ــن اســتقالل را نيمــه �اره رها 
�رده انــد. ا�ن خبر با وا�نش ور�ا همراه شــد 

و قابــل پيش بين� بــود �ه �اپيتــان آب� ها در 
آستانه باز. حســاس تيمش با سپاهان آن را 
تEذ�ــب �ند: «واقعــا بعد از شــنيدن ا�ن خبر 
دروغ تعجــب �ــردم. علــ� �ر�مــ� بــه دليل 
درگذشــت دخترخالــه اش روحيــه مناســب� 
برا. تمر�ن نداشــت و با هماهنگ� آقافرهاد 
در تمر�ــن تا�تيEــ� شــر�ت نEــرد. من هم 
مچ پا�م درد داشــت و چون م� خواهم مقابل 
سپاهان به تيم �مV �نم، با صالحد�د �ادر 
فن� در بخش تا�تي�E شــر�ت نEــردم ول� 
د�روز من و �ر�م� با قدرت در تمر�ن بود�م و 

خود را برا. مصاف با سپاهان آماده م� �نيم. 
نشــر ا�ن اخبار �ذب از سو. حاشيه سازان و 
بازنشــر آن از سو. د�گر حاشيه سازان، بدون 
شــV با اهداف� د�گر انجام م� شــود.» شا�د 
بخشــ� از اظهارات �اپيتان استقالل و اشاره 
او به حاشيه ســاز. در آســتانه باز. حســاس 
با ســپاهان درســت باشــد امــا ا�ن اوليــن بار 
نيســت �ــه آب� هــا. پا�تخت پــس از جدا�� 
اســتراماچون� دچــار اختــالف و مشــEالت 
درون تيم� شــده اند و حاشيه ها. ا�نچنين� 
را تجربه �رده اند. تEرار مسائل� از ا�ن دست 

نشــان م� دهــد �ادر فنــ� فعلــ� اســتقالل 
نتوانســته نظمــ� �ــه اســتراماچون� ا�جاد و 
د�Eته �ــرده بود را حفظ �ــرده و ادامه دهند 
و شــا�د ��E از دال�ل نا�ام� آب� ها در �سب 
عنوان قهرمان� و سينوســ� شدن نتا�ج شان 
هميــن مســئله باشــد. در واقــع بــروز و تEرار 
مسائل� از ا�ن قبيل نشان م� دهد �ادر فن� 
آب� هــا نه تنهــا از بعد فن� بلEــه از جنبه ها. 
شــناخت� و مد�ر�ت هم ضعq ها�ــ� دارد �ه 
مانعــ� برا. موفقيت آن ها و اســتقالل شــده 

است. 

گابر�ــل �الدرون، ســرمرب� پيشــين تيــم فوتبال پرســپوليس گفت �ه اگر ا�ن باشــگاه 
شــرا�ط را فراهم �ند، حاضر اســت به ا�ران بيا�د. باشگاه پرســپوليس اعالم �رد �ه از 
برانEــو ا�وانEوو�ــچ و گابر�ل �الــدرون برا. حضور در جشــن قهرمان� ا�ــن تيم دعوت 
�ــرده اســت؛ موضوع� �ه جنجالــ� بود و وا�نش هــا را به همراه داشــت و حت� �حي� 
گل محمد. هم آن را �V شو خواند و گفت: «به جا. ا�ن �ارها مطالباتشان را بپرداز�د.» 
اما �الدرون تما�ل خود برا. حضور در جشــن قهرمان� پرســپوليس را اعالم �رده و به 
ميزان گفته: «خوشحالم �ه باشگاه پرسپوليس برا. جشن قهرمان� من را دعوت �رده 
و اگــر زمينه آن فراهم باشــد در ا�ن جشــن شــر�ت م� �نم.» زمينــه آن، احتماال خر�د 
بليت بيز�نس �الســ� است �ه در قرارداد سرمرب� ســابق رئال بتيس هم وجود داشت 
و با�ــد د�د پرســپوليس موفق به تهيه آن خواهد شــد �ا خير؟ �الــدرون همچنين اظهار 
داشــت: «طلب من را فيفا مشــخص �رده و همه چيز را به و�يلم سپرده ام. مد�ر قبل� با 
من مشEل داشت اما اگر مد�ران جد�د بخواهند مذا�ره �نند، من آمادگ� آن را دارم.» 
ا�ن ســرمرب� آرژانتين� حEم ٥٨٠هزار دالر. از فيفا گرفته و سرخ ها �ار سخت� برا. 

توافق با او دارند.

وزیر ورزش قول نيمکت استقالل را به قلعه نویی داد؟! 
تماس شائبه برانگيز سلطان� فر با سرمرب� سپاهان

پاسخ مثبت کالدرون به جشن قهرمانی و مذاکره
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