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سبقت فناوری از نفت
 اپل با عبور از آرامکو، ارزشمندترین شرکت جهان شد، به این بهانه 

گذر اقتصاد جهان از نفت و منابع طبیعی به فناوری را بررسی کرده ایم
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گرانی ها و بغض فروخورده مردم

گرانی های افسار گسیخته و کمرشکن امان 
مردم را بریده، با افزایش چند باره قیمت خانه 
ها و اجــاره ها، حاال نه تنها خانه دار شدن بلکه 
بــرای عده زیــادی پیدا کــردن مسکن اجــاره ای 
ــا تبدیل شــده است.  مناسب، به آرزو بلکه روی
اقدامات و تصمیمات اخیر و دیرهنگام دولت 
هم برای کنترل و مهار و کاهش قیمت ها تاثیر 
ــازار خــودرو نیز حتی  چندانی نداشته اســت. ب
پس از کارهایی که انجام شد همچنان در جاده 
گرانی می تازد. بیکاری، تورم، بی ثباتی بازار و 
قیمت ها، عدم تناسب درآمد با هزینه ها و ... که 
البته و انصافا »کرونا« بر شدت این مشکالت و 
فراگیرتر شدن آن افزوده و زندگی را برای مردم 
خصوصا دهک های پایین بسیار سخت کرده 
است. مشکالتی که اشاره شد اکثر مردم با گوشت 
و پوست خود کامال حس می کنند و برخی از 
مسئوالن نیز شمه ای از آن را درمی یابند اما نکته 
اساسی، چرایی و چگونگی و علل به وجود آمدن و 

تشدید این مشکالت برای مردم است.
نقش و سهم مسئوالن در گرانی ها

1 – همیشه گفته ام و نوشته ام که یکی از اساسی 
ترین عوامل ایجاد و تشدید مشکالت در زمینه 
های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی کشور، فاصله گیری و دوری مسئوالن 
از مردم، گرفتن تصمیمات پشت درهای بسته و 
مبتنی بر بولتن ها و گزارش های اداری، زندگی 
نکردن و هم نفس نبودن مسئوالن با آحاد مردم 
است. برای این که مطلب به درازا نکشد، کوتاه و 
مختصر از آنانی که در سطوح مختلف، اداره کشور 
به دست آنان است از روسای قوا گرفته تا وزرا و 
نمایندگان و مدیران کل و قضات و حتی برخی 
روسای ادارات و سازمان ها که بعضی هاشان آن 
چنان باد به غبغب دارند و گاه بیش از یک مسئول 
و »حاجب« برای دفتر خود گمارده اند تا چه حد 
رفتار، منش، برخورد، ایثار و عشق خدمت به دین 
و ملت و میهن در وجودشان شعله می کشد، چه 
نسبت و تشابهی به عزیزان و بزرگواران همچون 

رجایی و باهنر و ... دارند؟!
ــت کــه دوری بــرخــی مــســئــوالن و  ــح اس ــرواض پ

بیگانگی آنان با واقعیت ها و مشکالت جدی مردم 
و به تبع آن نبود تصمیم سازی ها و تصمیم گیری 
هــای درســت و به هنگام یکی از عوامل اصلی 

معضالت موجود و تشدید آن هاست.
2 – درگیر مسائل روزمره شدن و اسارت در »حال 
و امروز« و نبود نگاه و تفکر آینده نگرانه مبتنی بر 
دانش »آینده پژوهی« عامل موثر دیگر در ایجاد 
و تعمیق مشکالت است. مصداق بــارز، همین 
بی ثباتی بــازار و گرانی های پی در پی و افسار 
گسیخته! و قیمت های نجومی و بی حساب و 

کتاب خانه ها و اجاره ها و ...
ســوال اساسی این است مگر مشکالت یک شبه 
ایجاد می شود و آیا مسئوالن و خصوصا مدیران 
اجرایی با توجه به شرایط کشور و کوتاهی های 
جدی کسانی مانند آقای آخوندی که وزیر مسکن 
و شهرسازی بودند نمی توانستند بفهمند که الاقل 
آینده نزدیک و چند سال پیش روی حوزه مسئولیت 
شان چگونه خواهد بود؟ که اگر توان چنین محاسبه 
و درک حداقلی را نداشتند وای بر آنان و کسانی که 
این ها را بر کرسی مسئولیت نشاندند و همچنین 
ــان که استیضاح نکردند و اگــر کردند  وای بر آن
دوبــاره رای اعتماد دادنــد؟! و اگر چنین افرادی 
می دانستند و می فهمیدند که چه انفجار قیمتی 
و گرانی های کمرشکن پیش رو است و اقدامی در 

خور نکردند قصورشان بوی خیانت می دهد!
3 – نبود نظارت به موقع و به هنگام و برخورد موثر 
از سوی سازمان های متعدد و عریض و طویل 
نظارتی بر امور جاری کشور از جمله گرانی های 
سرسام آور که خود بحثی مفصل دارد از دیگر 
عوامل جدی و تاثیرگذار بر افزایش مشکالت از 
جمله مسائل و معضالت اقتصادی کشور است. 
این همه البته از ضعف جدی بعد نظارتی مجلس 

خصوصا مجلس گذشته حکایت می کند.
4 – دلبستگی به »برجام نافرجام« و کم انگاشتن 
ــم اعــتــمــادی  ــی و ک ــل ــوان داخ ــا و تـ ظــرفــیــت ه
انگیزه  به تخصص، تجربه، مهارت و خصوصا 
جوانان و عاشقان خدمت به کشور و البته کم 
توجهی و گاه بی توجهی به مشکالت کارگاه ها و 
صنایع تولیدی و ... قوانین و بخشنامه های »خلق 
الساعه« و گاه فقط دست و پاگیر و دردساز و ضد 
رونق و »جهش تولید« نیز از دیگر عوامل تشدید 

گرانی ها و مشکالت اقتصادی است.
5 – واردات گاه بی رویه و بی حساب و کتاب و 
غیر هدفمند و غیرضروری، مشکالت گمرکات 
و ترخیص کاال خصوصا مــواد اولیه که بعضا به 
تعطیلی تولیدی ها و صنایع بــزرگ و کوچک 
انجامیده نیز در عداد تشدیدکننده های مسائل 

و معضالت اقتصادی است.روشن است که آن 
چه برشمرده شد و بسیاری از مسائل دیگر که 
تاثیر به سزایی در ایجاد و تعمیق مشکالت دارد 
با عــزم جــزم و تصمیم هــای جــدی، درســت و به 
موقع مسئوالن قابل رفع است که امیدواریم عزم 
مسئوالن دلسوز هر روز بیش از گذشته برای حل 
مسائل جزم تر و اراده شان برای خدمت صادقانه 
و موثر به مردم استوارتر شود.اما حقیقتا دور از 
انصاف و وجدان و اخالق است که سهم و نقش 
بدخواهان و دشمنان مردم در به وجود آمدن و 

گسترش مشکالت را نادیده بگیریم.
نقش و سهم دشمنان مردم

همه ما مردم و خصوصا جوانان کشورمان و البته 
مسئوالن باید به دشمنی سابقه دار، متعدد، 
پرشمار و کامال هدفمند رژیــم هــای سلطه گر 
فرامنطقه ای خصوصا دولتمردان آمریکایی و 
به ویژه ترامپ در دو سال گذشته نگاهی عمیق 
تر پیدا کنیم و از خودمان بپرسیم هدف این همه 

دشمنی و بدخواهی های پی در پی چیست؟
چراغ سبز و حمایت های جدی حامیان صدام در 
هشت سال جنگ تحمیلی علیه مردم و تحمیل 
ــان به  ــزار میلیارد خسارت در آن زم بیش از ه
کشورمان )به روایت یکی از بزرگان انقالب مرحوم 
هاشمی رفسنجانی( و به شهادت رسیدن بیش از 
230 هزار نفر از رزمندگان سلحشور و غیورمردان 
این سرزمین، کشتار و قتل عام 290 زن و کودک 
و پیر و جوان بی گناه در جریان حمله ناو وینسنز به 
هواپیمای مسافربری ایرباس ایران بر فراز آب های 
نیلگون خلیج فارس در محدوده حریم مرزهای 
کشورمان و دادن مدال افتخار به »فرمانده جانی 
این ناو«، تحلیل تحریم های گوناگون، فشارهای 
سیاسی متعدد، حمایت از منافقین تروریست و 
نادیده گرفتن جنایت های آنان در به خاک و خون 
کشیدن بیش از 17 هزار انسان بی گناه اعم از 
مسئول و مردم کوچه و بازار، بدعهدی و بی توجهی 
به قرارداد بین المللی برجام مورد تایید شورای 
امنیت سازمان ملل و پشت پا زدن به همه مفاد 
و تعهدات ذکر شده دراین قــرارداد، تهدید دیگر 
امضاکنندگان این تعهدنامه که چند سال وقت 
برای تنظیم و امضای آن صرف شد، تشدید تحریم 
های به قول خودشان فلج کننده علیه کشورمان، 
حتی تحریم دارو، جلوگیری و مانع تراشی برای 
صادرات و فروش نفت، بلوکه کردن میلیاردها دالر 
از سرمایه این مردم در آمریکا، ترغیب و البته تهدید 
کشورهایی از جمله کره جنوبی به بلوکه کردن و 
پس ندادن میلیاردها دالر پول و سرمایه کشورمان، 
حمایت هــای جــدی مستقیم و غیرمستقیم از 

خونخواران داعشی، تــرور ناجوانمردانه قاسم 
سلیمانی آن سردار دل های ایرانیان و مسلمانان و 
بلکه آزادگان جهان و الگو و اسطوره و نماد اخالص 
و شجاعت و ایثارگری و همراهانش و اخیرا ایجاد 
مزاحمت دو جنگنده آمریکایی برای هواپیمای 
مسافربری ایران در مسیر پرواز از تهران به بیروت 
از جمله مصادیق روشن و بارز و البته آشکار دشمنی 
های مدعی کدخدایی جهان علیه مردم کشورمان 
است و چه بسیار دشمنی های پشت پرده و نهان 
که نظام سلطه به رهبری آمریکا با همکاری برخی 
کشورهای اروپایی و رژیم های متحجر و شیخک 
های منطقه علیه مردم ما اعمال می کنند که این 
همه فشار و دشمنی علیه ایران سرافراز و مستقل 
نه فقط تالش برای تضعیف کشور و نظام، بلکه 
شکستن اراده و غرور ملی ایرانیان و سرتعظیم 
فرود آوردن یک ملت بزرگ و غیور در برابر نظام 
سلطه و زانو زدن در مقابل زور و ظلم و تجاوز و برده 
داری نوین هدف اصلی دشمنان ایران است که 
این رویایی پریشان و آرزویی دست نیافتنی برای 
همه بدخواهان و دشمنان مردم ایران است.البته 
تا آن زمان که توکل مردم همچنان به خدا باشد 
و همتشان واال و اراده هایشان استوار و پایبندی 
شان به خون شهدای شان مستحکم تر و انسجام 
و وحــدت ملی شان استوار و قــدرت نرم و سخت 
کشورشان در تمامی زمینه های علمی، اقتصادی، 
امنیتی، دفاعی و فرهنگی روزافــزون باشد و صد 
البته که برای گذر از مشکالت و بحران ها و حل 
مشکالت و حرکت به سمت قله ها باید مسئوالنی 
داشته باشیم همدم و هم نفس با مردم و اهل زندگی 
در بین آحاد جامعه، مسئوالنی فهیم، مدبر، دلسوز، 
آینده نگر، مومن  به آرمان های اسالم و انقالب، 
وفادار به خون شهیدان، از خود گذشته و ایثارگر، 
پیمان نشکن و حرمت نگاه دار رای و اعتماد مردم 
و سوگندهایی که به قرآن برای سربلندی و اعتالی 
کشور خورده اند نه مسئوالنی هر چند کم شمار 
متفرعن، خودخواه، مسئولیت ناپذیر، بی عرضه 
و ناالیق و بی توجه و کم توجه به مشکالت اساسی 
مردم و ناشنوای بغض های فروخورده یک ملت 
بزرگ و سلحشور و سرافراز و نجیب و مقاوم و عاشق 
وطن و نه مسئوالنی هر چند کم شمار که خدای 
ناخواسته، همراه با دشمنان خارجی ملت لبه دوم 
قیچی قطع و بریدن عزم و اراده استوار مردم باشند 
پس باید بغض های فروخورده این ملت بزرگ و 
مقاوم و سلحشور و سرافراز و عاشق دین و میهن را 
به گوش جان بشنویم تا راه رسیدن به قله های رشد 
و تعالی و پیشرفت و سعادت مردم و ایران عزیزمان 

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

پیامك: 2000999                  تلفن: 37009111 051                 

می دونم پیامم چاپ نمی شه اما تنها راه  •
گفتن حــرف به نظرم همین جاست. چه 
ــرای گرونی فکر کنه؟ تغییر  ب باید  کسی 
قیمت ها دیگه از ساعت گذشته و ثانیه ای 

میره باال! خدا به داد مردم برسه.
 آقای روحانی و مسئوالن محترم که 40  •

ــردن بنزین کار  ــران ک ســال روی پـــروژه گ
کردین، عمر ما تمام شد و شغلی پیدا نکردیم. 

لطفا به فکر اشتغال نسل بعد باشید.
ــر عملکرد و وضــعــیــت ظــاهــری  • چـــرا ب

ــا نظارتی  ــی ه ــوای ــان ــان بــرخــی ن ــن ــارک ک
نیست؟ ماسک نمی زنند، کاله سرشون 
نمی گذارند، حین کار سیگار می کشند 
و...! باور بفرمایید مشتری از نان خریدن 

منصرف می شود!
 این آقایونی که دنبال لغو کنکور هستند  •

چرا به فکر آن داوطلبانی نیستند که یک سال 
آزگار توی خونه نشستند و به امید موفقیت 
درس خوندن؟ آیا این عدالته که کنکور لغو 
بشه و همه بر اساس معدل راهی دانشگاه 
بشن؟! اگر از سه سال قبل می گفتند که 
کنکور بر اساس معدل سه  سال تحصیلی 
است االن حرفی نبود ولی این جوری درست 

نیست که یک شبه تصمیم بگیرند.
امــســال هــم پرسپولیسی هــا بــه خاطر  •

کرونا شانس آوردنــد و قهرمان شدند . اگر 
مسئوالن حکومتی قرمز نبودن اون وقت 

باید می دیدیم که قهرمان کیه؟
دولت مدعی تامین ارز داروی مورد نیاز  •

بیماران است. 100عدد قرص پالویکس 
می خریدم 200هزار تومان دیروز خریدم 

520 هزار تومان.
 واقعا خجالت داره و تاسف بــاره که در  •

شهرمان این همه معتاد و کارتن خواب و بچه 
های کار و زباله گرد می بینیم! مسئوالن این 
ها را سامان دهید. ما این همه زمین خالی 

داریم بدهید کار کنند تا کرونا از بین بره.
ــد حتی  •  تمامی انــســان هــا هــنــری دارنـ

زورگیرانی که با موتور در شهر جوالن می 
دهند اگر توبه کنند، خجالت بکشند و از 

ــت استفاده  هنری که دارنــد در راه درس
کنند عمرشان هدر نرفته. چقدر تنبلی و 

اوباشگری !
لطفا ساعات کاری ادارات روبه هم نزنید.  •

سرویس نمیاد یا اگر زود میاد رد می شه.اون 
وقت باید20هزارتا30هزارپول بدیم که 

برسیم به محل کارمون.
 با دولت تدبیر و امید وضع مان این گونه  •

ــت. اگــر دولتی می آمــد که کلید  شــده اس
نداشت چه بالیی سرمان می آمد!

 خدا شاهده تا االن که ساعت هفت و نیم  •
صبح شنبه است حتی یک نفر مراجعه کننده 
در اداره نداشتیم، می تونم آدرس بدم فردا 
بیایید ببینید. این چه اصراریه که باید ساعت 

شش و نیم صبح بیایم اداره؟
 اگر به جای تغییر ساعت کار ادارات، یک  •

ساعت از میزان ساعت کار روزانه کم شود 
تاثیر خیلی بهتری در کاهش مصرف انرژی 

خواهد داشت.
 در نیازمندی ها، هواشناسی  پنج شنبه را  •

زده بارندگی صفر ولی ساعت شش عصر داره 
بارون می باره! هواشناسی جمع کنه بره.

 بــی پـــرده مــی گــویــم شما هــم بــی پــرده  •
بنویسید. ویروسی که مشاهده می کنیم 
ویروس کرونا نیست، ویروس گناه است. 
تاوقتی این بی بندوباری وفحشا در جامعه 
هم  تر  ــزرگ  ب بالهای  منتظر  باید  هست 

باشیم. 
 قــابــل تــوجــه رئــیــس محترم پلیس راه:  •

همکاران شما در جاده کالت بعد از روستای 
گوجگی ورودی روستای خور در پشت یک 
تپه کمین کــرده و اقــدام به جریمه خودرو 
ها می کنند که این امر باعث دستپاچگی 
رانندگان و وقوع حادثه است. خواهشمند 

است رسیدگی بفرمایید.
 این چه وضعیه؟ دوماه منتظر30درصد  •

سهام عدالت بــودم حاالبانک سپه خرده 
خرده پول ما رو واریزمی کنه. من نیازداشتم 
که فروختم. بانک چرا یک مرتبه پول ما رو 

نمی ده؟

یادداشت روز 

  کورش شجاعی 
shojaee@khorasannews.com
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»مصطفی الکاظمی«، نخست وزیر عراق خبر داد 
که انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور ۶ ژوئن 
سال ۲۰۲۱ )۱۶ خرداد ۱۴۰۰( برگزار خواهد 
شــد. دور پیشین انتخابات پارلمانی عراق، ۱۲ 
می ۲۰۱8 برگزار و پارلمان این کشور نیز ۱۱3 
روز بعد، یعنی دوم سپتامبر همین سال تشکیل 
شد. اگر انتخابات زودهنگام در تاریخ اعالم شده از 
سوی الکاظمی برگزار شود، فاصله دو انتخابات، 
حدود سه سال خواهد بود و با توجه به تحوالت 
احتمالی در شمارش آرا، بعید به نظر می رسد تا 
سپتامبر ۲۰۲۱، پارلمان عراق به صورت رسمی 
آغاز به کار کند.  غیر از دفتر نمایندگی سازمان 
ملل متحد در عراق که در بیانیه ای از اعالم تاریخ 
برگزاری انتخابات زودهنگام حمایت کرد، »محمد 
الحلبوسی«، رئیس پارلمان عراق، ساعتی پس 

از پیام ویدئویی الکاظمی، ضمن تأکید بر روند 
قانونی برگزاری انتخابات زودهنگام، خواستار 

ــر بــرای برگزاری آن شد. رئیس  زمانی زودت
فراکسیون ائتالف فتح در پارلمان عراق نیز 
از تالش برای تکمیل قانون انتخابات سخن 

گفت و البته آوریل ۲۰۲۱ را برای 
برگزاری انتخابات پیشنهاد کرد.
پس از اعتراضات ماه های اخیر 

در عــراق و مطالبه انتخابات 
زودهنگام از سوی معترضان و 

حمایت مرجعیت، تقریباً همه شخصیت ها و احزاب 
عراقی از این ایده حمایت کرده اند. در 
روزهـــای  در  احتماال  زمینه  همین 
آینده، برگزاری انتخابات زودهنگام و 
تصویب قانون آن دوباره به موضوع روز 
محافل عراقی تبدیل شود. با این 
حال، تقریبًا اقدام خاصی 
انتخابات  تحقق  بـــرای 
ــه  ــل زودهـــنـــگـــام ازجــم
دربــاره قانون انتخابات 

صورت نگرفته است.فضای سیاسی عراق نشان 
می دهد پارلمان و گروه های سیاسی مختلف، 
اگرچه در مواضع خــود از بــرگــزاری انتخابات 
زودهنگام حمایت می کنند، اما در عمل بعید 
به نظر می رسد روند انحالل پارلمان به عنوان 
پیش زمینه انتخابات، چندان آسان طی شود. 
حضور در قدرت در نظام سیاسی عراق، مزایای 
فراوانی برای یک نماینده و قبیله و طایفه وی دارد 
که نادیده گرفتن آن، دشــوار اســت.در مجموع 
به نظر می رسد پیام اخیر نخست وزیر عــراق، 
نه پایانی بر گمانه زنی ها درباره زمان انتخابات 
زودهنگام، بلکه احتمااًل آغاز دور جدید منازعات 
میان گروه های مختلف باشد. برگزاری انتخابات 
زودهنگام در عراق نه آسان است و نه پایانی بر 

چالش های اساسی این کشور.   

فرصت واکسنی ترامپ! 
با وجود همه تهدیداتی که از سوی ویروس کرونا 
متوجه جامعه جهانی شده است،گویا همه گیری این 
ویروس برای برخی از سیاستمداران فرصت هایی 
نیز فراهم می کند. دونالد ترامپ یکی از همین افراد 
است که با وجود شرایط نامطلوب کنونی در داخل 
آمریکا همچنان به دنبال این است که از دل تهدیداِت  
Covid-19 فرصت هایی را نیز برای اجرایی کردن 
اهدافش خلق کند.»آنتونی فائوچی« رئیس موسسه 
ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا روز جمعه 
گفت: » به طور خوش بینانه واکسن کرونا قبل از 
پایان سال ۲۰۲۰ آماده خواهد شد.« به نظر می 
رسد ترامپ نیز معتقد است اعالم رسمی کشف 
واکسن آمریکایی کرونا، منجر به افزایش محبوبیت 
وی در نظرسنجی ها خواهد شد. درخواست وی 
برای تعویق انتخابات نیز به این دلیل است .درواقع 
یکی از دالیلش این است.با این حال ممکن است 
»تایید وعده فائوچی« مبنی بر موفقیت آمیز بودن 
کامل واکسن، تا پایان ماه نوامبر به طول انجامد! 
به عبارت بهتر، متخصصان آمریکایی اصرار دارند 
فرایند »آزمایش واکسن های ادعایی« به صورت 
کامل طی شود.به گفته بسیاری از کارشناسان 
ــی آمریکا  مشخص ترین زمانی که سازمان داروی
می تواند این واکسن را تایید کند، احتماال پایان ماه 
نوامبر خواهد بود. اگرچه اعالم اولیه موفقیت آمیز 
بودن واکسن و وعده تولید گسترده آن در آینده 
می تواند تا حدودی وضعیت ترامپ در نظرسنجی ها 
را بهبود بخشد، اما می تواند منجر به بازگرداندن کل 

صحنه بازی به سود جمهوری خواهان شود؟!

تحلیل روز

کارتون روز 

رسوایی مالی پای جاستین ترودو را به پارلمان کانادا باز کرد 

زد وبندهای خانوادگی آقای جنتلمن!
اندازه تماشای دونیمه فوتبال زمان برد تا جاستین 
ترودو، نخست وزیر کانادا، در برابر کمیته تفحص امور 
مالی پارلمان این کشور به سواالت دربــاره تخلفات 
ــاره اعطای یک  مالی اش توضیح دهــد. توضیح درب
قرارداد پرسود دولتی به سازمان خیریه ای که پیش 
از این به اعضای خانواده »ترودو« پول پرداخت کرده 
بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در دفاع از خود 
۹۰ دقیقه در کمیسیون مالی پارلمان کانادا صحبت 
کرد که اقدامی استثنایی در ارتباط با یک رئیس دولت 
کانادا به حساب می آید زیرا نخست وزیر شیک پوش و 
جنتلمن کانادا سعی می کند از گسترش این رسوایی 
جلوگیری کند.خیریه »وی« گفته است که مبلغی 
حدود 3۰۰ هزار دالر کانادا را در سال های اخیر به 
مادر و برادر جاستین ترودو برای ایراد سخنرانی در 
برنامه های مختلف داده است. از سوی دیگر همسر 
نخست وزیر کانادا نیز قبل از این که جاستین ترودو 

رهبر حزب لیبرال کانادا شود ، برای حضور در 
یک رویداد در سال ۲۰۱۲ مبلغ ۱۵۰۰ دالر 
کانادا از این موسسه دریافت کرده بود. نخست 
وزیر کانادا، در تاریخ ۱3 ژوئیه برای این موضوع 

از کانادایی ها عذرخواهی کرد و گفت 
که درباره امضای قرارداد با  »وی« در 
پروژه ۹۰۰ میلیون دالری اعطای 
وام به دانشجویان کانادایی اشتباه 

کــرده اســت. خیریه»وی« در 
نهایت از اجــرای این طرح 

صرف نظر کرد اما اختالف ها همچنان باقی مانده 
است. عالوه بر ترودو، در این پرونده پای بیل مورنئو، 
وزیر دارایی کانادا نیز به میان کشیده شده است. وی 
که در تحقیقات پارلمان نیز مورد توجه است، هفته 
گذشته اعالم کرد که مبلغ ۴۱ هزار دالر هزینه سفری 
را که خیریه به او پرداخت کرده بود، به خیریه برگردانده 
است. با این حال ترودو در پارلمان کانادا تاکید کرد که 
از پرداخت هزینه سفرهای وزیر دارایــی اش از سوی 
خیریه »وی« اطالعی نداشته اســت. این نخستین 
باری نیست که جاستین ترودو و وزیر دارایی وی هدف 
تحقیقات تضاد منافع قرار می گیرند. اما این نخستین 
رسوایی دولت لیبرال ترودو نیست. یک سال و نیم 
پیش شواهدی از فساد مالی در یکی از بزرگ ترین 
شرکت های خدمات مهندسی مونترال به دست 
آمد. طبق این شواهد، شرکت SNC-Lavalin در 
۲۰۱۱ به مسئوالن  ۲۰۰۱ تا  فاصله سال های 
دولت وقت لیبی حدود ۴8 میلیون دالر رشوه 
داده بود. دادگاه این پرونده در جریان بود که یک 
منبع موثق اما ناشناس به خبرنگار گلوب اند میل 
اطالع داد که دفتر نخست وزیر تالش کرده جودی 
ویلسون ریبولد، وزیر وقت دادگستری را 
مجبور کند تا به نفع شرکت SNC در 
روند رسیدگی به پرونده دخالت کند. 
رسوایی که هفته ها دولت کانادا را 
تحت فشار رسانه ها و منتقدان قرار 

داده بود.

تهدید تلویحی ترامپ 
اگر بایدن رئیس جمهور شود، آشوب و خون ریزی گسترش می یابد 

ــات ریـــاســـت  ــابـ ــخـ ــتـ ــد انـ ــ ــردی ــ بــــــدون ت
جمهوری۲۰۲۰ پرچالش ترین انتخابات 
تاریخ آمریکاست. بحران کرونا، اعتراضات 
ضدنژادپرستی یا بحران اقتصادی آمریکا 
هر یک به تنهایی در ایجاد چالش برای یک 
رئیس جمهور مستقر کافی بود و حاال ترامپ 
با نمره منفی در هر سه بحران به استقبال 
رقابت های انتخاباتی رفته است.  وی  که در 
جمع هواداران خود در ایالت فلوریدا صحبت 
می کرد،از این فرصت برای حمله به »جو 
بایدن« نامزد حزب دموکرات در انتخابات 
ریاست جمهوری ماه نوامبر استفاده کرد و 
مدعی شد اگر بایدن در این انتخابات پیروز 
شود، »آشوب و خون ریزی گسترش می یابد، 
هیچ جایی امن نخواهد بود، هیچ امنیت و 
صلح و عدالتی وجود نخواهد داشت.« ترامپ 
همچنین افــزود : اگر بایدن رئیس جمهور 

آمریکا شود، دولت چین این کشور را 
صاحب خواهد شد.تصاویر منتشر 
شده از این مراسم نشان می دهد 
اجتماعی  فاصله گذاری  تنها  نــه 

ــرای جلوگیری از شیوع ویــروس  ب
ــد۱۹« رعــایــت  ــ ــووی ــ »ک

نــشــده بلکه مـــردم و 
آمریکایی  مسئوالن 

از ماسک هم  حتی 

استفاده نکرده اند.با این حال، وی در ادامه 
اتهام زنی های خود برای مقصر نشان دادن 
کشور چین در شیوع همه گیری ویروس 
کرونا، گفت: »چین، ما فراموش نکرده ایم! 
اما در ۹۰ روز دیگر، من می توانم دوبــاره 
با مــردم دست بدهم«. اوحتی به دیــواری 
که در جنوب این کشور و مرزهای مکزیک 
ــاره کرد و مدعی شد: »همان  ساخته، اش
طور که این دیوار باال مــی رود، هیچ چیزی 
از آن عبور نخواهد کرد. ما آن را به قیمت 
مناسبی بنا کردیم. تا پایان امسال یا اوایل 
سال بعد تکمیل می شود.« ترامپ در حالی 
به دیوار مرزی »نفوذناپذیر« خود با کشور 
مکزیک افتخار می کند که همین چند روز 
پیش توفان نه چندان سهمگینی که در 
ایالت تگزاس رخ داد، بخش های زیادی 
ــوار را به سادگی آوار کــرد.وی  از ایــن دی
همچنین به موضوع تظاهرات ضد 
نژادپرستی در پورتلند اشاره کرد 
و با تروریست خواندن معترضان، 
گفت: »تصاویر ایــن شهر مانند 
۱۰۰ سال گذشته شده است. 
ــا و  ــت ه ــس ــروری ت
آشــوب طــلــبــان 
ایجاد  خشونت 

می کنند!!«

جلد نشریه ویک 
/ خشم و هیاهو؛ 
فرستادن نیروهای 
فدرال به پورتلند 
برای فرونشاندن 
خشونت هاست یا 
شعله ور کردن آن؟

احــــمــــد عــبــد 
الساده نویسنده 
روزنـــــامـــــه  و 
ــی  ــراق نـــگـــار ع
ــش به  ــن در واک
مشکل بــرق در 
ــراق نوشت:  عـ

الکاظمی توانایی حل مشکل برق عراق را ندارد 
چون از ترس ترامپ نمی تواند با شرکت زیمنس 
آلمان قرارداد امضا کند. او  به پروژه خیالی چنگ 
می زند که همان متصل کردن شبکه برق عراق 
به شبکه برق کشورهای حوزه خلیج فارس است. 
راه حل کنونی او یعنی رساندن سوخت مجانی به 

نیروگاه ها هم در عمل نتیجه ای درپی ندارد.

مــردم آمریکا به دنبال افزایش نگرانی ها از همه 
گیری کووید ۱۹، افزایش جرم و جنایت و تشدید 
ناآرامی های داخلی و بی ثباتی سیاسی در پی 
اعتراضات اخیر ضدنژادپرستی، بیش از پیش به 
خرید سالح های گرم روی آورده  و رکورد جدیدی 
در این زمینه ثبت کــرده انــد. حــدود ۴۰ درصــد از 

خریداران برای اولین بار سالح گرم خریده اند. 

الکاظمی خرداد سال آینده را موعد برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام اعالم کرد 

تشدید منازعات سیاسی در عراق؟ 
پیشخوان بین الملل 

توئیت روز 

قاب بین الملل 

کارتون نشریه  االتحاد امـــارات/  ترکیه در حال 
دمیدن بر افراط گرایی .  

  دکتر حامد رحیم پور
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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ناصری- یکی چون کش های ماسک باعث شده گوشش درد بگیرد،ماسک نمی زند، دیگری چون وقتی ماسک می زند نفسش می 
گیرد، ماسک نمی زند، یکی اصال به کرونا اعتقادی ندارد که بخواهد ماسک بزند، یکی می گوید دارم ولی توی جیبمه، یکی احساس 
می کند قیافه اش بی ریخت می شود و ماسک نمی زند، یکی و یکی و یکی .... و تا دلتان بخواهد آدم هایی که ماسک نمی زنند برای 
کارشان دلیل های بی منطق پیدا می کنند. هرچند استفاده از ماسک از 15 تیر اجباری شده اما هنوز در محل کار، در خیابان، در 
مترو، اتوبوس، تاکسی و حتی در بین افراد خانواده ممکن است آدم هایی را ببینیم که ماسک نمی زنند و اگر اعتراض هم بکنی، اگر 
توهین نکنند هزاران دلیل از جنس آن چه در اول مطلب نوشتیم می آورند. البته رئیس جمهور خودش در جلسه هیئت دولت   از 
وزیران کشور و بهداشت خواست برای کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، مجازات تعیین کنند که با توجه به 
تجربه دیگر کشور ها می توان حدس زد چه مجازات هایی ممکن است در نظر گرفته شود. البته ممکن است طرح مجازات ماسک 
نزن ها هم مانند طرح جریمه عابران پیاده متخلف که سال ها پیش مطرح بود و هنوز خبری از اجرای آن نیست   ، اجرایی نشود  .البته  
زیرساخت های الزم برای جریمه  وجود ندارد و فقط می توان کارمندان را که قابل شناسایی اند جریمه کرد اما از آن جایی که بنا به 
گفته مسئوالن وزارت بهداشت این ویروس تا مدت ها در بین ما باقی است   الزم است  ساز و کارهایی برای این منظور ایجاد شود . 

با این حال  در ادامه درباره مجازات هایی که ممکن است تعیین شود، زیر ساخت های الزم  و البته لزوم این اتفاق بیشتر نوشته ایم.

با شدت گرفتن ابتال به کرونا در کشور، احتمال مجازات افرادی که ماسک نمی زنند وجود 
دارد، این مجازات ها چیست؟

             لزوم تعیین جریمه

با این که از نیمه تیر استفاده از ماسک در اماکن عمومی اجباری 
شد، با این حال در عمل هیچ اجباری برای زدن ماسک وجود 
ندارد و بسیاری هم به همین دلیل آن را اجرا نمی کنند. نمونه 
اش را در حمل و نقل عمومی کشور،  در بیشتر اتوبوس ها، 
تاکسی ها و واگن های مترو می توان دید که کسانی بی ترس از 
واکنش های قهری، سوار می شوند،  به راحتی از گیت های ورودی 
عبور می کنند و از جلوی چشم راننده و مامور ایستگاه می گذرند 
و در مسیر قرار می گیرند. نمونه بدترش در برخی مراکز تجاری 
و تفریحی است که افراد بدون ماسک و بی پروا در آن ها تردد 
می کنند و مانعی برایشان وجود ندارد و در آن بین ویروس کرونا 
چرخ می خورد و این جا و آن جا النه گزینی می کند. این افراد بی 
مالحظه و بی خیال که به دالیل واهی ماسک نمی زنند، نه تنها 
هزینه های زیادی را بر  دوش وزارت بهداشت و مردم می گذارند 
بلکه باعث جان باختن بسیاری از هموطنان مان می شوند که این 
آمار ها از جان باختن بیش از 200 نفر در روز خبر می دهد. البته 
با مرور صحبت های حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، بیشتر 
می توان به لزوم تعیین مجازات پی برد. حریرچی گفته: » بعد از 
این همه گفتن و خواهش کردن در برخی مراکز استان ها مثل 
اصفهان استفاده از ماسک تازه به 75 درصد و در تهران که حاال 

کانون انتشار کروناست به 50 درصد رسیده است.«

             پیش نیازهای جریمه

قطعا اجبار کردن برخی از مردم که با هیچ ادله ای قانع نشده 
اند از ماسک استفاده کنند تا جان خودشان و دیگران را نجات 
دهند، کار سختی است. با این حال  برای استفاده از قوه قهریه 
و تعیین مجازات هایی مانند حبس در قرنطینه و جریمه  باید 
کارهایی را انجام داد که می توان به نمونه هایی از آن اشاره 
کرد. قبل از هر چیز باید ماسک به وفور و با قیمت مناسب توزیع 
شود. بعد از آن باید خیلی زود ساز و کار اعمال جریمه، نحوه 
پرداخت و جریمه تکرار یا نپرداختن آن تعریف شود تا مجازات 
آدم های بی خیالی که ماسک نمی زنند به سرنوشت جریمه 
عابران پیاده متخلف که سال ها پیش مطرح شد دچار نشود.  
در وهله اول می توان بر اساس کد ملی افراد را جریمه کرد و 
برای متخلف محدودیت هایی را در نظر گرفت  . در ضمن از  
مسدود کردن   راه های اخاذی  و مقابله با اخاذانی که ممکن 

است از این طریق اقدام به اخاذی کنند نیز نباید غافل شد.
این موضوع را هم باید در نظر داشت هرچند مجازات قانون 
گریزان و ماسک نزن ها در این شرایط قرمز کرونایی نیاز 
است اما در صورت بد اجرا شدن می تواند لطمات بیشتری 
از جمله نارضایتی های بیشتر را به همراه داشته باشد و 
باید مراقب بود که برای درست کردن ابرو، چشمش را کور 

نکنیم.

نقره داغ یب خیال ها! تصاویر پربازدید فضای مجازی

برای دیدن ویدئوی مطالبی که 
در ایــن صفحه می خوانید و در 
فضای مجازی فراگیر شده است 

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

 تجربه های
 پدرانه

گربه های فهمیده

یه شاطر با 
معرفت قمی 

یه صندوق 
نذورات برای 

تهیه نون 
افراد نیازمند 

گذاشته 
بعدش 

خودش نون 
رو  میبره در 
خونه شون 
تحویل میده

کودک آزاری مدرن

یه زوج کاشانی 
مجلس 
عروسی 

نگرفتن و 
پشت ماشین 
شون نوشتن: 
»ایثار فقط از 

جان گذشتن 
نیست. ایثار 

از خواسته دل 
گذشتن هم 

هست...«

رزمایش همدلی

مقایسه 2 عکس جنجالی و اعتراض به مسئول کولر نشین!
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مقایسه جنجالی 2 عکس

روز گذشته تصویری از علی الریجانی در بیمارستان 
مسیح دانشوری با عکسی از چند بیمار که چند وقت 
پیش به دلیل ازدحــام مبتالیان کرونا و نبود تخت 
در بیمارستان مسیح دانشوری به پارکینگ منتقل 
شده بودند، مقایسه شد که واکنش های زیادی به 
همراه داشت.  کاربری نوشت: »رسیدگی به اشخاص 
منصب دار در تمام کشورهای جهان روالی فراتر از 
قواعد روتین داره و قرار نیست با مسئوالن هم 
مثل مردم عادی برخورد بشه ولی انتشار این عکس 
هم درست نبود!« کاربر دیگری نوشت: »کاش توی 
کشورمون شاهد این تبعیض ها نباشیم.« کاربری هم 
نوشت: »اون عکس مال قدیم بود و ممکنه روزی که 
الریجانی رفته تخت خالی وجود داشته.« کاربری هم 
نوشت: »آخرش این ویروس کرونا سنگینیش روی 

دوش مردم می مونه.«
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خالقیت در تذکر پارک اتومبیل

»این جای پارک هم معضلیه ها!« ویدئویی در فضای 
مجازی منتشر شده که یکی از شهروندان با آویختن 
اعالمیه های مختلف به درخت و حتی چسباندن روی 
خودرو از همسایه اش خواسته خودرو را در محل مد 
نظر زیر سایه  درخت پارک نکند. این ویدئو که مربوط 
به شهر یزد است، خالقیت شهروندان را در تذکر 
دادن محترمانه به یکدیگر نشان می دهد! کاربری 
نوشت: »این جای پارک هم توی کوچه های تنگ و 
باریک معضلیه. به خصوص تو تابستون که همه 
می خوان خودروشون زیر سایه  درختی چیزی باشه«. 
کاربر  دیگری در ادامه نوشت: »البته سایه درخت هم 
معضالت خاص خودش رو داره. کال پرنده ها رو درخت 
منتظرن خودرویی پارک بشه تا خرابکاری خودشون 
رو بر اساس رنگ خودروی پارک شده یه جوری که 
به چشم بیاد انجام بدن!« کاربری هم نوشت: »طبق 
قانون کسی نمی تونه از پارک خودرو کنار خیابون 

جلوگیری کنه مگه این که جلوی پل باشه.«
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اعتراض به مسئول کولرنشین

ویدئویی از اعتراض تند مجری شبکه خبر در فضای 
مجازی منتشر شده که حسابی مورد توجه کاربران 
قرار گرفته است. این مجری خیلی صریح و بی تعارف 
می گوید ما وقتی کف خیابان منتظر مسئول هستیم 
بیاید برویم گزارش تهیه کنیم، مسئول حتی حاضر 
نیست از پای کولر توی دفترش تکان بخورد، چطور 
می خواهد وضع این طوری درست شود؟ او در ادامه 
به مخارجی که بر دوش مردم قرار دارد، اشاره می کند 
و می گوید: »حاال شما گفتید در شرایط حاضر عروسی 
نگیرید مردم حتما به آن عمل می کنند و خیلی هم 
الزم است این کار. اما واقعا با هزینه های جهیزیه 
خودشان چه کنند؟ آیا می توانند جهیزیه هم نگیرند؟« 
کاربری نوشت: »خوشحالم باالخره دغدغه های مردم 
به طور صریح در رسانه ملی مطرح شد البته اگر گوش 
شنوایی از طرف مسئوالن باشه«. کاربر دیگری 
نوشت: »با کنار مردم بودن میشه همه مشکالت رو 

حل کرد ولی باید کنار مردم بود.«
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زندگی روستاییان با درآمد 500 هزار تومانی

نموداری از مجموع درآمد ماهانه دهک های مختلف 
مناطق روستایی در فضای مجازی منتشر شد که 
بازتاب های زیادی داشت. در این نمودار که توسط 
مرکز آمار تهیه شده می بینیم بیش از دو میلیون 
روستا نشین کشور ماهانه کمتر از 500 هزار تومان 
درآمد دارند البته روستاییان دهک دهم هم  بیش از 
شش میلیون تومان در ماه درآمد داشته اند. کاربری 
نوشت: »معموال توی روستا هزینه ها پایینه و در 
خیلی از موارد از تولید به مصرف اند و برای  میوه، 
سبزیجات، ماست و ... پولی نمی خواد پرداخت کنن.« 
کاربر دیگری نوشت: »هرقدر هم روستا کم خرج 
باشه بازهم با 500 هزار تومان در ماه نمیشه زندگی 
کرد.« کاربری هم نوشت: »در کنار اون دو میلیون نفر 
اون آدم هایی رو هم که ماهانه بیشتر از شش میلیون 

درآمد دارن ببینید.«
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سرکرده جوان بزرگ ترین هک تاریخ

همین چند وقت پیش بود که تاریخی ترین هک رخ داد 
و حساب کاربری ده ها فرد مطرح  و شاخص آمریکایی 
هک و با ارسال پیام هایی از طرفداران این افراد، 
بیت کوین گرفتند اما به تازگی خبر دستگیری یکی 
از سر کرده های این حمله هکری منتشر شده که 
بازتاب زیادی داشته است. طبق خبرها این هکر، یک 
جوان آمریکایی 17 ساله از ایالت فلوریداست که 
بنا به اطالع دادستانی این ایالت، این فرد روز جمعه 
۳1 ژوئیه در تامپا  واقع در سواحل غربی آمریکا در 
فلوریدا دستگیر شده است. در این حمله حساب های 
توئیتری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، بیل 
گیتس بنیان گذار مایکروسافت و الون ماسک رئیس 
خودروسازی تسال هک شده بودند. کاربری نوشت: 
»باید این جور آدم های نابغه ای که عالمی رو حیرت 
زده کرده اند آمــوزش داد تا از نبوغشون در راه 

درست استفاده بشه.«
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مرمت قلعه پرتغالی ها یا تخریب؟!

همه حرف ها از حفاظت، مرمت و سامان دهی قلعه 
۴00 ساله یعنی یکی از برندهای جزیره هرمز برای 
جذب گردشگر شروع شد؛ اما به نظر می رسد آخر 
و عاقبتش آن طــور که باید خوب نیست. به تازگی 
تصاویری از مرمت دیوار قلعه پرتغالی ها در جزیره 
هرمز دست به دست می شود که نشان می دهد 
این بنا به صورت غیر اصولی در حال مرمت است که 
واکنش های زیادی را به همراه داشت . کاربری به 
کنایه نوشت: »به نظر به جای یک مرمت کار آثار تاریخی 
یک معمار سیل بند رو برداشتن برای مرمت انتخاب 
کردن تا شاید در هزینه ها صرفه جویی کنن.« کاربر 
دیگری نوشت: »یک عده با این مرمت، معنای جدیدی 
برای واژه مرمت ساختن.« کاربری هم نوشت: »با این 
سهل انگاری ها تاریخچه و اصالت مکان رو از بین می 

برند و باید برای این کار افسوس خورد.«

اقدام قابل تحسین

برخالف یه 
عده که به 
هیچ وجه 

فاصله گذاری 
اجتماعی رو 
رعایت نمی 

کنن این گربه 
ها کنار پارک 

هنرمندان 
این فاصله 
رو رعایت 

کردن!

تقصیر من و 
شمایی که این 

آدما رو الیک می 
کنیم هم هست 
که باعث میشیم 

بعضیا حاضر شن 
به خاطر چند تا 
الیک هر بالیی 
سر بچه شون 

بیارن!

             تجربه جهانی برخورد با ماسک نزن ها

با نگاهی به تجربه کشورهای جهان می بینیم   روش های 
متفاوتی برای مجازات کسانی که به ماسک زدن اهمیتی 
نمی دهند، در نظر گرفته اند. در بین این تجربه ها از جریمه 
داریم تا زندان و حتی برخی کشورها از خشونت برای اجبار 
مردم استفاده کرده اند. البته کشورهای کمی هم از روش 
ما استفاده و تنها به خواهش و آموزش مردم در زدن ماسک 
بسنده کرده اند که در ادامه به مقدار جریمه و نحوه مقابله با 

ماسک نزن ها در برخی کشورها پرداخته ایم.
آلمان | جریمه کارفرما: مجازاتی که برای ماسک نزن ها 
در آلمان در نظر گرفته شده است، از هشدار   تا جریمه 
نقدی را شــامــل مــی شــود بــرای مثال ایالت بایرن برای 
تدابیر تخطی کنند  ایـــن  از  بـــار  ــه چــنــدیــن  کــســانــی ک
استفاده  ماسک  از  مغازه ها  مراکز عمومی مانند  در  و 
نکنند، جریمه نقدی ۱50 یورویی و برای تکرار این کار تا 
۳00 یورو تعیین کرده است. این ایالت، مراکزی را که برای 
کارگران خود ماسک تهیه نکنند نیز تا 5000 یورو جریمه 

می کند.
روسیه | 5 هزار روبل: جریمه نقض مقررات پوشش الزامی 
ماسک ودستکش  در وسایل حمل ونقل عمومی، برابر پنج 
هزار روبل و در اماکن اجتماعی برابر با چهارهزار روبل 
خواهد بود . روسیه همچنین سیستم  نظارت بر پوشش 

ماسک را  با کمک دوربین های نظارتی ایجاد کرده است.
هند | 5 هزار روپیه: میزان جریمه استفاده نکردن از ماسک 
در برخی ایالت ها یک صد روپیه، در برخی500 و در تعدادی 
از مناطق دو هزار تا پنج هزار روپیه تعیین شده است. هر 

روپیه حدود 250تومان است.
پاکستان | زندان و جریمه : مقامات پاکستان اعالم کردند 
شهروندان این کشور که هنگام تردد در خیابان و اماکن 
عمومی از ماسک استفاده نکنند، بر اســاس نظر قاضی 

جریمه یا حتی زندانی می شوند.
ــدان:  در پی تصمیم گیری  ترکیه | 2 ماه تا یک سال زن
استانداری ها و فرمانداری های شهرهای بزرگ ترکیه، به 
منظور کاستن از شیوع ویروس کرونا، مردم 42 استان از 8۱ 
استان ترکیه ملزم به زدن ماسک در معابر و اماکن عمومی 
شده اند. جریمه ماسک نزدن از دو ماه تا یک سال حبس و 
بدل آن از 200 تا ۱000 لیره ترک جریمه مالی به تشخیص 

قاضی پرونده تعیین شده است. 
 کویت | 3 ماه زندان: وزارت بهداشت کویت  27 اردیبهشت 
ماه طی بخشنامه ای اعالم کرد : هر یک از افراد در صورت 
استفاده نکردن از ماسک یا نپوشاندن دهان و بینی با هر 
وسیله دیگری، به سه ماه زنــدان یا پنج هزاردینار جریمه 

خواهند شد.
ــررات و محدودیت های  ــق 3 ســال حبس:طبق  م قطر| 
اجتماعی قطر افــرادی که در اماکن عمومی از ماسک 
استفاده نکنند، با مجازات تا سه سال حبس روبه رو خواهند 
شد. عالوه بر حبس برای متخلفان مجازات مالی 200 هزار 

ریالی )55 هزار دالر( در نظر گرفته شده است.
به جز آن چه نوشتیم در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، 
استرالیا، امارات، عربستان و برخی ایالت های آمریکا هم 

جریمه های سنگینی در نظر گرفته شده است.

ما برای فراری دادن دزد وقتی خونه 
نیسیتم چند تا استراتژی داریم که در کنار 

روشن گذاشتن چراغ از این ترفندی که 
می بینید هم استفاده می کنیم
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گزیده

یک عکس  

هشدار معاون امور اجتماعی شهردار تهران

محافظت کرونایی با صندوق های رأی قدیمی 
عکس:  رویترز  در مدارس تایلند    

محمد اکبری/خبرنگار پارلمان

 غفوریان- آن طــور کــه شهال کاظمی پور 
جمعيت شناس و عضو هيئت علمی دانشگاه 
تهران می گوید، هم اکنون 13 ميليون مجرد 
در کشور داریم که از این تعداد هشت ميليون 
آقا و پنج ميليون خانم هستند. کاظمی پور 
درباره این عدد شاید حساسيت چندانی نشان 
نمی دهد اما اظهار نگرانی او بــرای موضوع 

دیگری است. 

نگرانی از افزایش سن ازدواج       
ــه از  ــور کـ ــ ــی پ ــم ــاظ ــا ک بـ
ــرح  ــط ــان م ــاسـ ــنـ ــارشـ کـ
کشور  شناسی  جمعيت 
است، درباره آمار مجردها 
همکالم  قطعی  تــجــرد  و 
شده ام و سواالتم را با وی 

ــذارم. کاظمی پور می گوید:  در ميان می گ
مهم تر از تعداد 13 ميليون مجرد در کشور، 
موضوع افزایش سن ازدواج اســت. او از این 
بابت نگران اســت و می گوید: در یک دوره 
متولدان دهه ۶۰ در سن ازدواج قرار داشتند 
که به همين دليل ازدواج افزایش داشت. هم 
اکنون متولدان دهه ۷۰ به سن ازدواج رسيده 
اند اما به دليل سياست های منفی جمعيتی، 
اکنون تعدادشان کمتر است و با توجه به این که 
جمعيت در معرض ازدواج کمتر شده، تعداد 

ازدواج هم به تناسب آن کاهش می یابد. از 
سوی دیگر سن ازدواج هم به دالیل مختلف رو 
به افزایش است و این موضوعی است که باید 

درباره اش اظهار نگرانی کرد. 

اوضاع تجرد قطعی       
ــور دربـــاره آمــار مجردان  از دکتر کاظمی پ

 قطعی هم می پرسم. او ابتدا برایم آن را تعریف 
می کند: »وقتی آقــایــان به سن 5۰ و خانم 
ــدود 4۰ تا 45 می رسند و در حال  ها به ح
و هــوای ازدواج نيستند به ایــن حالت تجرد 
قطعی گفته می شود و آمار آن طبق آمار متداول 
 برای آقایان معموال 2 درصد مجردها و برای
 خــانــم هــا 4 تــا 5 درصـــد مــجــردهــا محاسبه

 می شود که اکنون به حدود ۷ درصد  رسيده 
است . ضمن این که تعداد خانم های مجرد 
قطعی حدود 35۰ هزار نفر است . البته در 
این بخش باید بگویم که آمار تجرد قطعی برای 
خانم ها رو به افزایش است«. کاظمی پور در 
این باره چند روز قبل به ایسنا گفته است: »بر 
ــاس آمــارهــای رسمی اگــر تمامی مــردان  اس
ازدواج کنند، فقط یک سوم زنان شانس ازدواج 
دارند. دو سوم زنان نيز شانس ازدواج را از دست 
می دهند، مگر این که با مردان مطلقه یا همسر 
فوت شده ازدواج کنند. با این تفاسير باز هم 

احتمال تجرد دختران وجود دارد.«

آمار دخترانه       
کاظمی پور دربــاره وضعيت دخترها هم آمار 
قابل توجهی ارائه می کند: در  زنان گروه سنی 
15 تا 19 ساله ۷8 درصد و همچنين در گروه 
سنی 2۰ تا 24 ساله 42 درصد مجرد هستند. 
در گروه سنی 25 تا 29 ساله نيز ميزان مجردها 
3۰ درصد است. در تمامی گروه های سنی به 
دليل تاخير در ازدواج سن مجردی افزایش پيدا 
می کند و این تاخير باعث می شود زنان شانس 
ازدواج شــان را از دست بدهند. او به دختران 
توصيه می کند که از هرگونه وقفه در ازدواج 
و نيز سختگيری های بی مورد صرف نظر و در 

سنين مناسب و کمتر ازدواج کنند.

لشکر  13 میلیونی مجردها
یک جمعيت شناس  مطرح :افزایش آمار تجرد قطعی در ميان دختران نگران کننده است 

شورای هیئات  مذهبی کشور:عواقب برگزاری 

تجمع در محرم با برگزار کنندگان است
ــاره برگزاری مجالس محرم و  شــورای هيئات  مذهبی کشور در بيانيه ای درب
تجمعات مذهبی و عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقالب اعالم کرد ه  برگزاری 
هرگونه تجمع و فــراخــوان در هر نقطه از کشور، بــدون موافقت و تأیيد ستاد 
ملی مقابله با کرونا و ستادهای استانی، با عنوان هيئت های مذهبی که مورد 
سوءاستفاده قرار می گيرد، ممنوع است و عواقب آن به عهده برگزارکنندگان 

خواهد بود. 

اجرای مجدد طرح پرداخت اقساطی 
جرایم رانندگی در دهه والیت

رئيس پليس راهــور ناجا از اجــرای مجدد طرح 
پرداخت اقساطی جرایم رانندگی به مناسبت 
ایام مبارک دهه والیت خبر داد. به گزارش فارس، 
سردار هادیان فر  درباره کمک به قشر کم درآمد 
جامعه  گفت : با مجوزی که از وزارت کشور گرفتيم 
این گونه رانندگان می توانستند بــدون پيش 
پرداخت وسيله نقليه خود را ترخيص و در طول 
یک سال به صورت اقساطی و در حد توان جرایم 
خود را پرداخت کنند که درصد زیادی از مردم هم 

از این فرصت استفاده کردند.
وی همچنين گفت: در هيچ گروهی افزایش 
جریمه نداشتيم و پيشنهادی هم به دولت ارائه 

نکردیم.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار :

فنس های میان ثروت و محرومیت 
در چابهار باید برداشته شود

مل  عا یر مد - ی کبر ا محمد
ــاره به  منطقه آزاد چابهار با اش
پـــروژه جــداســازی محوطه این 
منطقه از شهر چابهار با فنس به 

بهانه توسعه نيافتگی بخش شهری چابهار اظهار 
کرد: در اجــرای طرح توسعه  منطقه با اصــرار تمام 
برای برداشتن این دیوار فنسی تالش کردیم و حتی 
اصرار بر الحاق شهر به منطقه را داشتيم.عبدالرحيم 
کردی به خراسان گفت  : دیوارکشی ميان منطقه آزاد 
و شهر چابهار آثار و تبعات منفی فرهنگی -اجتماعی 
را ایجاد می کند به طوری که مردم محلی می گویند 
شهر را از منطقه آزاد جدا کرده اند؛ آن ها می دانند 
وقتی از دیوار رد  شوند وارد جامعه ای دیگرمی شوند.
کردی با بيان این که حاشيه نشينی چابهار زایيده 
بی برنامگی و نداشتن طرح بوده وعارضه ای از به 
وجود آمدن منطقه آزاد است، افــزود: آن چه باعث 
شد حاشيه نشينی در چابهار از اوایل دهه 9۰ توسعه 
یابد، مشکالت مدیریتی و نبود برنامه ریزی در توسعه 

شهری و دعواهای ميان دستگاه های متولی بود.

 پروتکل های بهداشتی  برای

 عزاداری ها این هفته اعالم می شود
 معاون فنی مرکز سالمت و محيط کار وزارت بهداشت از اعالم پروتکل های بهداشتی برای 
برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در هفته جاری خبر داد. فرهادی به ایرنا گفت: تاکنون 
جلسه هایی با سازمان حج و زیارت، سازمان تبليغات اسالمی، شورای سياست گذاری 
ائمه جمعه و جماعات، حوزه های علميه و مداحان داشته ایم. وی ادامه داد: پس از جمع 
بندی ها، شيوه برگزاری و پروتکل های بهداشتی برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم را 

اعالم خواهيم کرد.

رئیس جمهور: در کل کشور 
اجتماعاتی همچون عزا، عروسی 

و سمینار ممنوع است

ــودن  ــر ممنوع ب ــا تاکيد ب  رئــيــس جــمــهــوری ب
اجتماعات، گفت: در ستاد ملی این را فرااستانی 
دانسته و گفته ایم در کل کشور اجتماعات چه 
عزا، چه عروسی، چه سمينار و... ممنوع است. 
این استانی نيست بلکه سراسری است و تاکيد 
کردیم اگر شرایط عادی شود، ممکن است برخی 

اجتماعات آزاد شود.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحانی دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
با بيان این که همه دستورالعمل های بهداشتی 
الزم برای ماه محرم تا پایان هفته بعد مشخص و به 
همه دستگاه ها ابالغ می شود، افزود: مقرراتی که 
برای ماه محرم می گذاریم باید مسئوالن مساجد 
و تکایا مسئوليت بپذیرند و کسی که مسئول 
می شود، باید آن را بپذیرد. اگر فــردی خدای 
نکرده دقت نکرد، باید با او برخورد شود و قرار شد 
وزارت کشور و وزارت بهداشت نحوه برخورد با 

متخلفان را تدوین کنند.
وی ادامه داد: نکته ای که رهبر معظم انقالب روز 
جمعه فرمودند، کالم آخر و فصل الخطاب بود و 
برای همه روشن کردند چگونه باید عمل کنند 
و ما باید چگونه در ماه محرم امسال عــزاداری و 

سوگواری را انجام دهيم.
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مهرداد صدیقیان از چهارشنبه 
هفته جاری با فیلم »تا ابد« کاری 
از امیرحسین دواتگر، به سینما 
می آید. این فیلم سال گذشته 
در سکوت خبری ساخته شد و 

میالد کی مرام و ترالن پروانه از بازیگران آن هستند.

فرهاد اصالنی بــرای بــازی در 
سریال »سلمان فــارســی« اثر 
داود میرباقری، جلوی دوربین 
رفته است. او در این مجموعه 
نقش یک تاجر را ایفا می کند و 

گریم متفاوتی دارد. تصویربرداری سریال حدود 
پنج سال زمان خواهد برد.

فیلم  در  هدایتی  محمدرضا 
کمدی »هولیا« به کارگردانی 
مرتضی آتش زمزم بازی کرده 
بــا چهره هایی  ــن فیلم  و در ای
انــصــاریــان، مریم  مانند علی 
امیرجاللی، شــراره رخام و افشین سنگ چاپ 

همبازی شده است.

هلیا امامی که با سریال »از یادها 
رفته« شناخته می شود، در سریال 
مسعود  ساخته  »داِدســـتـــان« 
ده نمکی جلوی دوربین رفته. 
هومن برق نورد، بهنوش بختیاری 

و سحر قریشی نیز در این سریال حضور دارند.

چهره ها و خبر ها

نیکی کریمی به زودی با مستند 
»داشتن یا نداشتن« به نمایش 
خانگی می آید. او این مستند 
را سال 87، به تهیه کنندگی 
عــبــاس کــیــارســتــمــی ساخته 
اســت. مستند »داشتن یا نداشتن« مضمونی 

اجتماعی دارد.

امیرعلی دانایی از روز سه شنبه 
با فیلم »بی وزنی« ساخته مهدی 
فرد قــادری به نمایش خانگی 
مــی آیــد. او فصل دوم سریال 
نمایش خانگی »خـــواب زده« 

ساخته سیروس مقدم را نیز آماده انتشار دارد.

  مائــده کاشــیان   -  شــهاب حســینی در چهار ســال گذشــته بیشــتر در آثار 
کارگردان های جوان و فیلــم اولی بازی کرده که بعضــی از آن ها مانند »برادرم 
خسرو« ساخته احسان بیگلری تجربیات نســبتا موفقی بوده و بعضی از آن ها 
مانند »نبات« و »هزارتو« آثار موفقی نبودند. البته اگر او، از بازی در فیلم »متری 
شیش ونیم« انصراف نمی داد، پس از »فروشنده« به کارگردانی اصغر فرهادی 
با یک فیلم مهم روی پرده ســینما دیده می شــد و پس از درخشش در نمایش 
خانگی با سریال »شــهرزاد«، جایگاه خود در ســینما را نیز حفظ می کرد و در 
ســال های اخیر موفقیت ها و افتخارات بیشــتری در کارنامه او دیده می شــد. 
شهاب حسینی از بازی در یک فیلم احتمااًل مهم دیگر نیز انصراف داده و همه 

را غافلگیر کرده است.

اخبار

ــازی در »مــتــری شیش 	   انــصــراف از ب
و نیم«

ابتدا قرار بود شهاب حسینی در نقش 
»ناصر خاکزاد« در فیلم »متری شیش و 
نیم« به کارگردانی سعید روستایی بازی 
کند، اما مدت زیــادی نگذشت که خبر 
انصراف او از بــازی در این فیلم منتشر 
شد. سعید روستایی در اولین ساخته 
خود، »ابد و یک روز« استعداد و توانایی 
خود در کارگردانی و نویسندگی را نشان 
داده بود، بنابراین همه به دومین فیلم 
این کارگردان امیدوار بودند. نقش »ناصر 
خاکزاد« نیز کاراکتر خاص و جذابی بود، 
بنابراین شهاب حسینی می توانست با 
بــازی در ایــن نقش، یک نقش متفاوت 
را به کارنامه خــود اضافه کند. شهاب 
حسینی در فیلم »بــرادرم خسرو« نقش 
بیماری را که دچــار اختالل دو قطبی 
بود، بازی کرده بود. بازی او در نقش یک 
قاچاقچی بــزرگ مــواد مخدر پس از آن 
بیمار دو قطبی، می توانست اتفاق مهمی 
را در کارنامه او رقم بزند، اما این فرصت با 
انصراف از بازی در »متری شیش ونیم« از 

دست رفت.

جدایی از »بدون همه چیز«	 
اوایل اردیبهشت  امسال، خبری درباره 
بازی شهاب حسینی در فیلم »بدون همه 

چیز« به کارگردانی محسن قرایی منتشر 
شد. پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، علی 
مصفا و باران کوثری دیگر بازیگران این 
فیلم بودند و قــرار بــود شهاب حسینی 
با آن هــا همبازی شــود. گــروه بازیگران 
این فیلم ترکیب بسیار جذابی داشت 
و هــمــبــازی شـــدن شــهــاب حسینی با 
بازیگرانی مانند پرویز پرستویی و هدیه 
تهرانی نوید یک اتفاق خوب در »بدون 
همه چیز« را می داد، بنابراین پیش بینی 
موفقیت فیلم و ستاره های آن اصال سخت 
ــرای شهاب  ــازی در ایــن فیلم ب نــبــود. ب
با فیلم  حسینی که در سال های اخیر 

مهمی روی پرده سینما دیده نشده 
ــود که  ــژه ای ب ــود، فرصت ویـ ب

می توانست تکانی به کارنامه 
ــر او بدهد  ــی ســـال هـــای اخ
تا ایــن که روز جمعه خبری 
دربــاره جدایی این بازیگر از 

فیلم در مرحله فیلم بــرداری 
و جایگزینی هادی حجازی فر 

منتشر شد. هنوز به طور رسمی 
توضیحی درباره علت انصراف 

او اعالم نشده، اما گفته شده 
ــری  ــی ــاره گ ــن ــت ایـــن ک ــل ع

نارضایتی از روند تولید و 
وجود اختالفاتی بوده 

است. پس از »متری 

شیش ونیم« این دومین فرصت مهمی بود 
که می توانست شهاب حسینی را دوباره به 
دوران اوج در سینمای ایران بازگرداند اما 
با جدایی او، این فرصت نیز از بین رفت و 
اکنون تنها »مست عشق« اثر حسن فتحی 
است که شهاب حسینی می تواند به آن 

امیدوار باشد.

تغییر اولویت ها یا بی انگیزگی؟	 
انتخاب های  علت  دقیقا  نیست  معلوم 
نامناسب شهاب حسینی و انصراف او از 
فیلم های مهمی مانند »متری شیش ونیم« 
و »بــدون همه چیز« چه بــوده، اما به نظر 
می رسد ایــن بازیگر به انــدازه روزهــای 
اوجش انگیزه ای برای حضور درخشان 
و موفق در عرصه بــازیــگــری نـــدارد، یا 
شاید در وضعیت فعلی، فیلم ســازی و 
تهیه کنندگی برای او نسبت به بازیگری 
اولویت داشته باشند. به هر حال شهاب 
حسینی بازیگر مهمی است و حتما در 
خوبی  پیشنهادهای  سال ها  این  طول 
داشته که آن هــا را نپذیرفته اســت. جز 
انتخاب هایی که این بازیگر داشته، حضور 
او در مقام تهیه کننده و تاسیس شرکت 
فیلم سازی در آمریکا، بازگشت او به اجرا 
با برنامه اینترنتی »هم رفیق« و 
با  متفاوت  فعالیتی  انجام 
بازیگری از دالیلی هستند 
تغییر  احـــتـــمـــال  ــه  کـ
اولویت ها یا بی انگیزه  
ــاره او  ــ ــ شـــدن را درب

تقویت می کنند.

ممیزی 15 دقیقه ای 
»آقازاده«

کدام بخش ها از قسمت ششم سریال 
نمایش خانگی حذف شد؟

روز جمعه صبح شیبان خاقانی تدوینگر سریال »آقازاده« 
با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: »همچنان 
درگیر کات های دستوری« که نشان از ممیزی بعضی 
صحنه ها و تدوین دوباره قسمت ششم سریال داشت. 
در نهایت این قسمت از سریال با ساعتی تأخیر به پخش 
رسید، اما انتشار تصاویری در صفحه رسمی سریال 
می گوید بعضی سکانس ها که مربوط به سفر مشهد 

شخصیت های اصلی بوده، حذف شده است.
جمعه  شب نیز صفحه رسمی »آقازاده« تصاویری را همراه 
دیالوگ هایی از قسمت ششم با توضیح »آن چه در سریال 
»آقازاده« ندیده اید« منتشر کرد. طبق این تصاویر، مدت 
زمان 15 دقیقه ای که از سریال حذف شده، مربوط به 
حضور یک زائر مسیحی در حرم امام رضــا)ع( بوده که 
حامد از طرف شخصی به نام »شیخ باقر«، بسته ای را به 
او می رساند. »شیخ باقر« شخصیتی بود که پدر »حامد« 
توصیه کــرده بود به مشهد بــرود و با او که مجاور امام 
رضا)ع( و مرد اهل دلی است دیدار کند. بخش دیگری 
از ممیزی مربوط به پاسخ »شیخ باقر« در واکنش به سوال 
»حامد« بــوده که پرسیده آیا او می دانسته آن زن زائر 
مسلمان نبوده؟  عالوه بر دیدار »حامد« با زائر مسیحی 
ــارت »راضــیــه« در حــرم و  و گفت وگو با »شیخ باقر«، زی
گفت وگوی او با »شیخ باقر« نیز از موارد ممیزی سریال 

بوده است.

فرصت های ازدست رفته »شهاب«
 »بدون همه چیز« دومین فیلم شاخصی است که در سال های اخیر، شهاب حسینی 

از بازی در آن انصراف داده است

کارگردان»عروس آتش« درگذشت

خسرو سینایی سینماگر پیش کسوت دار فانی را 
وداع گفت.به گــزارش صبا، وی در چند روز اخیر 
در بیمارستان بستری بود. سینایی از سه ماه پیش 
به دلیل عفونت مهره ها ی کمر و خون ریزی معده 
بستری شــده و یــک جــراحــی سخت را پشت سر 
گذاشته بود. در عرض این مدت به 4 بیمارستان 

مختلف منتقل شد و در نهایت به کرونا نیز مبتال شد.
1۰ فیلم  خسرو سینایی کــارگــردانــی بیش از 
مستند و داستانی را در کارنامه خود دارد. »عروس 
آتــش« مطرح ترین فیلم کارنامه این کارگردان 
8۰ ساله سینمای ایران است که سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم نامه را نیز برای او به ارمغان آورد. 
کارگردانی »جزیره رنگین« در سال ۹۳ آخرین 
تجربه فیلم سازی سینایی در سینما بود که در 

گروه سینمایی هنر و تجربه اکران شد.

اخبار سیما توضیح داد
صفحه اینستاگرام اخبار سیما در یک استوری 
درباره عبارت »رئیس جمهور به ظاهر سیاه پوست 
آمریکا« توضیح داد. در این استوری آمده است: 
»سردبیر خبر 14 در پاسخ به حواشی پیش آمده در 
پخش خبر اعتراض ها به بی عدالتی در آمریکا در این 
بخش خبری )جمعه - 1۰ مرداد( گفت: منظور از 
عبارت »رئیس جمهور به ظاهر سیاه پوست آمریکا« 
این بود که آقای اوباما فقط ظاهرش سیاه پوست 
است اما مدافع حقوق سیاهان آمریکا نیست، که به 
علت سهو در نگارش خبر، دچار کژتابی عبارت شد 
و برخی مخاطبان آن را به گونه ای دیگر برداشت 
کردند. بنابراین بابت این سهو قلم از مخاطبان عزیز 

و فهیم عذرخواهی می شود.«
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نکته تاریخی 

ــری – هرچند که زنان  جــواد نوائیان رودس
قدرتمند در دوره قاجاریه، جمعیت معتنابهی 
را تشکیل نمی دادند، اما این وضعیت، اصال به 
معنای حضور نداشتن نسوان در عرصه سیاست، 
فرهنگ و اقتصاد آن دوره نبود؛ در هر کجا که 
فرصتی پیش می آمد، بانوان با توجه به موقعیت 
پیش آمده، نشان می دادند که در زمینه کار و 
فعالیت های اجتماعی، کم از مــردان نیستند 
و می توانند نقش مؤثری در ایجاد تغییر داشته 
باشند. این مهم، به ویژه بعد از پیروزی انقالب 
مشروطیت، بیشتر به چشم آمد و به خصوص، زنان 
طبقات باالی جامعه، به تکاپوهای گسترده ای 
بــرای ایفای نقش بهتر در عرصه های مختلف 
پرداختند. بااین حال، بیشتر ایــن اقدامات، 
محدود به فعالیت های فرهنگی و احیانًا سیاسی 
ــود و کمتر پیش مــی آمــد کــه یــک خــانــم، شّم  ب
اقتصادی خود را به رخ دیگران بکشد؛ اما در 
مــورد »اشرف الملوک فخرالدوله«، وضعیت 
فرق می کرد؛ او ُدردانه مظفرالدین شاه و دختر 
سرورالسلطنه بود؛ مادرش به عنوان زن عقدی 
شاه قاجار، همه کاره دربــار محسوب می شد و 
جناح خودش را داشت و این مسئله، با توجه به 
حالت جسمی مظفرالدین شاه و ضعف قوای 

ِدماغی وی، قدرت فراوانی به سرورالسلطنه 
می داد. فخرالدوله که ظاهرًا سومین فرزند و 

حاصل وصلت پسر ناصرالدین شاه با خواهر 
عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود، اخالق و 

رفتاری متفاوت نسبت به دیگر دختران 
درباری داشت؛ او ذاتًا به فعالیت های 

اقتصادی عالقه مند بود و اصواًل 
ورود وی به عرصه بازی های 

سیاسی هم، بیشتر با همین 
نیت صورت می گرفت.

نامزد مصدق!	 
یکی از فرازهای مهم 

زندگی فخرالدوله، 
مــاجــرای ازدواج 

اوســـــــــت؛ 14 
ــود که  ــ ــه ب ــال س

نجم السلطنه، خاله وی و مــادر دکتر مصدق، 
تصمیم گرفت فخرالدوله را برای پسرش عقد 
ــرار و مــدارهــا را  کند. مقدمات فراهم شد و ق
هم گذاشتند، ولــی شــاه قاجار ناگهان تغییر 
عقیده داد؛ چــرا؟ چون فکر می کرد خانواده 
نجم السلطنه خیلی قدرتمند نیست! این شد که 
فخرالدوله به عقد محسن خان امین الملک، پسر 
علی خان امین الدوله درآمد؛ مردی که در زمان 
ناصرالدین شاه رئیس دارالشورای کبری بود و در 
دوره مظفرالدین شاه، مدتی سمت صدراعظمی 
داشت. محسن خان امین الملک برای ازدواج 
با فخرالدوله، همسر اولش را طالق داد. به این 

ترتیب، دل دکتر مصدق هم شکست!

کسوت مردانه فخرالدوله	 
ــای  ــ ــان نخستین روزه ــم ــه از ه ــدول ــرال ــخ  ف
ازدواج، نشان داد که هم شّم سیاسی دارد و 
هم شّم اقتصادی. او پس از عزل پدرشوهرش 

امین الدوله، با علم به این که احتمااًل وی هم 
مانند دیــگــر صــدراعــظــم هــای قــاجــار به قتل 
می رسد، هنگام تبعید با وی همسفر شد و به 
این ترتیب، اجازه نداد او و شوهرش، به دست 
ــاه کشته شــونــد. اشرف الملوک  ــوران ش ــأم م
بعدها، وقتی امین الملک به دلیل تسلیم کردن 
ــان مــخــفــی شــده در پــارک  ــواه ــه خ ــروط ــش م
امین الدوله به محمدعلی شاه، توسط مجاهدان 
گیالن دستگیر شد و در ُشــُرف اعــدام بود هم، 
به داد همسر رسید و با توانمندی های خاصش 
در ایجاد زد و بندهای سیاسی، توانست شوهر 
را از معرکه بیرون بیاورد. فخرالدوله حتی با 
سردار سپه هم درگیر شد و در نخستین روزهای 
قدرت گرفتن رضاخان، به قم رفت و خانه ای در 
نزدیکی حرم حضرت معصومه)س( گرفت تا در 
صورت استفاده وی از زور، برای مصادره امالک 
خانوادگی اش، در حرم بست بنشیند و اوضاع را 
متشنج کند. سردار سپه که در آن زمان حریف 
فخرالدوله نمی شد، موقتًا فکر تصرف امالک 
وی را از سر بیرون کرد تا در فرصت مناسبی آن ها 

را باال بکشد!

فعالیت های اقتصادی نوین	 
ــوش  فــخــرالــدولــه بـــرخـــالف پـــــدرش، از ه
ــود. افـــزون بر این،  ــوردار ب ــرخ نسبتًا باالیی ب
دختر مظفرالدین شاه جرئت فــراوانــی برای 
ریسک پذیری در فعالیت های اقتصادی داشت. 
او معتقد بود، دیر یا زود باید از اقتصاد سنتی 
عبور کرد و شیوه های نوین را در این زمینه 
مورد استفاده قرار داد. برخی مورخان، 
او را نخستین کسی می دانند که 
زمزمه ایجاد بورس ملی را سرداد؛ 
آن هم در شرایطی که اوضاع 
به سامان  چــنــدان  مملکت 
نــبــود و اقــتــصــاد ایـــران در 
گام  ورشکستگی  مسیر 
بر می داشت. بنابراین، 
مــی تــوان فخرالدوله را 
در زمــره اقتصاددانان 
نواندیش ایران قرار داد؛ 

هرچند که آرزوی وی تا 12 سال بعد از مرگش 
محقق نشد.

رئیسه شوفرهای تاکسی!	  
استفاده از تاکسی به عنوان وسیله نقلیه عمومی در 
ایران نیز، ابتکار فخرالدوله بود. ظاهرًا او در سفر 
حج و هنگام عبور از قاهره در حدود سال 1301 
خورشیدی، با دیدن وسایل نقلیه عمومی، به فکر 
راه اندازی شرکت تاکسیرانی در ایران افتاد و بعد 
از بازگشت، این کار را آغاز کرد. با این حال، هنوز 
مردم به تاکسی روی خوش نشان نمی دادند و 
چند سالی وقت الزم بود تا شرکت تاکسیرانی 
فخرالدوله بتواند جای خود را در میان مردم بازکند 
و تعدادی از درشــکــه داران تهران را وادارد که 
وسیله خود را بفروشند و تاکسی بخرند. نخستین 
مدل های خودرویی که برای تاکسی در نظر گرفته 
شد، مربوط به کارخانه »فــورد« بود. فخرالدوله 
با سرمایه شخصی به درشکه داران وام می داد تا 
بتوانند تاکسی خریداری کنند و به این ترتیب، 
این وسیله نقلیه عمومی ابتدا در تهران و سپس 
در سایر شهرهای کشور، مورد اقبال قرار گرفت. 
بااین حال، فخرالدوله نتوانست ریاست تاکسیرانی 
را مدت زیادی حفظ کند و چندی بعد ناچار شد 
آن چه را ساخته است، به نوکیسه هایی واگذار کند 

که با رضاشاه ارتباط تنگاتنگی داشتند.
فخرالدوله روزهای پایانی عمر خود را در عزلت 
و بدون مــراوده با دیگران گذراند. مرگ فرزند 
ارشدش حسین، او را سخت پریشان کرده بود. 
به همین دلیل، تنها در باغ شخصی اش که امروزه 
محله الهیه تهران روی آن ساخته شده است، 
زندگی می کرد و فعالیت های اجتماعی وی به 
کفالت کودکان بی سرپرست و ساخت اماکن 
عام المنفعه عمومی محدود شده بود. فخرالدوله 
در سال 1328، مسجد بسیار زیبای فخرالدوله 
را در خیابان فخرآباد دروازه شمیران، ساخت. او 
در دی ماه سال 1334 دارفانی را وداع گفت. 
هرچند که وصیت کرده بود وی را در نجف دفن 
کنند، اما به دالیلی این کار میسر نشد و پیکر 
فخرالدوله را در گورستان ابن بابویه در شهر ری، 

به خاک سپردند. 

درباره قدیمی ترین جمهوری آفریقایی  

لیبریا؛ کشور بردگان آزاد شده

لیبریا کــشــوری بــا بیش از 
ــزار کیلومتر مربع  111 ه
وسعت و افزون بر پنج میلیون 
نفر جمعیت، در حاشیه غربی 
قاره آفریقا قرار دارد. با این 
حال، شاید کمتر کسی بداند 
که ایــن سرزمین، در میان 
انبوه کشورهای استعمارزده 

قاره سیاه، از سال 1847 دارای استقالل و نظام 
جمهوری اســت. لیبریا در قرن هفدهم، یکی از 
پایگاه های اصلی شکار برده برای انتقال به آمریکا 
ــزارع بــزرگ ایالت های  و به کارگیری آن هــا در م
جنوبی این کشور بود. اوایل قرن نوزدهم و در پی 
افزایش تعداد بردگان آزادشده در آمریکا که باعث 
تشدید تشنج در میان بردگان در بند می شد، جیمز 
مدیسون، چهارمین رئیس جمهور آمریکا، برنامه ای 
را برای بازگرداندن بردگان آزادشده به سرزمین 
اجدادی شان آغاز کرد. این برنامه شامل اجبار اتباع 
سیاه پوست آمریکایی به ترک ینگه دنیا و اسکان در 
منطقه ای در غرب آفریقا می شد؛ جایی که امروزه 
آن را با نام لیبریا می شناسیم. به دنبال این تصمیم، 
تعدادی از بردگان آزادشده از روی جبر یا اختیار، راه 
آفریقا را در پیش گرفتند و به تدریج در لیبریا ساکن 
شدند. بین سال های 1822 تا 1847، تعداد 
سیاه پوستان مهاجر در لیبریا به شدت افزایش یافت. 
آن ها با بومیان وارد جنگ شدند و توانستند منطقه 
وسیعی را تصرف کنند. به این ترتیب، جمهوری 
لیبریا با زبــان رسمی انگلیسی و پرچمی شبیه 
به پرچم آمریکا، بنیان گذاشته و جوزف جنکینز 
رابرتز، به عنوان اولین رئیس جمهور لیبریا انتخاب 
شد. سیاه پوستان مهاجر انتظار داشتند که دولت 
آمریکا، آ ن ها را به عنوان یک ایالت در نظام فدرالی 
خود بپذیرد، اما دولــت ایــاالت متحده که اصواًل 
برای اخــراج بردگان آزادشــده تالش می کرد، به 
این خواسته لیبریایی ها توجهی نکرد. طی چند 
دهه اخیر، لیبریا درگیر جنگ داخلی سنگینی 
بوده است؛ نبردی که به کشته شدن بیش از 14 هزار 
نفر انجامید. جالب است بدانید که الن جانسون 
سیرلیف، نخستین رئیس جمهور زن در قاره آفریقا، 

در سال 2005، در لیبریا انتخاب شد. 

تاریخ جهان

ارزش یادگاری نویسی 
عضدالدوله در تخت جمشید!

عضدالدوله دیلمی، بزرگ ترین فرمانروای آل بویه که 
بین سال های 338 تا 372 هـ.ق، بر بخش وسیعی از 
خاورمیانه حکومت کرد، هنگامی که از فتح اصفهان 
در ماه صفر سال 344، به سوی پایتخت خود، شیراز، 
در حرکت بود، مدتی را در نزدیکی تخت جمشید، 
رحل اقامت افکند. عضدالدوله، پس از فهمیدن 
محتوای کتیبه ها، دستور داد تا بر سنگی که در کاخ 
»تچر« قرار دارد، دو کتیبه به زبان عربی و به خط 
کوفی حکاکی کنند. در کتیبه اول نوشت: »به نام 
خدا. فرمانروای بزرگ همایون، عضدالدوله پناه 
خسرو، پور حسن رکن الدوله دیلمی، این بنا را در 
سال 344 هجری قمری دید به هنگامی که از فتح 
اصفهان و اسارت پسر ماکان و شکست سپاه خراسان 
)سامانی(، پیروزمندانه به شیراز بازمی گشت و او 
شخصی را که توانست نوشته های کنده شده بر این 
آثار را بخواند، به پیشگاه خود احضار کرد.« سپس 
در کتیبه دوم، افزود: »امیر ابوشجاع عضدالدوله، 
که خدا یــارش بــاد، در این جا، در صفر سال 344 
هجری قمری حاضر آمد و نوشته روی این آثار بر وی 
خوانده شد. آن را علی بن سری کاتب، از کرخ و موبد 
مارسفند کازرونی خواندند.« نکته بسیار مهمی که 
از این دو کتیبه یادگاری در تخت جمشید به دست 
می آید و بسیار شگفت انگیز است، وجود افرادی 
است که می توانستند خطوط میخی دوره هخامنشی 
به زبان ایالمی و فارسی باستان را بخوانند. یکی از 
این افراد، یعنی علی بن سری، ساکن بغداد بود و او 
را از آن شهر برای مطالعه خط احضار کردند. فاصله 
دوره هخامنشی تا عصر دیلمیان، چیزی حدود هزار و 
پانصد سال است و در این مدت، ایرانیان فرایندهای 
متوالی و زیادی را در تغییرات زبانی تجربه کردند؛ اما 
در سال 344 هـ..ق، هنوز هم افراد آشنا به خط میخی 
و زبان فارسی باستان وجود داشتند و این مسئله 
می رساند که ما باید رویکرد ذهنی مان را درباره دانش 

گذشتگان، به کلی تغییر دهیم. 

دختر مظفرالدین شاه؛ بنیان گذار تاکسیرانی در ایران!
فخرالدوله چگونه به فکر راه اندازی بورس و استفاده از شیوه های نوین اقتصادی در حمل و نقل عمومی افتاد؟ 
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تصویر فخرالدوله در قاهره هنگامی که به سفر حج  رفته بود
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تست هوش هوش منطقی

ــر زیــــر، گــزیــنــه  ــاوی ــص ــت در ت ــ ــی دق ــم ــا ک بـ
ناهماهنگ تر با سایر گزینه ها را انتخاب کنید.
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  قانون: ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویسید طوری که  در 
هر سطر، در هر ســتون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی تکراری 

نباشد.

294516783
816732945
375948612
962351478
753894261
481627359
637189524
528463197
149275836

125476938
369281754
847953216
214897365
658132497
793564182
532718649
976345821
481629573 

حل جدول شماره  77۲9 حل جدول شماره 935   

دهان 7. واحد سطح-پسر کاوه آهنگر-فراوان 8. مکان 
-بلوط دریایی 9. فیلمی از سعید سهیلی 10.ابزار ترقی-
جوشن چرمین-تحریم اجتماعی یک عمل یا یک کلمه به 
طور رسمی11.پیمان نظامی منسوخ-یار غم-نوعی نان 

12.بیماری اعصاب

 عمودی:
1. از صورفلکی مجاور قطب شمال 2. حیا-از درندگان 
جنگل-رنگ  3.پایتخت کشور کوبا-کتف-یگانه 4. جاده 
فلزی-برگه-رسا 5.از حبوبات-سوغات فاروج 6.زوبین-
بــاارزش 7.مــاده ضد بید-نقشه فرنگی 8.آگهی-گرما 
9.رهگذر-آموسنی-غربال 10. تکرار حرف-شوربا-
سراسری  11.مسابقات  عمومی  نقل  و  حمل  وسیله 

ورزش-رد  در 
کـــردن-کـــلـــمـــه 
 .12 افـــســـوس 

زلزله سنج 

افقی:1.از دیدنی های تاریخی چین 2.منزل- محصول صابون-مطیع 3.حریص- 
پیچ و خم-تصدیق بیگانه 4.حجاب حاجز 5. شیز-نوعی جین 6.ذریه-باجه-سقف 

افقی:1. ژله-فاقد راه خروج 2. باال پوش بلند-آدمکش 3.عود-فک-پیکر 4.دیوار 
بلند-از هفت سین- تیم یونانی 5. آگاه-از حروف انگلیسی-شعله آتش 6.غربال- 

جانور ذره بینی 7. نوعی انگور-پست 8.جنازه-عبودیت-
راه تغذیه  ــار مکتب-کژدم-  ــوزگ 9.آم سوغات گجرات 
جنین 10.عالمت جمع-میوۀ مخروطی شکل-چه کسی 
11.هشتمین ماه از سال خورشیدی-کاالی حمل شدنی 

12. به نوبت است- سریع السیر

عمودی :
1. فیلمی با بازی نوید محمدزاده-آماده 2. زنگ بزرگ-
تقلید-ساز   .4 نــدا  3.طــال-گــیــاه زینتی-حرف  دیکته 
دهنی-اجداد 5.کال-باال پوش مردانه-میوه دارای خواص 
دارویی 6. گنجشک-بیماری زردی 7.نوعی فرش-سده 
8.سرد-دست عرب-نام مردانه 9.مادر عامیانه-گرفتگی 
ــوار 10.حـــرف نداری-شیطان- زبــان-حــشــره خــون خ

موسیقی  ــی  ــوع ن
11.مـــــمـــــنـــــوع 
عرفی- یا  شرعی 
12.ماشین  ترس 
جنگی-وسیله ای 

در ژیمناستیک
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معمای ناصر در چلوکبابی:

  خب اول فکر می  کنیم ماست 500 تومان است. در حالی که اگر ماست 500 
تومان باشد قیمت بختیاری بدون ماست باید 65هــزار و 500 تومان باشد 
و قیمت بختیاری با ماست 66 هزار تومان که با فرض سوال در تضاد است. 
پس قیمت ماست 250 تومان است و قیمت بختیاری بدون ماست 65هزار 
و 250 تومان! حاال این  که ناصر چرا فقط پول ماست را کم داشته از عجایب 

روزگار است.

معمای آقا و خانم اسمیت:

 چون با یک مرد دیگر که فامیلش اسمیت است ازدواج کرده است

هوش منطقی: 

  عدد مرکزی از حاصل ضرب هر قطر به دست می آید. پس 20=2×10

چالش ذهن :

  1. کتلت 2. کباب کوبیده 3. دیزی سنگی 4. آب دوغ خیار 5. مرغ شکم پر 
6. باقالی پلو

تست هوش:

گزینه های )الف(، )ب( و )د( با دوران با هم منطبق می شوند اما گزینه )ج( بر 
آن ها منطبق نمی شود و نوک پیکان دار آن برخالف دیگر گزینه ها به داخل 

است نه بیرون.

آیا می توانید 10  تفاوت را  بین این ۲ 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

اختالف تصاویر:

در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته در هر کدام از شماره ها نام یک غذای خوشمزه را 
نوشته ایم که شما باید آن را حدس بزنید.

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: آری، آرد، یــار، 

رای، ریه، دیه، دیر و ...
چهار حرفی: دایه، دریا، دایر 

و ...
پنج حرفی: دهیار و دایره

به تصویر نگاه و رابطه بین اعداد را کشف کنید 
تا بتوانید جای خالی را پر کنید.

معما  )1( 

معما  )۲( 

ناصر در چلوکبابی 

ــی  رود و بختیاری سفارش  ناصر به چلوکبابی م
می  شود  متوجه  لحظه  در  ــد؛  ــی  ده م

کارتش به انــدازه کافی پول ندارد، 
قیمت بختیاری با ماست 65 هزار 

قیمت  و  ــت  اسـ تــومــان   500 و 
بختیاری 65 هزار تومان از ماست 

بیشتر است. 
ناصر ماست نمی  خرد. اما شما 
بگویید قیمت ماست چقدر است؟

آقا و خانم اسمیت

خانم ژانت اسمیت و آقای بیل اسمیت از یکدیگر 
طالق می  گیرند و خانم ژانت بعد از مدتی فامیل 
قبلی خــودش یعنی سیمین  نژاداصل را انتخاب 
می  کند. اما با این حال بعد از 5 سال جدایی از 
بیل اسمیت باز هم اسمش ژانت اسمیت خوانده 
می  شود. آیا چنین چیزی بدون این  که ژانت با بیل 

ازدواج کند ممکن است؟

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.

شرح در متنبازی با کلمات

حل جدول:

ن  م  ن    ل   خ  ا  ش   ز   خ         
ک ه  ا  ا   ک  ى ش  ر  ى   ا  د  س      
ف ا  و  خ  ر   ب  م   ى  ه  ف  ت  ل  ا     
ن ش ا  ر  ه   ج   د  و  ه  ر        و 
ک ى  ى  س س   ر   ز  ا   د  ق   د    

 

و ل  ه  پ  ل   ا  ن  م    

ن ى  ل   د  د   ا  ر    
   

ا م  ا  ن  ا  پ  ت   و   س 

ن ا  ر  گ  ن  ر   و  د    
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در امتداد تاریکی

ت
س

ی ا
ین

زی
    ت

س
عک

افشای راز تکان دهنده 
آن قدر با شنیدن این ماجرای تلخ، وحشت زده و نگرانم که 
همانند بیماران روانی دور اتاق می چرخم و با خودم حرف 
می زنم. هیچ گاه از روزی که برای بار دوم ازدواج کردم، به 
ذهنم نمی رسید که همسرم چنین نقشه شومی را در سر 
داشته باشد. به همین دلیل زمانی که این ماجرای اسفبار 
را از دهان خودش شنیدم، ناخودآگاه سیلی محکمی به 

صورتش نواختم و ...
زن 40ساله که از شدت استرس و نگرانی لرزش دستانش 
به خوبی حس می شد، با چهره ای مغموم اما برافروخته وارد 
اتاق مددکاری شد و در حالی که لیوان آب را سر می کشید، 
در تشریح سرگذشت اسفبارش به کارشناس اجتماعی 
کالنتری آبکوه مشهد گفت: تــازه دیپلم گرفته بــودم که 
»همایون« به خواستگاری ام آمد. مادرم در یکی از جلسات 
مذهبی با مادر همایون آشنا شده بود و با همین آشنایی چند 
ساعته مرا برای پسرش خواستگاری کرده بود، در حالی که 
هیچ گونه آشنایی و شناخت قبلی از خانواده اش نداشتیم اما 
مادرم اعتقاد داشت وقتی مادر همایون زنی محجبه و باوقار 
است، حتما فرزندش را به شکل شایسته ای تربیت کرده 
است. از سوی دیگر نیز یکی از بستگان پدرم عاشق خواهر 
کوچک ترم شده بود و آن ها به طور غیررسمی و با واسطه 
کردن بزرگ ترها از خواستگاری خواهرم صحبت می کردند، 
اما پدرم حتی سخن گفتن در این باره را نیز بر نمی تابید چرا 
که اعتقاد داشت تا زمانی که من ازدواج نکرده ام، نباید حرف 

از خواستگاری خواهر کوچکم به میان بیاید. 
این گونه بود که من تصمیم خودم را گرفتم و ندیده و نشناخته 
با همایون ازدواج کردم. طولی نکشید که مقدمات جشن 
عروسی فراهم شد و من و همایون زندگی زیر یک سقف 
را آغاز کردیم اما خیلی زود ورق برگشت و زندگی ام در 
مسیر نابودی قرار گرفت. هنوز دخترم را بــاردار بودم که 
روزی سرزده به خانه بازگشتم و شوهرم را کنار بساط مواد 
مخدر دیدم. گویی اتاق دور سرم می چرخید و پرنده های 
خوشبختی مرا ترک می کردند. همه آرزوهایم با دیدن این 
ماجرا به خاکستر یأس تبدیل شد. زمانی که فهمیدم همایون 
قبل از ازدواج با من اعتیاد داشته است، گریه کنان به پایش 
افتادم و از او خواستم به خاطر دخترمان اعتیادش را ترک 
کند. به همین دلیل او را نزد پزشک متخصص اعصاب و 
روان بردم و همسرم با مصرف دارو چند ماه اعتیادش را کنار 
گذاشت. در این مدت احساس آرامش داشتم و آرام آرام به 
ادامه زندگی با همایون امیدوار شدم ولی هنوز ترک اعتیاد 
او به یک سال نرسیده بود که متوجه شدم همسرم دوباره به 
لجنزار مواد افیونی افتاده است اما او سختی رانندگی در 

جاده و بیابان را بهانه ای برای مصرف مواد مخدر قرار داده 
بود و ادعا می کرد اگر کمی مواد مخدر سنتی مصرف نکند، 

توان کار کردن را نخواهد داشت. 
تالش هایم برای ترک اعتیاد او بی فایده بود. با وجود این، 
این شرایط را تحمل کردم تا این که بعد از به دنیا آمدن دختر 
دیگرم تازه متوجه شدم که همایون به مواد مخدر صنعتی 
روی آورده است. دیگر بر لبه پرتگاه ایستاده بود و هر لحظه 
با توهم هایی که داشت، مرا به باد کتک می گرفت. چند بار 

تالش کرد دختر کوچکم را بفروشد و ... 
خالصه، زندگی فالکت بارم هر روز بدتر می شد تا این که 
بعد از 13سال زندگی مشترک از او طالق گرفتم و حضانت 
دخترانم را در قبال بخشش مهریه پذیرفتم و به خانه پدرم 
بازگشتم. با شرکت در کالس های آمــوزش خیاطی کار 
و کاسبی به راه انداختم و سعی کردم زندگی گذشته را 
فراموش کنم. در این مدت خواستگاران زیادی داشتم اما 
همه فکر و ذهنم تربیت و تحصیل دخترانم بود تا این که 
یکی از مشتریانم مرا برای پسرش خواستگاری کرد. طاهره 
خانم مدعی بود عروس و پسرش در کشاکش طالق هستند، 
چرا که عروسش نازاست. اگرچه طاهره خانم ادعا می کرد 
پسرش مرا در مسیر منزل دیده و پسندیده است اما راضی 
به این ازدواج نبودم. با وجود این، آن قدر رفت و آمدها و 
اصرارهایش بیشتر شد که تصمیم گرفتم با پسرش صحبت 
کنم. »شهرام« با همه خواسته هایم و به ویژه حضانت صحیح 
از فرزندانم موافقت کرد، چرا که دخترم به سن نوجوانی 

رسیده بود و حساسیت خاصی از خودش بروز می داد. 
خالصه، دخترم را راضی کردم و سه سال قبل، دوباره پای 
سفره عقد نشستم. از همان چند ماه اول زندگی متوجه شدم 
دخترم رابطه خوبی با همسرم ندارد و من آن را به حساب 
همان حساسیت هایش می گذاشتم. همسرم وضعیت 
مالی خوبی داشت و من هم آن قدر درگیر زندگی و جنین 
هشت ماهه ام بودم که متوجه افسردگی و گوشه گیری دختر 
17ساله ام نشدم تا این که »نیلوفر« چند روز به خانه خواهرم 
رفت و با بیان این که دیگر به خانه باز نمی گردد، راز عجیبی 
را فاش کرد. او به خواهرم گفته بود ناپدری اش به او عالقه 
مند شده و پیامک های خارج از عرف برایش می فرستد و 

پیشنهاد دوستی داده است!
بــاورم نشد، اما وقتی از زبان همسرم شنیدم، ناخودآگاه 

سیلی به صورتش نواختم و ...
شایان ذکــر اســت، به دستور سرهنگ محمدی )رئیس 
کالنتری آبکوه( این پرونده توسط کارشناسان زبده در دایره 

مددکاری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 سارق دریچه های فاضالب و کابل های مخابراتی در دام پلیس

توکلی-سارق دریــچــه هــای فاضالب 
و کابل  هــای مخابرات به چنگ پلیس 
شهرستان  انتظامی  افــتــاد.   فرمانده 
کرمان  گفت:  به دنبال افزایش  سرقت 
دریچه هــای فاضالب در شهر کرمان، 
موضوع دستگیری ســارق یا سارقان به 
ــژه در دستور کــار پلیس قرار  صــورت وی
فـــداء"  سرهنگ"محمدرضا  ــت.  ــرف گ
افزود:  در همین زمینه  ماموران کالنتری 
12شهر کرمان با انجام  کار اطالعاتی  
ــارق را شناسایی و  متهم  را در یک  س

کردند. وی  دستگیر  ضربتی  عملیات 
خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به مقر 
انتظامی، با قرار گرفتن در برابر مدارک 
بازجویی های  ،در  پلیس  مستندات  و 
تخصصی به 1۵ فقره سرقت  دریچه های 
ــری، ســیــم بـــرق و کابل  ــه ــالب ش ــاض ف
 مخابراتی در شهر کرمان اعتراف کرد.

از  همچنین   انتظامی   مسئول  ایـــن 
دستگیری یک سارق سابقه دار محتویات 
خودرو و ساختمان های در حال ساخت و 

کشف 2۸ فقره سرقت خبر داد.

۲ کشته در تصادف پژو وموتورسیکلت با 4 سرنشین! 

 فرمانده انتظامی "نی ریز" گفت: بر اثر برخورد 
سواری 40۵ با یک دستگاه موتورسیکلت 
در محور "دولت آباد-آباده طشک"، 2 نفر 
کشته و 2 نفر نیز مجروح و راهی بیمارستان 
شدند.به گزارش رکنا، سرهنگ "سیدمحمد 
ــی اعـــالم یک  یــوســفــی"  بــیــان کـــرد: در پ
فقره تصادف فوتی در محور "دولــت آباد-
آبــاده طشک"، بالفاصله مأموران به محل 
مد نظر اعــزام شدند و مشاهده کردند یک 
سواری 40۵ با یک دستگاه موتورسیکلت 
با چهار سرنشین برخورد کرده است. این 

مقام انتظامی با بیان این که در این حادثه دو 
نفر از سرنشینان در دم فوت و راکب و دیگر 
سرنشین نیز مجروح و راهــی بیمارستان 
شدند، گفت: کارشناسان علت وقــوع این 
حادثه را توجه نکردن به جلو از جانب راننده 
سواری پژو اعالم کردند. سرهنگ "یوسفی" 
گفت: استفاده از کاله ایمنی نقشی گسترده 
در پیشگیری از تلفات جانی در هنگام تصادف 
دارد و باید همواره راکبان انواع وسایل نقلیه 
موتوری از کاله ایمنی استاندارد در هنگام 

رانندگی استفاده کنند.

رسم غلط شلیک هوایی در عروسی  و عزا دوباره قربانی گرفت 

خبر تلخ بود و تکان دهنده ، این بار کودکی معصوم  قربانی 
رسمی کهنه و غلط شد . محمد امین رضایی کودکی از 
اهالی روستای دهشیرخان خنداب آماج ساچمه هایی 
قــرار گرفت که قــرار بــود موجبات شــادی و تفریح عده 
ای را در مراسم عروسی فراهم آورد .شلیک هوایی در 
مراسم عروسی و عزا در برخی از نقاط  به ویژه غرب کشور 
تاکنون تعداد زیادی از حاضران در مراسم یا حتی عابران 
را به کام مرگ کشانده است . به گزارش رکنا، یکی از 
روستای  در  گذشته  هفته  دو  که  مجروح  مهمان   13
نامتعارف  شــادی  ــر  اث اراک  بــر  دهشیرخان خنداب 
و تیراندازی با اسلحه شکاری در عروسی مجروح شده 
بودند، کودکی بود که با وجود تالش پزشکان، متاسفانه 
دیروز جان خود را از دست داد. در این حادثه محمدامین 
رضایی کودک معصومی که به همراه 12 مهمان دیگر 
در عروسی دچار آسیب دیدگی و در بیمارستان بستری 
شده بود، با وجود تالش پزشکان، زنده نماند. ساعت 
آغازین بامداد بیست و نهم تیرماه ۹۹ یکی از میزبانان 
مجلس عروسی )از بستگان نزدیک داماد( در روستای 
دهشیرخان خنداب در اقدامی نادرست و بــرای یک 
شکاری  اسلحه  با  هوایی  تیر  چند  نامتعارف،  ــادی  ش
شلیک و در شلیک آخر به علت بی احتیاطی به سمت 
مهمانان تیراندازی کرد.بر اثر این بی احتیاطی تعداد 
13 نفر از افراد حاضر در مراسم عروسی به علت اصابت 
ساچمه های پخش شده تیراندازی از نواحی مختلف 
دچار مصدومیت شدند که بالفاصله برای مداوا به مرکز 
درمانی انتقال داده شدند و فــرد ضــارب دستگیر و با 

تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.

جشن هایی که به عزا تبدیل شد	 
در برخی از مناطق کشورمان بر اساس رسمی قدیمی 
پدر و بستگان داماد  هنگام ورود داماد به مراسم عروسی، 
شادی خود را با شلیک هوایی یا تیراندازی ابراز می کنند 
. شلیک هایی گاه مرگبار که می تواند در چشم برهم 
زدنی عروسی را به عزا تبدیل کند . نمونه این جشن های 
عزاشده را می توان در پرونده های چند سال گذشته 
پلیس مشاهده کرد . آن جا که زهرا کوچولو در نوروز ۹4  
و پس از شلیک هوایی در عروسی چند کوچه آن طرف تر 
از محل سکونت شان  دچار ضایعه مغزی شد و هوشیاری 
خود را از دست داد و یک سمت بدن وی بی حس شد یا 

داماد پلدختری که با کالشینکف موتورسواران دعوت 
شده به عروسی اش را به رگبار بست  و پیرمرد خرم آبادی 
که سال ۹6 به دلیل تیری که از اسلحه او به سر دختر ۵ 
ساله خورد راهی زندان شد . البته این موارد تنها چند 
نمونه از صدها نمونه ای است که استفاده از سالح که 
شاید در گذشته به دلیل مهارت تیراندازان و برای اهداف 
خــاص از جمله دفــاع از سرزمین ، ارزش هــای دینی و 
انسانی ، ناموس و مال بوده، جان انسان هایی را گرفته و 

خانواده هایی را داغدار کرده است .

ــاره تیراندازی در مراسم عزا و 	  هشدار پلیس درب
عروسی

 در همین حال رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با 
اشاره به رسم و رسوم تیراندازی در مراسم عزا و عروسی در 
برخی نقاط کشورمان، اظهارکرد: موارد متعددی وجود 
دارد که افراد به دلیل سهل انگاری، غفلت و ضعف مهارت 
های الزم در حمل، نگهداری و استفاده صحیح از اسلحه 
گرم، قتل ناخواسته نزدیکان و افرادی را که در آن مراسم 
ــد، رقم زده انــد. به گــزارش ایسنا سرهنگ  حضور دارن
شهاب امینی با بیان این که تخطی از قوانین و مقررات 
مربوط به حمل، نگهداری و استفاده از سالح های گرم 
جرم محسوب می شود، تصریح کرد: البته پلیس عالوه بر 
نگاه پیشگیرانه، تاکید ویژه ای بر فرهنگ سازی، آموزش و 
همکاری دیگر نهادها و دستگاه های مسئول دارد و بر این 
باور است که می توان دیگر رسوم پسندیده اقوام ایرانی را 

جایگزین رسم تیراندازی در مراسم عزا و عروسی کرد.   

شلیک مرگ به کودک در جشن عروسی 
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نرخ ارز 
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شاخص

افت کرونایی تجارت خارجی 

ــار تــجــارت خــارجــی کشور نشان  بــررســی آم
می دهد که کرونا تاثیر عمیقی بر تجارت کشور 
داشته و بسته شــدن برخی مرزها به دلیل 
وقوع کرونا موجب شده است تا آمار صادرات 
غیرنفتی کشور از ۱۱.۵ میلیارد دالر در سه 
ماه نخست سال گذشته به ۶.۳ میلیارد دالر در 
سه ماه نخست امسال کاهش یابد. در این میان 
واردات کشور نیز کاهش یافته است اگر چه 
به میزانی کمتر، به گونه ای که واردات کشور 
از ۱۰.۲ میلیارد دالر در سه ماه نخست سال 
گذشته به ۷.۶ میلیارد دالر کاهش یافته است. 
منبع: بانک مرکزی

اخبار

بازار خبر

یک شنبه 1۲ مرداد  1399
1۲ ذی الحجه1۴۴1.شماره  ۲0۴۴0

ثبت بدترین سقوط ماهانه دالر 
جهانی در 10 سال اخیر

مهر- ادامه افت ارزش جهانی دالر در روز جمعه 
سبب شد تا این ارز بدترین سقوط ماهانه خود 
در ۱۰ سال اخیر  را ثبت کند. بر این اساس، ارز 
واحد اروپا به نرخ برابری ۱/۱۹ واحد در برابر 
دالر  رسید. سی ان بی سی نوشت: اعتماد به 
دالر پس از این که رئیس جمهور آمریکا دونالد 
ترامپ، روز جمعه اعالم کرد احتمال به تعویق 
افتادن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وجود 

دارد، بیش از پیش کاهش یافت. 

سقف نرخ سود اوراق ودیعه بانک 
مرکزی مشخص شد

ــارس - شـــورای فقهی بانک مــرکــزی سقف  ف
)حداکثر( نرخ سود اوراق ودیعه بانک مرکزی 
را معادل نرخ تــورم ساالنه تعیین کــرده است. 
مدتی پیش بانک مرکزی اعالم کرد که ۵۰ هزار 
میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله 

منتشر می کند. 

با عبور ارزش شرکت اپل از شرکت 
ملی نفت عربستان موسوم به آرامکو، 
عنوان با ارزش ترین شرکت سهامی 
عام دنیا در اختیار این شرکت قرار 
گرفت. اتفاقی که از آن می تــوان به 
نقطه عطفی در عبور فناوری از نفت 

در افزایش ثروت آفرینی تعبیر کرد.
به گزارش خراسان، جای تعجب ندارد 
در شرایطی که شیوع کرونا، موقعیت 
شرکت های فناوری را در جهان ارتقا 
داده و در مقابل، با افت تقاضای نفت، 
شرکت های بزرگ نفتی را با چالش 
مواجه کــرده، جای این دو گــروه  در 
رده بــنــدی با ارزش ترین شرکت ها 
تغییر پیدا کند. آن هم در جایی که از 
یک سو غول نفتی دنیا یعنی آرامکو 
در مقابل غول فناوری اپل قرار بگیرد.
بر این اســاس، روز جمعه این اتفاق 
افتاد و طبق گزارش بلومبرگ، با رشد 
۱۰ درصدی ارزش سهام اپل، ارزش 
سرمایه بازار این شرکت به ۱.۸۱۷ 
تریلیون دالر رسید. رقمی که رده 
نخست با ارزش ترین شرکت دنیا را 
از آرامکوی سعودی با ارزش سرمایه 

بازار ۱.۷۶ تریلیون دالر ربود.

راه متفاوت آرامکو و اپل	 
ــو از زمـــان ورود بــه بـــورس در  ــک آرام
اواخــر سال میالدی گذشته، عنوان 
بزرگ ترین شرکت سهامی عام جهان 
را به خود اختصاص داده بود. با این 
حال، افت تقاضای نفت در بحبوحه 
کرونا که منجر به افت قیمت های نفت 
شد، درآمد سه ماه دوم این شرکت را 
احتمااًل تا حدود ۳۷ میلیارد دالر عقب 
ــده اســت. رقمی که در مقایسه با  ران
مدت مشابه سال قبل یعنی ۷۶ میلیارد 
دالر از نصف کمتر است.از سوی دیگر، 
شرکت آمریکایی اپل که پیش از این، در 
رقابت با مایکروسافت، با ارزش ترین 
شرکت آمریکا شده بود، روز پنج شنبه 
درآمد ۵۹.۷ میلیارد دالری را برای 
سه ماه منتهی به ۷ تیر امسال گزارش 
کرد که بسیار بیشتر از انتظارات بود. 
بدین ترتیب ارزش سهام اپل از ابتدای 
امسال تاکنون ۴۵ درصد رشد کرده 
اســت. اپل اعــالم کــرده که در دوران 
قرنطینه کرونا، تقاضای مردم برای 

محصوالت این شرکت زیاد شده است. 

10 شرکت برتر دنیا طی نیم قرن	 
اگر چه تحوالت روی داده در صدر 
ــدول با ارزش ترین شرکت های  ج
جهان تحت تاثیر شیوع کرونا و نیاز 
بیشتر مــردم به ارتباطات مجازی و 
همچنین افت تقاضا و درآمد شرکت 
ــروری بر  هــای نفتی رخ داده، امــا م
ــای فــنــاوری دنیا نشان می  ــده رون
دهد که شاید از ابتدا، تعیین جایگاه 

آرامکو در این فهرست، چندان پایدار 
و واقعی نیز نبوده است. چرا که این 
شرکت به عنوان شرکت ملی نفت 
عربستان، از یک سو  به مدد تسلط 
دولــت عربستان بر چاه های نفتی، 
توانسته بود به چنین جایگاهی دست 
پیدا کند و از سوی دیگر مدت هاست 
رونــدهــای تکامل صنعت و اقتصاد 
دنیا، مجال صعود به صدر لیست پر 
ارزش ترین شرکت ها را از شرکت 
های با ماهیت منابع طبیعی و معدنی 

)مشخصًا نفت و گاز(  یا صنایع ماشین 
ــای با  ســـازی گرفته و بــه شــرکــت ه
ماهیت فناوری و دانش بنیان داده 
اســت. ایــن موضوع را با مقایسه دو 
جدول زیر که نام ۱۰ شرکت برتر دنیا 
از نظر ارزش در سال های ۱۹۷۵ و 
۲۰۱۸ را بیان کرده است، می توان 
متوجه شد. شایان ذکر است که در 
ســال ۲۰۱۸ چــون هنوز آرامکو در 
بورس های جهانی عرضه نشده بود 

در این فهرست قرار نداشت.

سبقت فناوری از نفت 
اپل با عبور از آرامکو، ارزشمندترین شرکت جهان شد، به این بهانه گذر اقتصاد جهان از نفت و منابع طبیعی به فناوری را بررسی کرده ایم 

حوزه فعالیت10 شرکت برتر ۲018حوزه فعالیت10 شرکت برتر 1975رتبه

فناوریاپلنفت و گازاکسون موبیل1

فناوریالفابتصنعتجنرال موتورز۲

فناوریمایکروسافتصنعتفورد موتورز3

فناوری و خدمات مشتریآمازوننفت و گازتکساکو۴

فناوریتنسنتنفت و گازموبایل5

خدمات مالیبرکشایر هاتاوینفت و گازشورون تکساکو6

خدمات مشتریعلی بابانفت و گازگلف اویل7

فناوریفیس بوکصنعتجنرال الکتریک8

خدمات مالیجی پی مورگانفناوریآی بی ام9

سالمتجانسون و جانسونفناوریشرکت صنایع آی تی تی10

تثبیت بورس در کانال 1.9 با خودنمایی بزرگان 
شاخص بورس تهران که حدود دو هفته است در کانال ۱.۹ میلیون واحد نوسان می کند، دیروز نیز مثل 
شنبه گذشته با ثبت یک رشد مناسب خود را به میانه باالیی کانال ۱.۹ میلیون واحد رساند. دیروز بعد 
از یک هفته رخوت و عقب نشینی، بسیاری از نمادهای بزرگ بازار دوباره مثبت و صف خرید شدند تا 
شاخص کل ۵۷ هزار واحد معادل ۳ درصد رشد کند و به سطح بی سابقه یک میلیون و ۹۶۱ هزار واحد 
برسد.به گزارش خراسان، شاخص کل بورس تهران شنبه گذشته نیز با رشد حدود ۵۲ هزار واحدی 
خود را به یک میلیون و ۹۵۳ هزار واحد رسانده بود اما با افزایش عرضه ها از روز یک شنبه تا پایان هفته 
در نمادهای بزرگ، حدود ۵۲ هزار واحد سقوط کرد. حال باید دید این هفته نیز مثل هفته قبل شاخص 
در فتح ۲ میلیون واحد ناکام می ماند یا این که روند تغییر می کند. گفتنی است در معامالت دیروز دوباره 
نمادهای بزرگ بازار مثل شستا، فوالد مبارکه، هلدینگ خلیج فارس، ملی مس، پاالیش نفت اصفهان و 

تهران و تاپیکو عمدتا به صف نشستند و به تنهایی ۲۵ هزار واحد شاخص کل را باال کشیدند. 

فوالد در بورس می ماند اما با سقف قیمت دستوری 
در حالی که هفته قبل شاهد رفت و برگشت ها و نامه نگاری ها و شایعات زیادی در خصوص خروج 
معامالت فوالد و محصوالت فوالدی از بورس کاال بودیم، جلسه دیروز ذی نفعان این صنعت با 
معاون اقتصادی رئیس جمهور این شایعات را رفع کرد و طبق آن بر ادامه معامالت فوالد در بورس 
کاال تاکید شد. به گزارش خراسان،  ساز و کار حواله ای به این شکل است که به جای معامله در 
بورس و تعیین سهمیه ها توسط سامانه بهین یاب وزارت صمت، به متقاضیان بر اساس پروانه ها 
سهمیه تعلق می گیرد که می توانند از شرکت ها بخرند. مثال یک انبوه ساز می تواند بر اساس پروانه 
ساختمانی خود حواله آهن و میلگرد بگیرد. این شایعات به سرعت با واکنش پورابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شد. پورابراهیمی با اشاره به مازاد تولید محصوالت فوالدی در 
کشور از روش مطرح شده به شدت انتقاد و تصریح کرد که با واگذاری بازار به عرضه و تقاضا از مسیر 
بورس بازار فوالد متعادل می شود. گفتنی است قیمت میلگرد در شش ماه اخیر تقریبا سه برابر 
شده و از هر کیلو ۴ هزار تومان به محدوده ۱۲ هزار تومان رسیده است. جلسه دیروز تولیدکنندگان 
فوالد با نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور یک بخش از مشکالت را رفع کرد. به گفته 
شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن فوالد، در این جلسه بر تداوم عرضه محصوالت فوالدی در 
بورس و عدم تغییر ضرایب قیمتی تاکید شده است و البته سقف قیمتی همچنان برقرار خواهد بود. 

آمار 70 هزار میلیاردی وزیر اقتصاد 
از ورود نقدینگی به بورس 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تالش می کنیم 
۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ورودی به بازار 
سرمایه را حفظ کنیم. به گزارش تسنیم، فرهاد 
دژپسند با اشاره به بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی از فعال شدن بازار سرمایه به عنوان یکی 
از مؤلفه های تحقق این سیاست ها نام برد و گفت: 
تعداد کد های سهامداری در بازار سرمایه تا پایان 
خرداد ماه ۱۵ میلیون و ۲۵۱هزار کد و با احتساب 
سهام عدالت به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده 
است. وی عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس و 
فرابورس در چهار ماه اول سال را معادل ۱۳۷ هزار 
میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل سال ۹۸ 
اعالم کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ورودی 
حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ۷۰ 
هزار میلیارد تومان بوده است که در تالش هستیم 
این سرمایه ورودی را حفظ کنیم و در نهایت به حوزه 

تولید و توسعه سرمایه گذاری سوق دهیم.

 سهم 75 صادرکننده
 از 5 میلیارد یورو ارز بازنگشته 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
حدود پنج میلیارد یورو به دلیل بازنگشتن ارزهای 
ــی کشور در ســال هــای ۹۷ و ۹۸ فقط  ــادرات ص
از ناحیه ۷۵ صادرکننده صــورت گرفته است. 
احسان خاندوزی  در گفت وگو با فارس با اشاره 
به جلسات کمیسیون اقتصادی با وزارتخانه ها 
دولت  گفت:  ارز  موضوع  با  مرتبط  نهادهای  و 
نتوانسته از دیپلماسی اقتصادی خود برای تمکین 
طرف های اقتصادی ما که بیش از ۱۷ میلیارد دالر 
ذخایر ارزی ما در اختیارشان است، استفاده کند. 
خاندوزی اظهار کــرد: حــدود پنج میلیارد یورو 
ــای صادراتی کشور در  به دلیل  بازنگشتن ارزه
سال های ۹۷ و ۹۸ تنها از ناحیه ۷۵ صادرکننده 
صورت گرفته است. به عبارتی اگر بانک مرکزی 
تمرکز خود را فقط روی صادرکنندگان بزرگی که 
ارز خود را           برنگردانده اند قرار دهد می تواند بخش 
زیادی از نیازهای دوره کوتاه مدت کشور را           تأمین 
کند. پیش از این نیز مسئوالن بانک مرکزی اعالم 
کرده بودند که ۶.۸ میلیارد یورو ارز صادراتی کشور 
توسط ۲۵۰ صادرکننده به کشور بازنگشته است.
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تازه های مطبوعات

انعکاس
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اعتماد- محمدرضا تاجيک با تعبير »شهيد  •
عزیز« از جبهه اصالحات نوشت: »من گفتم نعش 
این شهيد عزیز }اصالح طلبى{ روی دستان ماست. 
در یکى از مصاحبه هایم گفتم ترسم از این است که 
نعش این شهيد عزیز زیر پاهای ما قرار بگيرد. هنوز 
هم که هنوز است عده ای هستند که از تاریخ درس 

نگرفتند، از شرایط درس نگرفتند.«
شرق- این روزنامه با بيان احتمال کاندیداتوری  •

فتاح در 1400 نوشت: »فتاح ریاست دو نهاد 
خاص )کميته امداد و بنياد مستضعفان( را در این 
سال ها بر عهده داشته... اما دست کم در ظاهر 
دیده نشده که فتاح در این مدت دست به کارهای 
تبليغاتى حدس زدنى یا ویترینى بزند. از او کمتر 
رفتارهایى دیده شده که حاکى از بهره برداری 
ــدان اهــل  ــن ــد. چ ــاش ســيــاســى از موقعيتش ب
سياسى کاری نيست...فتاح در زمان ریاستش بر 
وزارت نيروی دولت نهم هم برخالف دیگر اعضای 
کابينه دولت احمدی نژاد که نگاه جناحى و حزبى 
درباره عزل و نصب ها یشان داشتند، از نيروهای 
اصالح طلب هم در این وزارتخانه استفاده کرده 
ــود. او هيچ  گاه در عــزل و نصب ها یش در این  ب

وزارتخانه نگاه سياسى نداشت.«

برنا نوشت: برادر قاضى منصوری در واکنش  •
به انتشار خبری مبنى بر این که جسد این قاضى 
به خــانــواده اش تحویل شده اســت، ضمن رد و 
تکذیب این خبر، گفت: جسدی  راکه منصوب 
به برادر من است، به ایران آوردند و دوبار هم با 
خانواده به پزشک قانونى رفتيم منتها نتوانستيم 
ظاهر جسد را احراز کنيم. پزشک قانونى از همه 
خانواده ما آزمایش دی ان ای گرفت اما جواب 
آزمایش هنوز اعالم نشده است. به همين دليل 
ما هنوز جنازه را تحویل نگرفته ایم و منتظریم که 

آزمایش دی ان ای اعالم شود. 
رکنا خبرداد: عامل توليد و انتشار فيلمى که در  •

آن چند مرد پرچم یک گروهک تروریستى »طالبان« 
را در دست گرفته بودند ودر پارک ملت تهران قدم مى 
زدند، دستگير شد. سردار »على ذوالقدری« رئيس 
پليس امنيت عمومى تهران درباره این اقدام گفت: 
در پى این اقدام که موجبات سوء استفاده رسانه های 
معاند را در پى داشت با سرعت عمل پليس، عامالن 
اصلى توليد و بازنشر این تصاویر دستگير و برای سير 

مراحل قانونى تحویل مرجع قضایى شدند.
ــدآرا نوشت: محمدرضا رضایى  •  سایت م

کوچى، رئيس کميسيون عمران مجلس گفت: 
بنده به تازگى شکایتى را عليه آقای سيدمصطفى 
آقاميرسليم تنظيم کرده و به هيئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان فرستاده ام تا مدارک ایشان 
در خصوص رشوه ۶۵ ميلياردی را که در رسانه 
ها عليه بنده مطرح مى کند، بررسى کنند و بر 

اساس آن تصميم بگيرند. 

سربازان گمنام امام زمان)عج( طى عمليات 
پيچيده ای توانستند »جمشيد شارمهد« سرکرده 
گــروه تروریستى»تندر« که از آمریکا عمليات 
مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت مى کرد،  
در تور اطالعاتى خود بيندازند. بى بى سى از این 
فرد به عنوان »رئيس انجمن پادشاهى ایران« یاد 
کرد که در آمریکا زندگى مى کرده است. جزئيات 
این که این عنصر تروریستى مهم ساکن کاليفرنيا  
دقيقا در کجا و چطور در دام سربازان گمنام امام 
زمان )عج( افتاده، منتشر نشده است. به گزارش 
تسنيم، این گروهک همان گروهکى است که 
مسئوليت انفجار خونين حسينيه سيد الشهدای 
شيراز در سال 87 را برعهده گرفته بود. عمليات 
بمب گذاری که »جمشيد شارمهد« خود طراحى 
آن را به عهده داشت و باعث به شهادت رسيدن 
14 تن از هموطنانمان و زخمى شدن بيش از 
200 نفر در این حادثه شد. در همين زمينه 
به گزارش فارس، وزارت اطالعات توانست به 
این گروه تروریستى »مستقر در آمریکا« ضربه 
اساسى وارد کند و »جمشيد شارمهد« سرکرده 
آن را در دام  اطالعاتى خود بيندازد. پيشتر  
وزارت اطالعات بــرای  روح ا... زم  مدیر آمد 
نيوز  که در فرانسه مستقر بود دام پهن کرده و 
موفق به دستگيری او در عراق  شده بود و حاال 
در یک اقدام اطالعاتى پيچيده، سربازان گمنام 
امام زمان)عج( توانسته اند سر شبکه یکى از 
بزرگ ترین گروهک های تروریستى را که نه این 
بار درفرانسه بلکه در آمریکا مستقر بوده است، 
در دام خــود بيندازند. »شارمهد« همچنين 
مدیریت رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهى 
ایران را به عهده داشت؛ در سایت رادیو تندر 
مطالبى دربــاره چگونگى هدایت مبارزات 
شهری و مقابله با نيروهای امنيتى منتشر شده 
و مشى این رسانه دعوت به مبارزه با جمهوری 
اسالمى بوده است. گفتنى است وی هم اکنون 

در دستان قدرتمند وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمى ایران قرار دارد.

»تندر« کی و کجا ایجاد شد؟	 
اگرچه هنوز از جزئيات نحوه دستگيری شارمهد 
اطالعاتى در دست نيست وآن طور که گفته  
شده جزئيات بيشتر در آینده نزدیک منتشر 
خواهد شــد؛ امــا در همين بــاره پایگاه خبری 
تحليلى مطالعات تروریسم ) هابيليان( جزئياتى 
ــاره گذشته ایــن گروهک و ایــن که چه  را دربـ
کسانى این گروه را شکل  داده و رهبری کرده 
اند، منتشر کرده است: »گروهک تروریستى 
تندر در سال 83 توسط فردی به نام »فتح ا... 
منوچهری« ملقب به »فرود فوالدوند« تشکيل 
شد. این فرد هدف خود را از تشکيل این گروهک 
براندازی نظام جمهوری اسالمى ظرف مدت 
یک سال اعــالم کــرد. شبکه تلویزیونى معاند 
»Your TV« که متعلق به فرود فوالدوند است، 
مسئول تبليغات و انتشار مواضع این گروهک 
است.« هابيليان در ادامه مطلب خود از حضور 

فوالدوند در اسرائيل و این که پس از چندی 
ناپدید شده  و شارمهد جای او را گرفته، خبرداده 
است: »سرکرده این گروهک تروریستى در سال 
8۵ ناپدید شد و کسى از سرنوشت وی اطالع 
دقيقى ندارد. تنها دختر وی مدعى شده است 
که پدرش در سرزمين های اشغالى فلسطين 
)اسرائيل( به سر مى برد. پس از ناپدیدشدن 
فرود فوالدوند فرد دیگری به نام جمشيد شارمهد 
به عنوان مسئول این گروهک معرفى شد. این 
گروهک تروریستى به طور مستقيم مسئوليت 
چندین عمليات تروریستى در ایران را برعهده 

گرفته است.«

از بمب گذاری در حرم امام تا حمله میکروبی 	 
به نمایشگاه کتاب

ــراز  ــي ــه حــســيــنــيــه ش ــادثـ ــه حـ ــت کـ ــف بــایــد گ
فاجعه آميزترین اتفاقى بوده که این گروهک 
تروریستى آن را رقم زده است ولى این تنها 
اقدام این گروه نبوده و به گفته هابيليان آن ها 
اقدامات خرابکارانه دیگری همچون بمب گذاری 

در حرم امــام)ره( را در پرونده خود دارنــد: »در 
اقدامى دیگر تروریست ها که در یکى از هتل های 
تهران مشغول ساخت بمب بودند، بر اثر انفجار 
و آتش سوزی موقعيت شان لو مى رود و توسط 
نيروهای امنيتى دستگير مى شوند. دومين 
عمليات تروریستى ایــن گروهک در روز 30 
خــرداد 88 در حرم حضرت امام خمينى)ره( 
صورت گرفت که البته فرد بمب گذار موفق به 
ــردن محموله انفجاری به حرم حضرت  واردک
امـــام)ره( نشد و بمب را در مقابل کفشداری 
حــرم منفجر کــرد که بر اثــر انفجار آن هشت 
تن از هموطنان مجروح شدند.« هابيليان در 
ادامه تصریح کرد که این گروه صرفا متمرکز بر 
حمالت فيزیکى نبوده و اقدامات خرابکارانه 
خود را درحــوزه های شيميایى و ميکروبى نيز 
فعال کــرده اســت: »گروهک تروریستى تندر 
توسط  صورت گرفته  برنامه ریزی های  طى 
سرویس های اطالعاتى غربى به دنبال عمليات 
تروریستى شيميایى و ميکروبى در نمایشگاه 
بين المللى کتاب تهران و عمليات تروریستى 
در کنسولگری روسيه در رشت نيز بود اما با 
هوشياری نيروهای امنيتى موفقيتى به  دست 
نياورد. از دیگر طرح های تروریستى ناموفق 
این گروهک مى توان به طرح انفجار مخازن و 
خطوط انتقال نفت در بندر گناوه، بمب گذاری 
در حرم حضرت معصومه)س( و مجلس شورای 
اسالمى اشاره کرد که این طرح ها نيز عقيم ماند 

و اجرایى نشد.« 

اولین اعترافات تروریست با چهره ای 	 
شوک زده

همچنين روز گذشته اولين فيلم از  اعترافات 
این سرشبکه تروریستى منتشرشد. »شارمهد« 
که به وضوح در فيلم منتشر شده ترسيده و شوک 
 زده به نظر مى رسد، دربــاره حمله به حسينيه 
سيد الشهدا )ع( شيراز و ارتباط با عامالن این 
حمله خونين مى گوید: »قبل از این که بمب را 
منفجر کنند به من اطالع دادند؛  آن ها موقعيت 
خوبى داشتند و احتياج به مواد منفجره داشتند 
و ما هم مواد منفجره را در اختيارشان گذاشتيم.«

شکار تروریست ساکن آمریکا 
سرکرده گروهک انجمن پادشاهى و هدایت کننده انفجار حسينيه سيدالشهدای شيراز توسط  وزارت اطالعات  به دام افتاد 

ویژه های خراسان  

کاربران پیگیر مطالبات کارگران هفت تپه
 دیروز چهل و هشتمين روز اعتراض کارگران 
هفت تپه به دریافت نکردن حق و حقوقشان 
بــود. این کارگران که  در اعتراضات خود با 
حمل تصاویر امام خمينى)ره( و رهبر معظم 
انقالب اسالمى تاکيد کرده اند که به دنبال 
مسائل سياسى نيستند و فقط خواهان حقوق 
خود هستند، روز گذشته نيز پالکاردهایى با 
این  مضمون به همراه داشتند: »کارگر سرباز 
انقالب است«. دراین باره به گزارش خبرگزاری 
دانشجو، صبح دیـــروز »اميد آزادی« فعال 
کارگری شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه 
در گفت و گوی زنده با شبکه خبر گفت: آقایان 
مى گویند که شرکت هفت تپه را ورشکسته 
تحویل گرفتند؛ ســوال بنده ایــن اســت، اگر 
شرکتى با ۵7 هزار تن توليد ورشکسته بوده، 
اکنون نام شرکتى که توليد آن به 19 هزار تن 
رسيده، چيست؟ همچنين روز گذشته سه 
تن از اعضای کميسيون اصل 90 با سفر به 
اهواز در جمع این کارگران حاضر شدند و قول 
پيگيری امور آن ها را دادند. شرافت و بردباری 
کارگران هفت تپه، این روزها به شدت مورد 
توجه کاربران توئيتری قرار گرفته به نحوی 
که هشتگ  »کارگران هفته تپه« به یکى از پر 
استفاده ترین کلمات توئيتر فارسى تبدیل شده 

است. برخى از این واکنش  ها عبارتند از:
* براندازها هشتگى برای کارگران هفت تپه 
نزدند، مى دونيد چــرا؟ چون اون کارگرا از 

اولش گفتن مخالف نظام نيستيم فقط حقمونو 
مى خوایم بــرای همين براندازها نتونستن 
الشخوری کنن ادعای حمایت از هموطن هم 
دارن از نظر اونا هموطن کسيه که خواستار 

تغيير نظام باشه و بانک آتيش بزنه.
* هر قدر کارگران هفت تپه مظلوم و نجيب 
هستند به همون نسبت مسببان این وضعيت 
آن ها وقيح و ُپر رو هستند! چند وقته دارن 
مثل یه شهروند به تضييع حقشون اعتراض 
مى کنن ولى انگار نه انگار. آقای مسئول اگه 
راست ميگى از حقوق خودت بزن بده به این 

بندگان خدا.
* مسئولى که با ادعــای خدمت ميای پشت 
ــرای هر ميز و صندلى  ميزی ميشينى که ب
کلى جوان رعنا شهيد شدن! این مردم نظام 
و کشورشون رو دوست دارن. نميگم ماه ها و 
سال ها بلکه فقط یک هفته مثل این کارگران 
هفت تپه زندگى کن ببين بعد از یه هفته چقدر 

به اعتقاداتت پایبندی؟

هشدار به مدیران: تعیین 
خودسرانه داور ممنوع!

یک نهاد نظارتى در ابالغيه روزهــای اخير خود 
خطاب به تعدادی از سازمان های دولتى، متذکر 
شده به صورت کلى، تعيين داور برای  حل اختالف 
در قراردادهای راجع به اموال عمومى و دولتى، 
توسط دستگاه های اجرایى ممنوع است مگر 
این که در قراردادها، این موضوع مقيد به رعایت 
تشریفات قانونى الزم یعنى تشخيص امکان ارجاع 
به داور توسط مراجع ذی  صالح -که حسب مورد 
هيئت دولت یا مجلس است- باشد. در عين حال 
ترتيبات پيشنهاد به داور و رعایت سلسله مراتب 
تایيد آن یعنى احراز ضرورت، تشخيص باالترین 
مقام آن دستگاه و سپس دریافت مجوز از مراجع 

ذی صالح باید مورد توجه قرار بگيرد.

مجوز ویژه یک شورای عالی به 
برخی وزیران

در حالى که بر اساس مصوبه سال 1374 دولت 
ــورای  عالى محيط  ــت، رسميت جلسات ش وق
زیست موکول به حضور حداقل هشت نفر از اعضا 
بوده و تصميمات شورا با رأی موافق حداقل شش 
نفر از اعضای حاضر در جلسه قطعى مى شد، بر 
اساس ابالغيه روزهای اخير یک مسئول ارشد 
اجرایى به اعضای کابينه، از این پس رسميت 
جلسات این شورا عالوه بر نصاب عددی، موکول 
به حضور وزیرانى است که موظف به حضور در این 
شورا هستند و تصميمات شورا نيز فقط در صورتى 
قطعى است که مورد تایيد وزیران حاضر نيز باشد.
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تفریح و هیجان اب آدرانلین اضافه
 ساخته شدن وحشتناک ترین چرخ و فلک جهان در چین
  بهانه ای شد تا سرکی بکشیم 
به هیجان انگیزترین شهربازی های جهان

اگر امــروز شهربازی ها در شهرهای 
بزرگ به پروژه های عظیم گردشگری 
تبدیل شــده انــد کــه باپسوند های 
»ترین« مانند بلندترین،طوالنی ترین، 
ترسناک ترین، بزرگ ترین و ... اقدام به جذب مردم 
می کنند در گذشته این طور نبوده و شهربازی ها به 
وسایل و مکان های شبیه به هم محدود بودند. شاید 
بتوان گفت تاریخچه اولین شهربازی ها به قرون 
وسطی یعنی حدود ۱۰ قرن پیش بازمی گردد. سپس 
در طول تاریخ با پیشرفت علم مهندسی و معماری و 
گسترش روزافزون تجهیزات الکترونیک به تدریج 
شهربازی های مدرن پدید آمدند و به جاذبه های 
گردشگری تبدیل شدند. به تازگی خبر از ساخت 
وحشتناک ترین چرخ و فلک جهان در چین داده 
شده است. این چرخ وفلک که  در لبه یک صخره 
به طول 7۰۰ متر قرار دارد از یک برج قوسی ۱۰۰ 
متری ساخته شده و قطری برابر با 9۱.5 متر دارد 
که قادر است با سرعت ۱3۰ کیلومتر بر ساعت، 
فردی را که سوارش شده حرکت دهد. حرکت این 
وسیله به قدری سریع است که می تواند مغز انسان 
را به بی حسی برساند. گفته می شود که این چرخ و 
فلک تجربه هیجان انگیزتری نسبت به چرخ و فلک 
نوویس در کوئینزتاون، نیوزیلند و گلن وود در کانیون 
کلرادو ارائه می دهد. به همین بهانه و در پرونده امروز 

با وسایل عجیب و غریب دنیای شهر بازی ها در 
سراسر جهان بیشتر آشنا می شویم.

پرونده

تاب سواری در 
ارتفاع 400 متری

کجا؟ پارک ماجراجویی گلنوود
تاب سواری تجربه ای است که احتماال همه  ما در بچگی آن را تجربه کرده ایم. 
در این جا می خواهیم تابی را به شما معرفی کنیم که اگر ســوارش شوید 
متوجه خواهید شد همه  تاب سواری های قبلی تان سوء تفاهمی بیش نبوده 
است! برای استفاده از این تاب باید به پارک ماجراجویی واقع در شهر گلنوود 
اسپرینگز آمریکا سر بزنید. شهری که در سال 2011 به عنوان »سرگرم 
کننده ترین شهر آمریکا« لقب گرفت. تابی که ازآن صحبت کردیم نامش
giant canyon swing است که روی یک دره واقع شده است. شما هنگامی 
 که روی یکی از چهار صندلی آن می نشینید بهتر است بدانید که نباید انتظار 
تکان ساده را داشته باشید چون به محض روشن شدن دستگاه شما در حدود 
120 درجه در افق باال خواهید رفت و چنان چرخشی را تجربه می کنید که آرزو 
می کنید کاش هیچ وقت سوار این دستگاه نمی شدید! سپس  باید یک نفس 
عمیق بکشید و آماده شوید چرا که تا چند ثانیه دیگر به پرتگاه پرتاب خواهید 
شد. حین سوار شدن بر این دستگاه شما برای 60 ثانیه با سرعت 50 مایل در 
ساعت در ارتفاع 400 متری از سطح رودخانه کلورادو قرار می گیرید. باالی 
سرتان آسمان، زیر پایتان دره   و  روبه رویتان کوه قرار دارد پس تنها محافظ تان 
روی این صندلی، میله های محافظ تاب است. بهتر است تا می توانید از این 
60 ثانیه استفاده کنید، فریاد بکشید، به هیچ چیز فکر نکنید و آدرنالین جمع 
شده در خون تان را تخلیه کنید. طراح این تاب که مردی 41 ساله است پس 
از این که خودش سوار شدن بر این تاب را تجربه کرده گفته خودش هم فکر 
نمی کرده چیزی که در ذهن داشته چنین وحشت و هیجانی را به وجود آورد. 
یکی از قوانین این تاب این است که فقط افراد باالی 18 سال می توانند برآن 
سوار شوند و افراد زیر 18 سال یا همراه والدین یا فقط با داشتن رضایت نامه 

کتبی ازآن ها می توانند سوار تاب شوند.

سرعتی در حد 
فرمول یک

کجا؟ شهربازی فراری 
ابوظبی

باالترین سرعتی را که تاکنون تجربه 
کـــرده ایـــد، چــه سرعتی بـــوده اســـت؟ آیا 

می توانید تصور کنید در ارتفاع 50 متری از زمین 
سوار بر یک ترن با سرعت 239 کیلومتر بر ساعت پیش بروید؟ امکان تجربه این 
وضعیت در دنیای فراری شهر ابوظبی وجود دارد. شهربازی فراری به عنوان 
بزرگ ترین شهر بازی سرپوشیده جهان شناخته می شود. این ترن هوایی سال 
2010 با حضور فرناندو آلونسو و فلیپه ماسا دو قهرمان مسابقات فرمول یک 
افتتاح شد تا به دست اهالی سرعت راه افتاده باشد. بیشینه سرعت فرمول 
روسی که 239 کیلومتر بر ساعت است با استفاده از سیستم هیدرولیکی 
پیشرفته خود در 5 ثانیه قابل دسترسی است. همچنین شتاب اولیه ترن سرعت 
آن را در 2 ثانیه به 100 کیلومتر بر ساعت می رساند. طول مسیر حرکت این 
ترن 2/2 کیلومتر است که آن را از این نظر در رتبه ششم ترن های هوایی سازه 
فوالدی جهان قرار می دهد. شکل آن از پیست ناتزیوناله مونتزا در ایتالیا الهام 
گرفته شده است و ارتفاع  آن در مرتفع ترین بخش مسیر به 52 متر می رسد. به 
علت سرعت زیاد تمام سرنشینان باید حتما از عینک های محافظ استفاده کنند 

تا از فشار هوا و برخورد حشرات آسیبی نبینند.

سقوط پرهیجان در یک کپسول

کجا؟ پارک آبی رپیدز فلوریدا

تفریحات آبی به خصوص اگر در فصل گرم سال قرار داشته باشیم، 
لطف و لذت خاص خودش را دارد. حاال اگر هیجان و وحشت را هم 
به این احساسات اضافه کنید به تجربه  عجیبی تبدیل خواهد شد. 
این روزها پارک های آبی زیادی در جهان و در کشور خودمان فعالیت 
دارند اما هیجان سقوط از ارتفاع در یک تونل آبی که در پارک آبی رپیدز 
فلوریدا تجربه می کنید، اتفاق منحصربه فردی است که هیچ جای دیگر 
نظیرش را احتماال نخواهید دید. تپش قلب، تخلیه هیجانی و مورمور 
ستون فقرات را همزمان می توانید وقتی از ارتفاع 20 متری به صورت 
عمودی رها می شوید تجربه کنید. در این وسیله شما وارد یک کپسول 
در محوطه ای باز می شوید و ناگهان زیر پایتان خالی می شود، از ارتفاع 
20 متری سقوط می کنید و در تونلی آبی به سمت پایین ُسر می خورید. 
سرعت این سقوط به 56 کیلومتر بر ساعت می رسد که می تواند 
آدرنالین زیادی را در بدن شما ایجاد کند و در انتها به یک محوطه آبی 

ختم می شود تا شاید کمی از تپش قلب شما کم شود.

ترکیب سقوط و چرخش همچون 
گردباد

کجا؟ گردباد 
شیطانی 

اوهایو

بــه نــظــر مــی رســد نــام 
بــرای  هوشمندانه ای 

این وسیله بازی در اوهایو 
انتخاب شده است؛ گردباد 

شیطانی! البته اهالی آمریکا با 
گردبادهای غول پیکر اصال بیگانه نیستند 

ولی واقعا این ترن ترکیبی به دلیل چرخش هایی که دارد تجربه معلق 
بودن در یک گردباد را به شما می دهد. این وسیله که در شهربازی 
ایالت اوهایو قرار دارد، ترکیبی از سقوط آزاد و ترن هوایی است و سوار 
شدن بر آن شجاعت ویژه ای می خواهد. گردباد شیطانی اوهایو که در 
سال 90 میالدی طراحی و سه سال بعد از آن رونمایی شده و بعدها 
بازسازی هم شده است، در واقع ترکیبی کامل از دو وسیله بازی سقوط 
آزاد و ترن هوایی ترسناک است که ماجراجوترین افراد به آن عالقه 
دارند. این وسیله ضربان قلب شما را به شدت باال می برد،به این دلیل 
که تا ارتفاع 66 متر باال می رود و 450 درجه را با سرعت 110 کیلومتر 

بر ساعت می چرخد و پایین می آید.

ُسر خوردن بر فراز اقیانوس اطلس

کجا؟ سرسره آبی اینسانو

بزرگ ترین سرسره ای که می توانید تصورش را بکنید چقدر بزرگ و طوالنی 
است؟ اجازه دهید برای این که تصور دقیق تری به شما بدهیم بپرسیم که آیا تا 
به حال به یک ساختمان 14 طبقه نگاه کرده اید. یک ساختمان 14 طبقه به 
هرحال بنایی غول پیکر و مرتفع به نظر می رسد درست است؟ حاال می خواهیم 
از سرسره ای بگوییم که دقیقا همین اندازه است با ارتفاع 40 متر معادل یک 
ساختمان 14 طبقه. نه خبری از محافظ است نه اتاقک و نه هیچ چیز دیگری. 
شما مثل یک سرسره واقعی از این سرسره آبی به پایین سر می خورید. وقتی وارد 
این سرسره شدید و وحشت آن ارتفاع بر شما غلبه کرد باید یادتان باشد دیگر هیچ 
راه برگشتی وجود ندارد. شما باید 5 ثانیه عجیب زندگی تان را تجربه کنید. بله 
سر خوردن از این سرسره آبی فقط 5 ثانیه طول می کشد و شما در پایان مسیر 
به یک استخر آب می رسید. سرعت شما در این سقوط به حدود 150 کیلومتر 
بر ساعت می رسد که تصورش هم آدرنالین در بدن آدم ترشح می کند. یکی از 
افرادی که این سرسره را تجربه کرده آن را این گونه وصف می کند: »زمانی که 
سقوط آغاز می شود، آن قدر سرعت تان باالست که احساس می کنید در حال پرواز 
هستید، در طول زمان سقوط منظره ای وصف نشدنی از اقیانوس اطلس از مقابل 
چشمان تان عبور می کند، صحنه ای که شاید به خاطر دیدن آن باز بخواهید این 

وحشت را تجربه کنید«!

سقوط آزاد در 5 ثانیه

کجا؟ برج وحشت 
گلدکست استرالیا

در حالت عادی که نام برج و 
ارتفاع بیاید، همین طوری 
ترس از ارتفاع وجود آدم 
ــا برج  ــرا می گیرد ام را ف
گلدکست استرالیا که نام 

برج وحشت را با خود همراه 
دارد، تجربه به شدت عجیبی 

خواهد بود. کسانی که وارد این 
برج وحشت می شوند باید بدانند وارد 

یکی از عجایب کتاب رکوردهای گینس شده اند 
چون در سال 1999 این وسیله به عنوان »بلندترین دستگاه سقوط 
آزاد« ثبت شده است. تاکنون میلیون ها نفر بر این دستگاه سوار شده  و 
5 ثانیه هیجان انگیز را با آن تجربه کرده اند. این برج چیزی حدود 129 
متر ارتفاع دارد که معادل یک ساختمان 38 طبقه می شود. وقتی سوار 
این وسیله می شوید، روی ریل آن به آرامی باال می روید تا به انتهای آن 
برسید که 129 متر ارتفاع دارد و سپس با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت 
سقوط می کنید. برای ساخت برج وحشت 16 میلیون دالر هزینه شده و 

چهارمین وسیله شهربازی بلند در دنیاست.

وحشت در تونل 
نفس گیر

کجا؟ قطار ارواح 
خبیثه باکو

وحشت  قطار  ــام  ن وقتی  شاید 
شهربازی را می شنوید در مقایسه 

با اسمش خیلی هم چیز وحشتناکی به 
نظر نیاید اما باید بگوییم قطار شهربازی باکوی 

آذربایجان متفاوت از تصورات شماست. تجربه سوار شدن بر قطار این شهر بازی، 
قادر است هر فردی را در هر سن و سالی بترساند. در این قطار وحشت شما در یک 
کابین تنها نشسته و مسیر تاریک و وحشتناکی را پیش می روید و هر لحظه انتظار 
اتفاق ترسناکی را می کشید. در همین حین ناگهان پارچه  سفید بزرگی روی سر 
شما می افتد و راه دهان و بینی شما را مسدود می  کند به گونه ای که قدرت فریاد 
کشیدن را هم از شما می گیرد. تاریکی محیط، پارچه روی سر و ترس مسیر پیش 
رو همه و همه زمانی همراه با وحشت را برای هر فردی به وجود  می آورد و سبب می 
شود تا این شهربازی به عنوان یکی از وحشتناک ترین شهربازی های جهان شناخته 
شود. یکی از بازدیدکنندگان این شهربازی که سوار این قطار شده است، تجربه 
خودش را این گونه روایت می کند: »تصور کنید در جایی تاریک هستید و تنها در 
تاریکی پیش می روید که ناگهان یک پرده چسبناک از باال روی سر شما می افتد و به 
صورت تان می چسبد و همزمان قطار به راه خود ادامه می دهد و کاری از دست تان 
برنمی آید«. ناگفته نماند شهربازی باکو یکی از جاذبه های گردشگری پرطرفدار 
در آذربایجان است که بعضی افراد پس از تجربه اش، اقدام به شکایت از مسئوالن 

شهر بازی می کنند!

 پشیمانی از
 تاب خوردن

کجا؟ تاب پشیمانی وانشنگ 
چین

ــعــاده هیجان انگیز در  ــاب فــوق ال یــک ت
پــارک Wansheng Ordovician چین 
ساخته شده که »تاب پشیمانی« نام گرفته 
چون بیشتر کسانی که سوارش می شوند 
از کرده خود پشیمان خواهند شد. این تاب 
عظیم به وسیله یک اهرم کشیده می شود و پس 
از رها شدن تا حدود 20 متر از لبه یک دره 300 
متری باال می رود. یکی از گردانندگان این سرویس 
می گوید این تاب بسیار محبوب است و هزینه آن از 5 یوان تا 
10 یوان در نظر گرفته می شود. استقبال از این وسیله بازی به حدی 
است که در یک روز شلوغ گاهی داوطلبان بازی تا 4 ساعت هم در صف 
سوار شدن بر این تاب منتظر می مانند. گفته می شود این تاب یکی از دو 
جاذبه محبوب این پارک است. در مجموع پنج تاب از این نوع در پارک 
وجود دارد. معموال کسی وسط این تاب خوردن اجازه درخواست برای 
توقف آن را ندارد اما این اتفاق برای بعضی افراد سالخورده و میان سال 

می افتد که در وسط بازی وسیله متوقف می شود.

پرتاب شدن از ساختمان 27 طبقه

کجا؟ دراپ زون جزیره پادشاهان اوهایو 

دراپ  زون در اوهایو یکی 
هیجان انگیزترین  از 

شهربازی  وســایــل 
به خصوص برای 

ــداران  ــ ــتـ ــ دوسـ
ــن در  ــیـ ــالـ آدرنـ
ــر جهان  ــراس س
ــت. نـــام ایــن  اسـ

از  مهیج  وسیله 
کـــاری کــه می کند 

معنای  به  شده  گرفته 
ــدن«. دراپ  »منطقه  رهــا ش

زون شما را ابتدا به آرامی تا باالترین نقطه می برد. سپس چند لحظه 
متوقف می شوید و بعد ناگهان سقوط می کنید. این تجربه به قدری 
واقعی بازسازی شده که به شما القا می کند واقعا با زمین برخورد 
می کنید. اما خوشبختانه این اتفاق نمی افتد و دراپ زون باالی 
زمین متوقف می شود. تصور کنید یک نفر شما را از یک ساختمان 
2۷ طبقه پایین می اندازد. این وسیله تا ارتفاع 92 متری باال می رود 
و سپس با سرعت 115 کیلومتر بر ساعت سقوط می کند. اگر دنبال 
هیجان و ماجراجویی هستید این بازی تجربه خوبی برای شما خواهد 
بود. همچنین این بازی سقوط آزاد برای کسانی که می خواهند 
گرانش را تجربه کنند مناسب است ولی اگر از ارتفاع می ترسید 
هرگز سراغ این وسیله نروید چرا که ممکن است تبعات خوبی برای 

شما نداشته باشد.

    منابع: مهر، عصرایران، تابناک، باشگاه خبرنگاران جوان
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نکاتی برای بهداشت دهان و دندان  

بهداشــت دهان و دندان اهمیت 

زیــادی در ســامت عمومــی فرد 

و حفاظــت از اعضــای حیاتی بدن 

دارد و سامت لثه ها بخش مهمی 

از بهداشت دهان و دندان محسوب می شود.متاسفانه 

شــرایط بیماری کرونا طوری شده است که باید تا حد 

امکان  مراجعه  به دندان پزشکی و انجام جراحی دهان 

و دندان  را به حداقل برسانید بنابراین بهتراست بیش 

از گذشته مراقب ســامت دندان هایتان باشید . در 

ادامه به نکاتی در این باره اشاره می کنیم : 

اگرعالیمی مانند خون ریزی لثه، درد هنگام جویدن یا حساسیت دندان ها را تجربه می کنید
مراجعه به دندان پزشک اهمیت زیادی دارد

آشپزی من آشپزی من ترفندها 

بهداشت 

بانوان

ی 
ح : سعید مراد

سنا / طر
منبع: ای

 برای این که ته چین شما به صورت قالبی درآید 
و خوشمزه هم باشــد باید نکاتی را رعایت کنید 

از جمله :
1- در صورتــی که مایلیــد برنج ته چیــن به هم 
بچسبد، الزم اســت از تخم مرغ کامل استفاده 
کنید و با افزودن کمی دارچین بوی زهم مرغ و 

تخم مرغ را بگیرید.
2- در صورتی که از ماهی تابه رژیمی برای طبخ 
ته چین اســتفاده می کنید، هنگام دم کشیدن 
ته چین در آن را باز بگذارید تا زیر آن سرخ شود و 
در صورت مایل آن را  برگردانید تا طرف دیگر ته 
چین هم بپزد،  اگر در ظرف را ببندید، ته چین 
ســرخ می شــود اما حالت نرم داشــته و خشک 

نمی شود.

3- بــرای خوش عطر کردن تــه چیــن از کره یا 
روغن حیوانی استفاده کنید. به این صورت که 
وقتی ته چین آماده شد، کمی کره یا روغن روی 

آن بریزید.
4- تــه چین را در ظرفــی که ارتفــاع کمی دارد 
آمــاده کنیــد. بــا ایــن روش تــه دیــگ بیشــتر و 

برشته تری دارید.
5- بهتر اســت برای تهیه ته چین فقــط از زرده 
تخم مرغ اســتفاده کنید. به ازای یک تخم مرغ 
کامل، دو عدد زرده تخم مرغ جایگزین می شود.
6- در تهیه ته چین از ماست چکیده یا خامه ای 
اســتفاده کنید تا غذا لذیذتر شــود. به ازای هر 
یک لیوان برنج آبکشی شده، یک لیوان ماست 

نیاز است.

علت و درمان سردی پاها 

ســردی پاهــا و بی حس شــدن در فصل ســرد ســال 
طبیعی اســت اما احســاس این عارضــه در روزهای 
گرم می تواند نشانه ای از بیماری باشد. این احساس 
سردی گاهی حتی با پوشــاندن پاها هم رفع شدنی 
نیســت. زنان چون تراکم کلی چربی و عضالت شان 
کمتر ازمردان اســت، جریــان خون در دســت  و پای  
آن ها هم کمتر اســت و ســردی پــا در آن ها شــایع تر 
اســت. در این مطلب به برخی از دالیل سردی پاها و 

درمان های خانگی آن می پردازیم:
   دالیل این سردی بی موقع چه می تواند باشد؟ 

 کم کاری تیروئید
تیروئید در اصل ترموســتات بدن اســت و بــا کم کار 
بودنش بیشتر فعالیت های بدن آرام انجام می شوند 
و فرد بــا عالیمی مانند خســتگی، یبوســت، افزایش 
وزن و احســاس ســردی در دســت و پاهــا روبــه رو 
می شود. کم کاری تیروئید در زنان و افراد باالی 4۰ 

سال بسیار رایج است.
  استرس یا اضطراب باال

فــرد بــا هربــار اضطــراب، بدنــش آدرنالیــن تولیــد 
می کنــد. آدرنالین باعــث انقباض رگ هــای خونی 
می شود و در نتیجه جریان خون در تمام بدن کاهش 
می یابد. با کم شــدن جریــان خون در قســمت های 
انتهایی بــدن، دمــای بــدن به تدریــج پاییــن آمده و 

احتماال به سردی دست ها و پاها منجر می شود.
  اختال در گردش خون

فــردی کــه گــردش خــون ضعیفــی دارد اغلــب در 
رساندن خون کافی به قسمت های پایین بدن دچار 
اشکال می شود. در نتیجه در پاها و دست ها احساس 
سردی می کند. گردش خون ضعیف می تواند ناشی 

از نشستن طوالنی پشت میز هم باشد.
 کم خونی

زمانی   کم خونی در بدن رخ می دهد که میزان گلبول 
قرمز ســالم در خون برای رساندن اکســیژن به تمام 
 نقاط بدن کاهش یابد. معمول ترین نشانه کم خونی

 احســاس خســتگی و ضعف بــدن در کنــار عالیمی 
 همچون ســردی پاهــا و دســت ها، احســاس گیجی

تنگی نفس، سردرد و رنگ پریدگی است.
 الغری بیش از حد

با وزن کم و کمبود چربی، بــدن توانایی از بین بردن 
دمای ســرد بدن را ندارد. کاهش میزان مصرف غذا 
باعث توقف کالری سوزی در متابولیسم بدن می شود 

درنتیجه بدن در تامین حرارت ناتوان می شود.
 کم آبی بدن

آب به تنظیم دمــای بدن کمک می کند. اگر شــما به 
اندازه کافی آب بنوشــید، آب گرما را به آرامی آزاد  و 

دمای بدن را تنظیم می کند.
  راه های درمانی طبیعی سردی پاها  

  زنــان در فاصله ســنی 19 تــا 5۰ ســال روزانه به 
18 میلی گرم آهن نیاز دارند. توصیه می شــود برای 
جبــران و تامین آهــن بــدن از غذاهای غنــی از آهن 
 مانند خرما، ســیب، عدس، گوشــت قرمز، اســفناج
 بادام و زردآلوی خشــک اســتفاده کنید. درصورت 
لزوم با توصیه پزشک می توانید مکمل های آهن هم 

مصرف کنید.
  ماســاژ پا با روغن های گرم شــده زیتــون، نارگیل 
یــا کنجد به مــدت 1۰ تــا 15دقیقه باعــث تحریک و 
افزایش جریان خون می شود. پس از ماساژ با جوراب 
پنبه ای نرم، پا را بپوشانید. کار ماساژ را می توانید هر 

شب قبل از خواب انجام دهید.
  پاها را حمام آب گرم دهید. قبل از خواب لگنی را 
با آب گرم پر کرده و پا های خود را به مدت 1۰ تا 15 

دقیقه در آن قرار دهید.
  از مرطوب کننده روزانه پــا که باعث تغذیه و بهبود 

آن می شود استفاده کنید.
   ورزش و نرمش پاها، گردش خون را به میزان قابل 

توجهی بهبود می بخشد.
   زمان مراجعه به پزشک

درصورتی کــه به طور مــداوم با ســردی پاهــا مواجه 
بودیــد، بــرای تشــخیص دقیق تــر حتمــا با پزشــک 
 مشــورت کنیــد. به خصــوص اگــر ســردی پاهــا بــا 
نشــانه هــای  دیگــری همچــون خســتگی، تغییرات 
وزنی، تب ،درد مفاصل، زخم های روی انگشت یا پا 
و تغییرات پوستی مثل آکنه ها، پوسته پوسته شدن یا 

ضخیم شدن پوست همراه باشد.
alodoctor، majalesalamat:منابع

    گیاه چریش

چریش گیاهی است که خواص ضد باکتریایی دارد. 
در ســال 2۰14 میالدی یک مطالعه کوچک نشان 
داد اســتفاده کــودکان از دهــان شــویه های حــاوی 
چریش در کاهــش پالک و مهار التهــاب لثه در آن ها 

موثر بوده است.
   روغن درخت چای

 طبــق بررســی های میکروبیولــوژی بالینی صورت 
گرفته در ســال 2۰۰6 میالدی، روغن درخت چای 
می تواند به درمان التهاب لثه کمــک کند.) مصرف 
روغن درخــت چای به طــور خالص می تواند ســمی 

باشد.(
    ویتامین ث

شواهدی وجود دارد که نشــان می دهد ویتامین ث 
می تواند در محافظت از ســالمت لثه ها نقش داشته 

باشد. 
به عنــوان مثــال در مطالعــه ای که در ســال 2۰۰۰ 
میالدی صورت گرفت، مشــخص شــد افرادی که به 

میزان کافی ویتامیــن ث دریافت نکرده اند به میزان 
بیشتری در معرض بیماری های لثه قرار دارند.

   ماساژ اب روغن

یکــی از درمان هــای لثه کــه در طــب ســنتی رواج 
دارد، اســتفاده از روغن هــای گیاهی برای ماســاژ 
لثه هاســت. یک قاشــق غذاخــوری روغــن گیاهی 
مانند روغــن کنجد یــا نارگیــل را برای حــدود 15 

دقیقه در اطراف دهان غرغره کنید.
  چند نکته دیگر

   پیش از اســتفاده از هر نــوع داروی طبیعی برای 
داشــتن لثه های ســالم به یاد داشته باشــید که هیچ 
درمانی نباید به عنــوان جایگزین برای مراقبت های 

استاندارد دهان و دندان استفاده شود.
   خودداری از اســتعمال سیگار می تواند خطر ابتال 

به بیماری لثه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
    همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد 
مدیریت استرس می تواند به سالم ماندن لثه کمک 

کند.

   هر دو تا سه ماه یک بار مســواک قدیمی خود را با 
یک مسواک جدید جایگزین کنید.

  برای پاک کردن باکتری ها از دهان شویه استفاده 
کنید.

  زبان خود را در روز برای تمیــز کردن باکتری ها و 
سموم مسواک بزنید.

   بــرای حفــظ ســالمت دهــان، غذاهــای پرچرب 
مصرف نکنید.

   از دندان هایتان به عنوان ابزار بــرای باز کردن یا 
شکستن چیزی استفاده نکنید.

    بعد از خوردن غذا دهان خود را با آب گرم بشویید.
  خوردن پنیر مــی تواند باعث کاهــش حفره های 
دندان شــود. زیرا این ماده اثر اســید پالک را خنثی 

می کند.
   بعد از خوردن غذا از هویج و سیب استفاده کنید.

    هر شــش ماه یک بــار به دنــدان پزشــک مراجعه 
کنید.

منابع :مجله پزشکی،  مایو کلینیک 

فاطمه قاسمی
خبرنگار

2 مترین تنفیس برای تقویت ریه ها در دوران  کروان

چند نکته برای طبخ بهتر ته چینتازه ها

 تمریناتی با 

تمرکز بر دیافراگم

برای فعال کردن دیافراگم 
باید تنفــس شــکمی انجام 
شــود تــا از عضــالت فرعی 
تنفس کمتر استفاده کنیم. 
الگــوی  افــراد  برخــی  در 
تنفســی ســینه ای است که 
در هر دم و بازدم قفسه سینه 
بــاال و پایین مــی رود که این 
نوع تنفس مد نظر ما نیست 
و بیشــترین تمرکز مــا روی 
عضلــه دیافراگم اســت؛ به 
این صورت که هنگام تنفس 
عمیــق،  پاییــن اســتخوان 
جنــاغ و روی شــکم بایــد به 

سمت باال حرکت کند.

انجام تمرینات تنفســی در بهبودیافتگان کرونا و افراد سالمی که ظرفیت ریه 

کمی دارند، توصیه می شود. مهم ترین نکته تمرین تنفسی دیافراگماتیک است 

که باید عضله اصلی تنفس درگیر شــود که این اتفاق به شکل خودکار در بدن 

می افتد ولی در کســانی که درگیری ریه دارند ممکن است این عضله به خوبی 

فعالیت نکند. هدف از انجام تمرینات تنفسی، افزایش حجم ریه است به همین 

دلیل باید این تمرین ها را بیشتر انجام داد.

خواص و روش پخت دانه کینوا 

کینوا جــزو غالت نیســت اما خــواص مشــابهی دارد. 
این گیاه بومی آمریکای جنوبی اســت  و کشــت آن در 
ایران هم  شــروع شــده اســت. »اینکاها« به این دانه ها 
»مادر همه  دانه های خوراکی« می گویند چون خواص 
فوق العــاده ای دارد. اگــر از مشــکالت گوارشــی رنج 
می برید، کلســترول تان باالســت یــا می خواهید الغر 

شوید می توانید به این دانه ها اعتماد کنید. 
کینــوا بســیار ســبک تر و خــوش هضم تــر از دانه های 
برنــج و منبــع غنــی پروتئیــن، منیزیــم، فیبر، فســفر، 
ویتامین ب 2، پتاســیم و دیگر مواد معدنی مانند  آهن 
اســت. به ویژه برای کســانی کــه رژیم غذایــی دارند و 
همچنین گیاه خواران توصیه می شــود. کینوا سرشار 
از کربوهیدرات هــای مفیــد بــرای تامین انــرژی بدن 
اســت. کربوهیدرات ها برای متراکــم کردن عضالت 
الزم اســت.  دانه کینوا با داشــتن 3 گرم فیبر و 6 گرم 
پروتئین در هر یک  چهارم فنجان دارای فیبر و پروتئین 
بیشتری نسبت به دیگر غالت است و به این معناست که 
این دانه در ثابت نگه داشتن سطح قند خون موثر است. 
دانه های خوراکی عالوه بر کینوا با نام های برنج اینکا و 

خاویار گیاهی نیز خوانده می شود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، دانه های کینــوا تا 
حدودی مانند برنج پخته می شــوند. کافی اســت یک 
پیمانه از آن ها را با دو برابر آب درون قابلمه بریزید و به 
مدت 15 دقیقه روی شــعله مالیم قرار دهید تا آب آن 
تمام شود. می توانید از روغن زیتون، آب لیمو یا نارنج و 
ادویه هم برای طعم بهتر استفاده کنید. همچنین برای 
بهتر شدن طعم کینوا به جای آب ساده، می توانید با آب 
مرغ یا گوشــت آن را بپزید. عالوه بر این از این گیاه در 
تهیه ساالد، کتلت، برگر، سوپ کینوا و دیگر غذاها هم 

می توانید استفاده کنید.

راهکار های کاهش کربوهیدرات 
روزانه

 یکی  از اصلی تریــن عوامل در کاهــش وزن کاهش 
مصرف کربوهیدرات در وعده های غذایی اســت  به 
همین دلیل در ادامه  چند راه ســاده به شــما معرفی 

می کنیم تا کربوهیدرات کمتری دریافت کنید:
  اطاعات محصول

با توجه به  مقدار نمک، روغن، انرژی و قند که با رنگ 
ها روی مواد غذایی مشــخص می شــوند سعی کنید 

مواد غذایی شما رنگ سبز داشته باشد.
 شکر سم پنهان

استفاده از شکر برای شیرین کردن نوشیدنی ها اصال 
ایده خوبی نیست. یک قاشق غذاخوری شکر سفید یا 
قهوه ای 12 گرم کربوهیدرات به شکل فروکتوز و 5۰ 

درصد به شکل گلوکز دارد.
شــاید فکر کنیــد عســل طبیعی بهتر اســت امــا این 
ماده هم سرشــار از کربوهیدرات اســت. یک قاشــق 
غذاخوری عسل 17 گرم کربوهیدرات دارد و میزان 

فروکتوز و گلوکز آن هم مانند شکر است.
  سبزیجات زیر خاکی

ســبزیجات منبع غنی مواد مغذی و فیبر و همچنین 
سرشار از آنتی اکسیدان هایی هستند که بدن را در 
برابر بیماری ها مقاوم می کننــد. اما برای پایین نگه 
داشــتن کربوهیدرات بدن باید از ســبزیجات بدون 
نشاسته استفاده کرد. برخی ازسبزیجات و حبوبات 
مثل هویج، ترب، سیب زمینی شــیرین، لوبیا و ذرت 
سطح متوسطی از کربوهیدرات دارند. خوشبختانه 
سبزیجات لذیذ بســیاری هســتند که کربوهیدرات 

پایین تری دارند.
  میان وعده با کربوهیدرات پایین

طی یک مطالعه مشخص شد که زنان بعد از خوردن 
یــک وعــده اســنک سرشــار از پروتئیــن احســاس 
ســیری بیشــتر داشــتند. بهتریــن کار این اســت که 
برای میان وعــده ها ، مــواد غذایی بــا کربوهیدرات 
پایین و پروتئین باال میــل کنید. در ادامــه چند ماده 
غذایــی مناســب را به شــما معرفی کــرده ایــم که به 
ازای هــر 28 گــرم، کمتــر از 5 گــرم کربوهیــدرات 
 خالص قابل هضم و عالوه بــر آن پروتئین هم دارند.

  بادام: 6 گرم کربوهیدرات، 3 گرم  فیبر
   بادام زمینی: 6 گرم کربوهیدرات، 2 گرم فیبر

   فندق: 4 گرم کربوهیدرات ، 2 گرم فیبر
    گردو: 4 گرم کربوهیدرات ، 2 گرم  فیبر

   پنیر: کمتر از یک گرم کربوهیدرات 

مصطفی عاشوری
فیزیولوژیست ورزشی

  تمرین اول

فرد در وضعیت آرامش ، صاف و راحت به شکلی که قفسه سینه باز باشد، قرار گیرد و یک نفس عمیق 
از طریق بینی انجام دهد، سپس دست خود را روی شکم گذاشته و پس از یک َدم عمیق و طوالنی و 

نگه داشتن نفس بسته به میزان تحمل یک بازدم طوالنی از راه دهان با لب های جمع شده انجام 
دهد که تنفس لب غنچه ای نام دارد.

هنگام دم عمیق حتما باید شکم به ســمت باال حرکت کند تا حجم ریه کامال باز شود و به ریتم 
تنفس فرد کمک شود. هر اندازه که بیمار بتواند دم خود را نگه دارد باید بازدمی به اندازه دو 

برابر آن را انجام دهد، یعنی اگر  فرد برای 2 ثانیه دم را نگه داشت باید بازدم را در 4 ثانیه 
انجام دهد تا ریه کامال از هوا خالی شــود. انجام این فرایند سه تا چهار نوبت در روز و 
هر بار بین 5 تا 7 بار می تواند انجام شود. نکته مهم این است که باید بین این کار وقفه 

ایجاد شود و تند تند دم و بازدم انجام ندهند.

  تمرین دوم

در ایــن حالت نیــز فرد بایــد درحالــت کامــال صــاف و آزاد قــرار گیرد و 
پزشک یا شــخصی که به بیمار نزدیک است دســت خود را در پهلوهای 
فرد و جایــی نزدیک بــه ریــه اش بگــذارد و دم از بینی و بــازدم طوالنی 

انجام دهد تا حرکت عضالت ریه زیر دســت ها حس شــود. 
این روش نیز می تواند چند بار در روز انجام شود.
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* مکان هــای تفریحــی مریــخ کــه در پرونــده زندگی 
سالم بهشون اشاره شده، نه سرسبز بودن و نه دریاچه 

داشتن و ... . همین زمین خودمون بهتره.
* در مطلــب »نقــاط پرخطــر خانــه را از نظــر کرونــا 
بشناسیم« که در صفحه سالمت چاپ شده، همه جای 
خانه جزو نقاط پر خطر بود که! بهتر نبود محل هایی را 

معرفی کنین که پرخطر نیستن؟
* مگر فاصله مریخ تا زمین چقــدره که هفت ماه طول 
می کشــه تا این مریخ نورد جدید برســه به این سیاره؟ 

عجیب به نظر می رسه.
* از پاسخ مشاور صفحه خانواده به مردی که گفته بود 
باید زن دوم بگیرم تا به آرزوی بچه دار شــدنم برســم، 

بسیار ممنونم. هم دقیق بود و هم اصولی.
* ضبط کردن صدای مریخ، اتفاق بسیار مهمی است 
و این که تا حاال صدای مریخ با این همه کاوشــگری که 

رفته اون جا، ضبط نشده بوده هم جالبه.
* درباره ادعای کاظمیان باید بگم که به نظر من، همه 
در اوایل جوانی عاشــق میشــن ولی هرچه سن باالتر 
میره، شــرایط فرق می کنه. شــاید به همین دلیله که 
مثال یک جــوان که تا 30 ســالگی ازدواج نکنه، تا 40 

سالگی هم احتمال ازدواجش میاد پایین.
* قرارومدار با موضوع »روز درســت کــردن غذا برای 

کرونایی ها« پیشنهاد کاربردی و متفاوتی بود.
* لطفا در صفحه ســالمت دربــاره عفونت چشــم و گلو 

مطلب چاپ کنید و این که با چه دارو هایی خوب میشه؟

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز بررسی پایه های صندلی

قرار و مدار

امروز پایه های صندلی هایی  رو که بیشتر 
ازشون استفاده می کنین چه در محیط کار 
و چه در محیط خونه و ... ، بررسی کنین و اگر 

الزمه، قبل از این که بشــکنن 
یــا خــراب بشــن، 

تعمیرشون 
کنین...

گیاهان آپارتمانی که عاشق سایه هستند!
معرفی چند گیاه خانگی که در نور کم، غیرمستقیم یا مصنوعی هم به خوبی رشد می کنند

 آپارتمان نشینی و خانه های کم نور نباید بهانه ای باشد که خودمان را از نگهداری گل و گیاهان 
زیبا و خواص طراوت بخش آن ها محروم کنیم. به خصوص  این که این روزها زمان زیادی 
از روز را در خانه هستیم. با این حال و بدون شک گیاهان برای رشد به نور احتیاج دارند اما 
در این میان گونه هایی هم هســتند که در برابر نور کم مقاوم اند و به نور مصنوعی هم قانع 
هستند. در این مطلب قصد داریم گل های کمتر شــناخته شده  با شرایط نگهداری آسان و 

سایه پسند  را به شما معرفی کنیم.

فاطمهقاسمی|روزنامهنگار

متن: نرگس عزیزی
تصویر ساز :  حسین نقیب

 شباهت ظاهری بیشتر به پدر؟ شاید!

بحــث شــباهت ظاهــری فرزنــدان به پــدران و 
نقش غالب ژنتیک پدرانــه در ظاهر فرزندان، از 
موضوعاتی اســت که سال هاست مطرح شده و 
برخی مطالعات هم شــواهدی در تایید آن ارائه 
کرده اند. البته مطالعات دیگری هم وجود دارد 
که این گزاره را زیر ســوال می برد. برای چرایی 
این موضوع دالیلی هم ارائه شده است. به عنوان 
مثال متخصصان عالقه مند به مباحث تکاملی 
معتقدند این موضوع مســئله ای اســت که طی 

قرن ها روی داده و بخشی به این دلیل  بوده است 
که مادر هر فرزندی از همان بدو تولد مشــخص 
بوده اما در مقابل شناســایی پدر همیشه آسان 
نبوده اســت. پس در طــول تاریــخ تکاملی، این 
شباهت فرزند به پدر کمکی بوده برای این که پدر 
مشخص شود. اما جدای از شباهت ظاهری، در 

خصوص بحث شخصیت چه؟

 2 سوال در ارتباط بین ژنتیک و شخصیت

در زمان بررسی ادعای مربوط به شباهت ژنتیکی 

قوی تر فرزندان به پدرشان در حوزه شخصیت و 
اختالالت روانی، باید دو گزاره را مورد بررســی 
قــرار دهیــم. اول این کــه بــه صــورت کلــی در 
شــکل گیری شــخصیت ما یــا بــروز اختالالت 
روانی، ژنتیک چه میزان نقش دارد و گزاره دوم 
این که در مواردی که نقش تعیین کننده ژنتیک 
تایید شده چقدر نقش ژنتیک پدران پررنگ تر از 

مادران است؟

 نقش محیط مهم تر است
زمانــی بــود که نقــش ژنتیــک در شــکل گیری 
ویژگی های شخصیتی یا اختالالت روانی بسیار 
پررنگ تلقی می شد اما هر چه مطالعات جلوتر 
می رود، بیشتر مشخص می شود که محیطی که 
ما در آن بزرگ می شویم، می تواند تاثیر قوی تری 
داشته باشــد. از طرفی با پیشرفت مطالعات در 
این حوزه، بیش از پیش مشــخص شــده اســت 
که ویژگی هــای شــخصیتی تحت تاثیــر تعداد 
ژن های بیشــتری هســتند و این طور نیست که 

مانند رنگ مو بتوانیم چند ژن مشخص محدود 
را در شکل گیری آن ها موثر در نظر بگیریم. بلکه 
با دســته ای از ژن هــای موثر مواجه هســتیم که 
البته تعدادشان هم در حال افزایش است. اما در 
خصوص پاسخ به سوال دوم آیا در همین میزان 
نقش ژنتیکی محدود و محل بحث، پدران نقش 
پررنگ تری دارند؟پاســخ خالصه به این سوال 
می تواند چنین باشد: مطالعاتی که نشان دهد 
پدران به صورتی پررنگ تر در شــکل گیری پایه 
ژنتیکی ویژگی های شخصیتی فرزندان نقش 
دارند بســیار معدود اســت و می تــوان گفت که 

شواهد آن ها قانع کننده نیست. 

مخاطب گرامی، شما به تازگی وارد دوره جوانی 
شدید و اگر بدون درمان این مشکل به زندگی 
ادامه بدهیــد، قطعا با دردســرهای زیــادی در 
مراحل بعدی زندگی روبه رو خواهید شــد.  در 

ادامه چند توصیه به شما داریم.

 مسئله را جدی بگیرید

گفته اید برای یادگیری خیاطی، این قدر گفتند که تو یاد نمی گیری، 
بی خیالش شدم، هرچند به آن عالقه داشتم. قبل از هر چیز باید 
بدانید داشتن اعتماد به نفس باال به شــما کمک می کند در برابر 
چالش ها، تردیدها، نارضایتی ها و فرازونشیب هایی که در زندگی 
پیِش روی تان قرار خواهد گرفت، مقاومت بیشتری به خرج بدهید. 

روابط، احساسات، فشــارهایی که از طرف همساالن گریبانگیر 
جوانان می شــود، رقابت و ســطح توقعات خود جــوان و دیگران، 
همگی روی اعتماد به نفسش تأثیر می گذارند. داشتن اعتماد به 
نفس باال کمک می کند اهدافش را پیگیری کند و آن ها را به دست 
بیاورد، دوران جوانی اش را به شیوه مناسبی سپری کند و به فردی 

شاد با ذهنی قدرتمند تبدیل شود.

 نکاتی برای افزایش اعتماد به نفس
1- انجام فعالیت های فوق برنامه :عالیق خود را دنبال کنید. 
خود را به شرکت در فعالیت های بیشتر تشویق کنید. فعالیت های 
فوق برنامــه فرصــت خوبــی بــرای درس گرفتــن از موفقیت  ها و 
شکست هاســت. این نوع فعالیت ها روحیه   تان را بــاال می برد و به 
شــما می آموزد برای رســیدن به هدف مشــترک، باید با دیگران 

همکاری کنید.

2- مدام خودتان را با همساالن مقایســه نکنید:بسیاری از 
جوانان تحت فشار رقابت با همساالن خود یا دیگران قرار می گیرند.  
وقتی در این راه شکســت می خورند، اعتماد به نفس شــان لطمه 
می بیند. این موضوع آن قدرها هم مهم نیست. آن چه اهمیت دارد 
رفتار مناسب، بهداشــت و سالمت جسم و ذهن اســت. بنابراین 
بیشتر روی نقاط قوت خود تمرکز کنید و هرگز خود را با همساالن، 
دوستان، خواهر، برادر و دیگر بچه های فامیل مقایسه نکنید. درک 
کنید که افراد مختلف نقاط قوت متفاوتی دارند. شــما فقط باید 

با خودتان رقابت کنید و مدام به فکر بهتر کردن خودتان باشید. 
3- روحیه قوی  داشته باشید:در برابر فشاری که از سوی جامعه 
و افراد دیگر به شما می رسد، صبور باشید و آستانه تحمل خود را باال 
ببرید. این موارد اعتماد به نفس شما را تحت تأثیر قرار می دهند. 
جوان باید یاد بگیرد احساســات منفی خود را به شیوه ای درست 
مدیریت کند. باید بدانید دیگران با تمســخر یا آزار، نمی توانند به 

شما لطمه بزنند.
4- از خانواده تان کمک بگیرید:اگر شما شدیدا از کمبود اعتماد 
به نفس رنــج می برید تا جایی کــه این موضــوع روی فعالیت های 
درســی یا روابط اجتماعی تان تأثیر قابل مالحظه ای می گذارد، 
ابتدا از فردی که با شــما رابطه  خوبــی دارد مثل یکــی از اعضای 
خانواده تان، کمک بگیرید. سپس به مشاور حرفه ای مراجعه کنید 

تا ریشه های مشکل شما را پیدا و برطرف کند.

مشاوره 
فردی

آدم ها بیشتر شبیه پدرشان هستند یا مادرشان؟!
تاملی بر رابطه پیچیده ژنتیک و شخصیت به بهانه پربازدید شدن مطالبی با این موضوع در شبکه های اجتماعی

از شکست خوردن ترس زیادی دارم

   دراسنا: این گیاه با برگ های چرم مانند و زیبا با 
بیش از 50 نوع مختلف نیاز به مراقبت پیچیده ای 
ندارد. هرس کردن به موقــع و آبیاری منظم برای 
سالمت این گیاه اهمیت بســیاری دارد. دراسنا 
بهترین انتخاب برای  قرار دادن در قفســه ها، میز 
و حتی روی زمین اســت. انواع بزرگ تر و درختی 
آن به نام دراســنای باللی را می توانیــد به عنوان 
عنصری دکوری در کنج خانه قرار دهید. این گیاه 
خاصیت تصفیه کنندگی هــوا  را دارد و برای اتاق 
کودک، محیط های بیمارســتانی یا آرایشگاه ها 

ایده آل است.
  ســرخس پرسیاوشــان: دم برگ های تیره و 
براق این گیاه شبیه به موی انسان است. به آبیاری 
به اندازه و منظم حساس اســت. قرار گرفتن این 
گیاه در برابر نور مستقیم خورشید موجب سوختن 
برگ هایش می شود. خاک این گیاه باید همیشه 
نسبتا مرطوب باشــد و اگر فراموش می کنید که 
رطوبت خاک را بررسی کنید بهتر است از گلدان 

»خودآب رسان« استفاده کنید.
  نخل مــرداب: این گیاه زینتی همیشــه ســبز 

می توانــد تا ارتفــاع 150 ســانتی متر هم 
رشد کند. نخل مرداب به حوضچه ای 
همیشــه مرطــوب نیــاز دارد و برای 
تامین رطوبــت بایــد آن را روی یک 

زیر گلدانی یا ظرف پر از آب قرار 
دهید. معموال سالی یک بار الزم 

است که گلدان آن را عوض کنیم.
  برگ انجیــری: بــرگ انجیری به 
خاکی تقریبا مرطــوب نیــاز دارد. در 
نور کــم به راحتــی رشــد می کنــد. با 

این حال نور خیلی کم باعث کم شدن 

بریدگی های برگ و زیبایی آن می شود. بهتر است 
که خاک بین دو آبیاری تقریبا خشــک شــود. این 
گیاه رشد زیادی دارد و بسیار بلند می شود بنابراین 

نیاز به فضای زیادی از اتاق دارد.
  اســپاتی فیلــوم: زیباتریــن گل آپارتمانــی 
سایه پسند با گل های ســفید زیباست که طراوت 
خانــه را دو چندان می کند. این گیــاه نگهداری و 
پرورش بســیار آســانی دارد. تصفیه کننده هوای 
آلوده محیط اســت. در تابســتان به آبیاری و غبار 
پاشی منظم نیاز دارد. خاک گلدان همیشه باید 
مرطوب باشــد ، اما این به معنی خیــس و غرقاب 

شدن خاک نیست.
  زاموفیلیا: این گیاه بومی شــرق آفریقاســت و 
سیستم فتوسنتز منحصر به فردی دارد که مانند 
کاکتوس ها عمل می کند. به علت مقاوم بودنش 
در برابر نور و آبیاری به آن لقب گیاه فوق قوی داده 
شده اســت. طول ســاقه زاموفیلیا با برگ های پر 
شکل به 60 سانتی متر هم می رسد. اگر شرایط 
برای پرورش آن ایده آل باشد گل های زرد مایل به 

قهوه ای هم خواهد داشت.
 سانســوریا: توانایــی ایــن گیــاه برای  

ســازگاری بــا محیط های کــم نور 
شگفت انگیز اســت و به آب زیادی 
احتیاج ندارد. این گیاه در تصفیه 
هوای اتاق بســیار توانمند است 
و همین ویژگی به اضافه شــرایط 
نگهداری آســانش آن را بــه گیاهی 
محبــوب داخــل آپارتمانــی تبدیــل 
کرده اســت. سانســوریا عالوه بر تنوع 
رنگ از نظر ظاهر هم گونه های مختلفی 

دارد مثل شمشیری، پاکوتاه و مدادی.

 به تازگی مطلبی در شبکه های اجتماعی ترند شده است که در آن ادعا 
می شود »اغلب آدم ها بیشتر شبیه پدر خود هستند تا مادرشان!« طبق 
این ادعا افراد از اندازه قد تا وضعیت دندان ها و از احتمال ابتال به برخی 
اختالالت روانی مانند افسردگی تا برخی ویژگی های شخصیتی مانند 
خجالتی بودن، تحت تاثیر آن چیزی هستند که در قالب ژن از پدر به آن ها رسیده اما این 

ادعا از منظر روان شناسی  چقدر درست است؟

دختری 18 ساله ام و اعتماد به نفسم صفر است. همه کارها را به خوبی انجام می دهم اما از شکست خوردن، ترس 
زیادی دارم. بیشتر اوقات هم شکست نمی خورم. مثال برای یادگیری خیاطی، این قدر گفتند که تو یاد نمی گیری، 

بی خیالش شدم، هرچند به آن عالقه داشتم.

بانوان

1 احساس خستگی بعد از استراحت کامل   
شبانه

اولین نشــانه از یک روان خســته این است که 
بیدار شدن و از تختخواب بیرون آمدن برای شما سخت 
است حتی اگر شب به اندازه کافی خوابیده باشید. در 
این مواقع باید بدانید که جســم شــما از نظر فیزیکی با 
خواب کافی بهبود  یافته اما روان تان همچنان خســته 
اســت. نتیجه این اتفاق خســتگی مزمن در تمام طول 

روز است.

رویاپردازی بیش از حد و فرار از واقعیت دومین نشانه خســتگی روان، فرار از واقعیت و 2
عالقه مندی به رویاپردازی است. در این صورت 
فرد اغلب به گذشــته فکر می کنــد و از آینده می ترســد. 
موضوع مهم در این شرایط این است که شما به زمان حال 
توجه ندارید و هر کاری را انجام می دهید تا از زمان حال 
دور شوید. فرار از واقعیت و زمان حال ممکن است به شما 
آسیب برســاند زیرا به طور معمول شــما باید به زندگی و 
وظایــف  کنونی خود توجه کنیــد و ایــن  نارضایتی باعث 

مشکالت زیادی در زندگی شما می شود.
تصور کنید که شــما در زندگی دایم احســاس 3 بی تفاوتی و نداشتن هیچ میل و آرزویی 

خستگی می کنید و با وجود این خستگی کم کم 
عالقــه ای به انجــام هیــچ کاری نخواهید داشــت، حتی 
کارهایــی که قبــال آن هــا را دوســت داشــتید. در چنین 
شــرایطی کم کم شــما دچار بی تفاوتی درباره همه چیز 
می شوید و این اتفاق باعث فشــار و تنش در زندگی شما 
خواهد شد زیرا از آن به بعد دیگر وظایف تان را به درستی 

انجام نمی دهید و هیچ میل و آرزویی ندارید.

خستگی و بی عالقگی احساسات شما را تحت 4 تغییرات ناگهانی در احساسات
تاثیر قرار می دهد. آیا تا به حال برای شما پیش 
آمده است که بر سر موضوعات بســیار کوچک عصبانی 
شوید و این عصبانیت شما را به سمت انجام کارهایی ببرد 
که در حالت معمول انجام نمی دهید؟ آیا تا به حال خنده 
یا گریه ناگهانی بدون دلیل خاصی را تجربه کرده اید؟ اگر 
جواب شما به این سواالت مثبت باشد، این ها نشانه های 
داشتن یک روان خســته اســت. گذراندن زندگی با این 

تغییرات ناگهانی در احساسات بســیار سخت است زیرا 
شــما باید بیشــتر از حد معمول تالش کنید تــا بتوانید با 

دیگران ارتباط برقرار کنید.

پنهان کردن درد، مشــکالت و تظاهــر به حال 5 تظاهر کردن به حال خوب
خــوب راه حــل مناســب بــرای حل مشــکالت 
نیســت. اگر شــما این کار را انجــام می دهیــد در واقع به 
خودتان و دیگران دروغ می گوییــد در حالی که از داخل 
به هم ریخته هستید. در چنین شرایطی شما باید بیشتر 
از حد معمول تالش و انرژی صرف کنید تا خودتان را شاد 
و خوشحال نشان دهید، این در حالی است که روان شما 
در آن لحظــه در حال گریه اســت. بعد از گذشــت مدتی،  
دیگر توانی برای تظاهر کردن ندارید در صورتی که با حل 

ریشه ای مشکل، آینده بهتری در انتظارتان خواهد بود.

اگر شــما خشــم و اندوه خــود را بر ســر دیگران 6 احساس تنهایی مداوم
خالی کنید، ارتباط شــما با دیگران  به تدریج با 
مشکل مواجه می شود. وقتی شما دایم وانمود می کنید 
که  همه چیز خوب است، دیگران احساس واقعی شما را 
نمی فهمند. در نتیجه احساس تنهایی می کنید و دیگران 
شما را در بین مشــکالت تان رها می کنند. احساسی که 
به شما دست می دهد، این است که کســی شما را درک 
نمی کند و نمی تواند به شما کمک کند بنابراین شما باید 
خودتان به تنهایی مشکالت تان را حل کنید و این موضوع 

هم دردسرساز خواهد شد.

اگر شــما تمایل به پنهان شــدن دارید، نشــانه 7 تمایل به پنهان شدن
خســتگی روان اســت. مثال در مهمانی تمایل 
دارید که یک گوشه بنشینید و از دیگران خودتان را پنهان 
کنید. این در حالی است که شما نمی توانید خودتان را در 
خانه زندانی کنید و گاهی به اجبار در میان جمعی هستید 

که نمی توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید.

آیا شما به اتفاق های خوب فکر می کنید و همیشه 8 مرور افکار منفی
سعی می کنید آن ها را به یاد بیاورید؟ اگر جواب 
شما به این ســوال منفی است و همیشــه افکار منفی در 
ذهن دارید، یعنی روان شما خسته است. اطراف شما پر 
از انرژی منفی است و با فکر کردن به اتفاق های بد و منفی 
شما همیشه منتظر جذب آن ها هستید. این کار بر حال و 
هوای شما تاثیر منفی می گذارد و باعث احساس ناراحتی 

در شما می شود.

8 نشانه که
 روان اتن خسته است

 نه جمس اتن
احساس خستگی بعد از استراحت کامل شبانه، نداشتن

  هیچ میل و آرزویی، تمایل به پنهان شدن و ... نشان می دهد

 که روان تان نیاز به پاک سازی دارد

  

اگر در تمام طول هفته احســاس ضعف و کمبود انرژی می کنید، باید بگوییم که شما تنها نیستید! 
متاسفانه در یکی از پژوهش های انجام شده در همین باره که نتایجش به تازگی منتشر شده، از هر 
پنج نفر یک نفر همیشه احساس خستگی می کند و خستگی تبدیل به بخش پررنگی از زندگی اش 
شده است. این تحقیق روی حدود هزار نفر و در چندین کشور اروپایی انجام شده است. زندگی مدرن این روزها 
انسان را به سمت کار زیاد، کم خوابی، خستگی، فشار و استرس های فراوان می برد و همه این موارد روی روان انسان 
تاثیر می گذارد و باعث صدمه به فرد می شود. در این مطلب سعی می کنیم که نشانه های یک روان خسته را با هم مرور 

کنیم تا در صورت نیاز، شما برای پاک سازی روان تان دست به کار شوید.
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مهسا کسنوی| روزنامه نگار

یکی از عوارض قرنطینه چاقی است. تعجبی هم ندارد؛ وقتی مدت 
طوالنی یک جا بنشــینیم و شــیرینی، کیک، پلو و نان بخوریم و هیچ 
تحرکی نداشته  باشــیم، از افزایش وزن و چاقی راه فراری نیست اما 
چه می شــود کرد؟ اولیــن قدم در آب کــردن چربی هــا، به خصوص 
چربی های شکمی باالبردن متابولیسم یا سوخت وساز بدن  است. 
شــما می توانید ضربــان قلب تــان را ازطریــق حرکات هــوازی مثل 

درجازدن، طناب زدن و حرکت پروانه، کمی باال ببرید. قدم دوم در افزایش متابولیسم، تغییر تغذیه و استفاده از خوراکی هایی 
است که سوخت وساز بدن را باال می برند. دارچین، زنجبیل، شکالت تلخ )70درصد به باال( و نوشیدنی های کافئین دار )مثل چای 

و قهوه( جزو خوراکی هایی هستند که به آب شــدن چربی ها کمک می کنند. همچنین برای خداحافظی با سبز 
چربی های شکمی باید بتوانید مدت  طوالنی سیر بمانید؛ پس به برنامه  غذایی تان، پروتئین های کم چرب مثل 

لوبیا، سینه مرغ و سفیده تخم مرغ را اضافه کنید. غالت کامل مثل برنج قهوه ای و جو دوسر را به جای نان، 
برنج و آرد سفید مصرف کنید. این مواد به دلیل داشتن فیبر باال، زمان بیشتری شما را سیر نگه می دارند. وقتی 

گرسنه می شوید، سعی کنید سبزیجات و میوه های کم کالری مثل کرفس، خیار، کاهو و گوجه فرنگی بخورید. 
ترکیب این مواد در ساالد، برای آن هایی که اهل خوردن سبزیجات نیستند، پیشنهاد خوبی است. اگر دوست 

دارید برای عضالت شکم تان سنگ تمام بگذارید، پیشنهاد می کنم روزی سه ِست ۱۵تایی درازنشست نیمه و 
درازنشست کامل را به برنامه ورزشی خود اضافه و این تعداد را کم کم تاحد توان تان بیشتر کنید.

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری

با چربی های شکمی خداحافظی کنید 

پیشنهاد

من آهنگ ساز هستم  
آرمان موسی پور، آهنگ ساز فیلم های چهارراه استانبول و عصریخبندان از حرفه اش می گوید 

سالم باشک 

  
اگــر خواهــر یــا بــرادری کوچک تــر از خودتــان 
داشته باشــید، حتمــا از انیمــه پیشــنهادی ایــن 
هفته خو ش تان خواهدآمد. »میــرای« قصه بامزه 
پســرک خردســالی اســت که پنج ســال تمام در 
خانه پادشاهی کرده و یکی یک دانه مادروپدرش 
بوده اســت اما با به دنیاآمدن خواهر کوچک ترش 
همه چیــز ایــن زندگی بی نقــص به هــم می ریزد. 
»میرای« شباهت فراوانی با پویانمایی»بچه رئیس« 

دارد اما تفاوت بزرگی بین شخصیت برادرهای بزرِگ این انیمه و انیمیشن وجود دارد. در »بچه 
رئیس« با یک برادِر بزرگ دوست داشتنی طرف هستیم و با ورود پسرِک کت وشلوارپوِش رئیس، 
دل مان برای برادِر بزرگ کباب می شــود اما »کان«،برادِر بزرگ انیمه »میرای« یک بچه لجباز 
و حسود واقعی اســت. او مدام درحال دادوفریادکردن و آزار نوزاد تازه  وارد است. با دنباله دار 
شــدن اذیت هایی که کان درحق خواهرش انجــام می دهد، اتفاقــات عجیب وغریبی در خانه 
آن ها رخ خواهدداد. در حیاط اسرارآمیز خانه، فانتزی های حیرت انگیزی پدیدار می شوند و 
پسر کوچک را وارد یک سفر ماجراجویانه به آینده و گذشته می کنند. سفر ماجراجویانه ای که 
در ذهن غمگین یک کودک شکل گرفته است؛ کودکی که می خواهد از تلخی واقعیت به دنیای 
رنگارنگ رویا فرار کند. از آن جایی که پدر این خانواده معمار است، در این انیمه چشم نواز شاهد 
یک خانه متفاوت و جادویی خواهیدبود؛ خانه ای که آجر به آجر آن بارها و بارها در نســل های 
مختلف دچار تغییر و تحول بسیار شــده و تنها یک چیز در آن دســت نخورده باقی مانده است. 
درختی که درمیان حیاط سرســبز و تنومند ایستاده اســت و اتفاقات اســرارآمیز سفر در زمان 
حول آن شکل می گیرند. این درخت، نسل های پیشــیِن کان را دیده و او را به مالقات یکایک 

آن هــا خواهدبــرد. پس اگــر این روزهای 
حوصله ســربر دل تــان هوس یــک انیمه 
پرحادثه و جذاب کرده اســت، پیشــنهاد 
من را جدی بگیرید. انیمه»  میرای« یکی 
از نامزدهای جایزه اســکار و گلدن گلوب 
ســال 20۱8 هم بود. دیگر می توانید با 
خیال راحت آن را دانلود کنید و از تماشای 
شیطنت های پسرک داستان که بی اندازه 
بامزه و شــیرین طراحی شده اســت لذت 

ببرید و با او هم ذات پنداری کنید.

   من کی ام ؟
آرمان موسی پور هستم. ســال ۱3۵4 در تهران به دنیا آمدم. موســیقی را از پنج سالگی شروع 

کردم و حاال آهنگ ساز هستم.
   چطور وارد عرصه موسیقی و آهنگ سازی شدم؟

اولین کارم را در ۱7ســالگی، با ساخت موســیقی برای یک تئاتر انجام دادم. بعد از آن 
برای تیزر های تلویزیونی، موسیقی تبلیغاتی کار کردم که تجربه خیلی خوبی بود. 

ازطریق شرکت های تبلیغاتی با کارگردان های مختلف آشنا شدم و روند حرفه ای 
آهنگ سازی را طی کردم.

    یک آهنگ ساز باید چه ویژگی هایی داشته باشد و چه آموزش هایی ببیند؟
ویژگی اصلی، یادگیری پایه و اصول آهنگ سازی است. به نظر من یک آهنگ ساز 

باید نگاه متفاوتی به دنیا داشته باشد و در غیر این صورت هرگز نمی تواند 
چیزی خلق کند. داشــتن نیروی خالقانه و احساس بکر از ویژگی های 
مهم یک آهنگ ساز است. در بحث آموزش هم یک سری دروس اصلی 
است که باید گذرانده شــود و معموال در همه هنرستان های موسیقی و 

دانشگاه ها تدریس می شود. اولین درس، تئوری موسیقی است. پس 
از آن »هارمونــی«، »کنترپوان«، »ارکستراســیون« و »فرم« واحدهایی 
هستند که به هنرجوهای آهنگ سازی آموزش داده می شوند. این ها 
دروســی اســت که عالوه بر نوازندگی در همه کشــورهای دنیا طبق 

استاندارد، تدریس می شود.
     شما چطور می توانید همکار من شوید؟

برای آهنگ ســازی پیش از هرچیز باید علم موسیقی را یادبگیرید. پس 

زهرا فرنیا| طنز پرداز

مشکالت خواب و بیداری خود را به متخصصان 
جوانه بسپارید 

شــاید فکر کنید پیام های  ارســالی شــما بــه مجــالت و روزنامه هــای مورد عالقــه تان، 
خوانده نمی شــود در صورتــی که این طــور نیســت ؛ خوانده می شــود،   آن هــم به طور 
 کامل امــا در کمــال نابــاوری با بــی توجهی که کشــنده ترین ســالح اســت، تکــه و پاره 
مــی شــود .مــا چــون خیلــی طرفــدار صلحیــم،  ایــن ســتون را راه انداختیــم کــه 
 با شــما دوســت باشــیم و اختالط کنیــم . نویســنده این ســتون مــی داند که چطــور به 
پیام هایتان جواب بدهد چون بین خودمان بماند به شکل شگفت انگیزی خودش هم یک 

روز نوجوان بوده . 

جوانه چی کار کنم ساعت 11بیدار شم؟
   حدس من این است که منظورتان از ساعت ۱۱ یک چیزی مثل »صبح زود ساعت ۱۱« است. 
واقعا جالب شده، دیگر به نوجوانان وطن باید یاد بدهیم که چطور تا ساعت ۱۱ بیشتر نخوابند. 
البته خوب که دقت می کنم مهارت مهمی است. اصال همین که می خواهید ۱۱ بیدار شوید و نه 
بعدش که اسمش نشود لنگ ظهر، خودش نشان می دهد که چقدر به فکر هستید. راه حل ما این 

است که از ساعت ۶ باالی سرتان آالرم بگذارید که شاید حوالی ۱۱ باالخره بیدار شوید.

   جوانه من همه ا ش روزی ۲۰ ساعت تلویزیون می بینم، زیاده؟
    نه عزیزم، کم است. روز 24 ساعت دارد، یک عالمه  اش می ماند که می توانی بخوابی، 
غذا بخوری و گالب به روی همه مان دستشــویی بروی. نظر من این است که آن 4 ساعت را 
هم یک جوری وصل کن به 20 ســاعت، تلویزیون دیدن را رها نکن. همین روزهاســت که از 

رکوردهای جهانی گینس سراغت بیایند.

     جوانه من ۸ ساعت در روز می خوابم، همون قدر که بدنم احتیاج داره. مگه بده؟ 
منتها ساعت ۸ صبح می خوابم تا بعدازظهر. مامانم میگه عین جغد شدی.

    شما مشکلی ندارید فقط ساعت بدن تان خط  روخط شده با یک کشور دیگر. 

 زندگی سالم
  یک شنبه

    1۲ مرداد 1399    
 شماره 1۶۶۰ 

میرای، دختری از آینده 

الهام حبشی|  خبرنگار 

بگو نگو

فاطمه قاسمی 

یک شنبه هااین جا با 
هــم زبان تمریــن می کنیــم . به ما 
بگوییدیاد گرفتن چه چیزهایی در 
زبان انگلیســی برای تان ســخت 
است تا راه آسان تر کردنش را با هم 

پیدا کنیم .

کالس زبان

out of sorts   رو به راه نبودن

نسترن رضوی  | خبرنگار 

   

مثال:      
The  baby  is  out  of sorts.

Maybe  she's   getting   a  new  tooth .

بچه روبه راه نیست. احتماال دندان جدیدی قرار است دربیاورد.

ی
سعید مراد

ساز : 
صویر 

ت

از آن عشق به کار و تالش بسیار مهم است. در آهنگ سازی مانند هر هنر دیگری از احساس تان 
خرج می کنید و اگر عاشقانه در این حرفه فعالیت نکنید نمی توانید اثری زیبا و ماندگار بیافرینید. 
بعضی نوجوان ها از من می پرســند وضعیت درآمد در موســیقی چگونه اســت؟ اگر این موضوع 
برای تان اولویت دارد، پیگیر آهنگ سازی نباشید. آهنگ سازی مثل خیلی از حرفه ها نیست که 
تنها با گذراندن دوره تحصیالت بتوانید در آن فعالیت کنید بلکه خالقیت است که راه را برای شما 

باز می کند. کسی که با پشتکار در این مسیر تالش کند، حتما اثرش دیده و شنیده می شود.
   آهنگ ساز فیلم چه کار می کند؟

موســیقی، روح فیلم اســت. آهنگ ســاز عالوه بر تســلط علمی در حوزه کاری اش باید با  
موســیقی فولک کشــور خود و دیگر کشورها آشــنایی داشته باشد. آهنگ ســاز فیلم غیر 
از این هــا، باید بتواند ازطریق اثرش احســاس هنرپیشــه ها را در لحظــات گوناگون با 
موســیقی انتقال دهد. درواقع باید توانایی این را داشته باشد که مثل بازیگران 
ازطریق هنرش با مخاطبان حرف بزند. کاری بسیار تخصصی است. اگرچه 
آن قدری که باید، دیده نمی شود ولی بخش بزرگی از بار  فیلم را به دوش 
می کشد. موسیقی حتی خیلی وقت ها می تواند اشکاالت فیلم درزمینه 

دکوپاژ، تدوین و... را پوشش بدهد.
   چه آینده ای پیش روی یک آهنگ ساز است؟

به عقیده من در هر شــغلی اگر بهترین باشــید، آینده خوبی درانتظار 
شــما خواهدبود. در این عرصه به دلیل رقابت هایی که هر روز شاهد 
آن هستیم، باید بیشــتر تالش کنید. در آهنگ سازی همان طور که 
گفتیم غیر از تحصیالت و تکنیک، خالقیت است که به کمک افراد 
می آید. من امیدوارم جهان بیش از این به ســمت بی احساس شدن 

پیش نرود تا آینده خوبی در انتظار هنر و هنرمندان باشد. 

ی
ساز:زهره اقطاع

صویر 
ت

 متن و اجرا:ما را همه شب نمی برد خواب! 
محمدپور - مرادی

من، تو عکس پروفایل

من تو زندگی واقعی!

شما گفتین: سالم لطفا  چند ورزش 

و خوراکــی بــرای الغــری و کوچــک 

کردن شکم معرفی کنید.

امیدوارم حالتون خوب باشه و رفقا سالم!

حوصله تون زیادی سرنرفته باشه. اصال چرا 

یه کاری برای حوصله سررفته تون نکنید؟ سازمان 

جهانی »شهرداران صلح« در بین شهر های عضو این 

سازمان یه جشنواره نقاشی برگزار کرده. اگه 11 تا 16ساله این، 

تا آخر مهرماه فرصت دارین برای این مسابقه اثری آماده کنین. تو این 

سایت، ثبت نام می کنین؛ vcci.ir و شهرداری اصفهان، کار ارسال 
شماره پیامک 2000999اثر به جشنواره رو انجام میده.

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000  

شــما گفتین:جوانه واقعا از ســتون 
پیشــنهادت خوشــم میــاد. تمــام 
کارتون هایــی کــه تــوش معرفــی 
می کنی، عالیه.                                بهار اکبری

حاال آروم گوسفندها رو می شمرم 
چرا گوسفندا دندون تا یه خواب راحت داشته باشم

باال ندارن؟ واقعا چرا؟

ای وای! هندونه 
شمردم چرا دستشوییم 

گرفت؟

ولش کن به 
جای گوسفند هندونه 

می شمارم که الکی ذهنم 
درگیر نشه

مسیر

ن
الی

س از هنرآن
عک

کمیک 
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از تمدید قراردادها
تا بازگشت رحمتی!

تا مهرماه بده� ها# فدراسيون  واليبال تسو�ه خواهد شدنگاه� به احتماالت نقل وانتقاالت� استقالل

هت تریک پرسپولیس در پول هاى کالن گمشده!
ابهام در مورد ٦١ ميليارد دارا��، ٢٬٥ ميليون دالر پاداش و ٥٠ ميليارد *ارگزار#
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در همان اوا�ل سال جار� بود �ه 
احمد سعادتمند از تمد�د قرارداد 
باز�(نان تاثيرگذار بــه عنوان اصل� تر�ن برنامه 
باشگاه استقالل در نقل وانتقاالت تابستان� نام 
برد. حاال حدود �8 هفته است �ه پروژه تمد�د 
قراردادها در باشــگاه اســتقالل �ليــد خورده و 
مد�ــران ا�ن باشــگاه مذا�رات� را بــرا� تمد�د 
روزبــه  غفــور�،  ور�ــا  داشــته اند.  قراردادهــا 
چشــم�، فرشــيد اســماعيل�، محمد دانشگر، 
فرشيد باقر�، عل� �ر�م�، دار�وش شجاعيان، 
مرتض� تبر�ز� و محســن �ر�مــ�، ٩ باز�(ن� 
هســتند �ه در پا�ان فصل  قراردادشان به پا�ان 
م� رسد. از ميان ا�ن باز�(نان، ٦ باز�(ن اولو�ت 
اصل� برا� تمد�ــد قرارداد هســتند و درباره ٣ 
باز�(ن د�گر با�د �ادر فن� پس از بررســ� الزم 
تصميم بگيرد. گفته م� شــود محمد دانشــگر، 
محســن �ر�م� و مرتض� تبر�ــز�، ٣ باز�(ن� 
هســتند �ه احتمــاال با قــرار گرفتن در ليســت 
خروجــ� قراردادشــان تمد�د نخواهد شــد و از 

در  بيســتم  ليــگ  بــرا�  با�ــد  حــاال  هميــن 
جست وجو� تيم جد�د� باشند. در نقطه مقابل 
به نظر م� رسد استقالل برا� تمد�د قرارداد ٦ 
باز�(ــن د�گــر  مشــ(ل خاص� نداشــته باشــد. 
همچنين بحث ها�� درباره حفظ شيخ د�اباته و 
هر و�ه ميليچ ٢ باز�(ن خارج� استقالل مطرح 
شــده، امــا ا�ــن ٢ باز�(ــن �ــ8 فصــل د�گــر با 
اســتقالل قرارداد دارند و تنها زمان� م� توانند 
جدا شــوند �ه باشــگاه به تعهــدات مال� اش در 

قبال آن ها عمل ن(ند.
  

امــا عالوه  بــر تمد�د� هــا، �(ــ� از نگران� ها� 
هــواداران اســتقالل احتمــال ترانســفر شــدن 
ســتارگان� مثــل د�اباتــه، ارســالن مطهــر� و 
مهــد� قا�ــد� اســت؛ باز�(نانــ� �ــه باوجود 
داشــتن قــرارداد مم(ــن اســت با پيشــنهادات 
وسوسه �ننده ا� مواجه شوند و با استفاده از بند 
جدا�� اســتقالل را به مقصد تيم جد�د� تر\ 
�ننــد. گفته م� شــود مد�ــران اســتقالل برا� 

جدا�� باز�(نان� �ه قرارداد دارند، ٣ شــرط را 
در نظــر گرفته اند. اول ا�ن �ه پيشــنهاد اروپا�� 
داشته باشــند، در ثان� خودشان بخواهند �ه از 
جمع آب� پوشان جدا شوند و �ادرفن� استقالل 
هم راض� به جدا�� باشــند و سوم ا�ن �ه منافع 

مال� باشگاه استقالل تامين شود.
  

�(� د�گر از بحث ها� نقل وانتقاالت� استقالل 
ليســت ورود� باشــگاه اســت. در حــال حاضر 
بــا توجــه به عمل(ــرد پر فراز و نشــيب حســين� 
جذب �ــ8 دروازه بان جد�د اولين برنامه آب� ها 
خواهــد بــود. البته بــا توجــه بــه قراردادها� ٣ 
ســاله دروازه بان ها�� مثــل نيازمند و مظاهر� 
و همچنيــن قانــون منع جــذب باز�(ن خارج� 
اســتقالل� ها �ار ســخت� برا� پيدا �ردن �8 
رقيب مناســب برا� حســين� خواهند داشت و 
با ا�ن شــرا�ط و با توجه به درخشش سيد مهد� 
رحمت� در شــهرخودرو اگر خبر بازگشــت او به 

استقالل را شنيد�م، اصال نبا�د تعجب �نيم!

نگاه� به احتماالت نقل وانتقاالت� استقالل

از تمدید قراردادها تا بازگشت رحمتی!

جدایی رسن از پرسپوليس قطعی است!
 طبــق ادعــا� برخــ� نزد�(ان باشــگاه پرســپوليس، 
مد�ران ا�ن باشــگاه قرار بود چهارشنبه با بشار رسن و 
مد�ربرنامه ها�ش نشست� داشته باشند �ه ا�ن نشست از دو زاو�ه، 
ت(ليj هافب8 عراق� سرخ پوشــان را مشخص م� �رد. اول ا�ن �ه 
آن ها قرار بود بابت تسو�ه حساب قطع� و ميزان پرداخت� تا قبل از 
پا�ــان �افتــن فصل نوزدهم صحبــت �نند و ســپس مواضع طرفين 
جهــت ادامه هم(ار� و تمد�د قرارداد فصل آ�نده و ســال ها� بعد 
بشار مشخص شــود. با ا�ن حال از پيرامون باشگاه پرسپوليس خبر 
م� رســد هنوز ت(ليj ا�ن باز�(ن روشــن نشــده و نــه تنها در�افت� 
دالر� نداشــته، بل(ه مشــخص نيست در پرســپوليس م� ماند �ا به 
پيشــنهادات د�گــر خود به صورت جــد� ف(ر م� �ند. بشــار هم از 
ليگ ا�ران و هم از چند باشــگاه قطر�، تر�يه ا� و... پيشــنهادات� 
در�افت �رده �ه در صورت تعلل مسئوالن باشگاه پرسپوليس، ا�ن 
باز�(ن از جمع سرخ پوشــان جدا خواهد شــد. ا�ــن باز�(ن عراق� 
در حال حاضــر، حدود ٧٠ درصد از قــراردادش را به فاصله تنها ٤ 
هفتــه مانــده تــا پا�ــان فصل طلبــ(ار اســت و بــا توجه بــه درگير� 
پرســپوليس در چند پرونده خارج� مثل پرونده بران(و و �الدرون، 
خيل� بعيد اســت �ه پرداخت مطالبات هافبــ8 عراق� در اولو�ت 
برنامه ها� باشــگاه قرار داشــته باشــد. با ا�ن تفاصيــل و با توجه به 
ناراحت� شــد�د بشــار از مد�ران ســرخ با�د جدا�� ا�ــن باز�(ن در 
پا�ان فصل جار� را قطع� بدانيم. حاال فقط ســوال ا�نجاســت �ه 
بشــار ليگ ها� حاشــيه خليج فارس را انتخاب م� �نــد و �ا با وارد 
عمــل شــدن تيم ها�� مثــل ســپاهان و ترا�تــور در ليگ بيســتم با 

پيراهن �(� از رقبا� پرسپوليس ظاهر م� شود؟

علی جهان به فنرباغچه نه می گوید
 رســانه ها� تر�يــه از عالقــه باشــگاه فنرباغچــه به جذب 
عليرضا جهانبخش باز�(ن ا�ران� تيم برا�تون خبر دادند. 
عليرضا جهانبخش ا�ــن فصل در تيم برا�تــون انگليس فرصت چندان� 
برا� باز� پيدا ن(رد و اغلب نيم(ت نشين و س(ونشين بود. با صحبت ها� 
اخير سرمرب� برا�تون به نظر م� رسد جهانبخش از وضعيتش در ا�ن تيم 
ناراض� بوده و جدا�� و� از تيم انگليســ� قوت گرفته اســت. هرچند از 
�شور هلند و تيم ها�� نظير آژا�س و آ�ندهوون به عنوان مقصد احتمال� 
جهانبخش �اد م� شــود اما رســانه ها� تر�يه گزارش دادند ا�ن باز�(ن 
ا�رانــ� مدنظر باشــگاه فنرباغچه هم قــرار دارد. ســا�ت ها� «صاباح» و 
«فاناتي8» تر�يه اعالم �ردند مســئوالن تيم فنرباغچه در حال پيشــبرد 
برنامه ها� نقل وانتقاالت� خود هســتند و �(� از گز�نه ها�شان، عليرضا 
جهانبخش است. طبق ادعا� ا�ن سا�ت ها، جهانبخش فرصت ز�اد� در 
تيم برا�تون برا� باز� پيدا ن(رد اما تيم انگليس� او را به صورت قرض� به 
تيــم د�گر� منتقــل نم� �نــد و خر�د ا�ــن باز�(ــن احتمــاال نزد�8 به 
١٩ ميليون �ورو آب م� خورد. البته با �م� بررس� از همين حاال م� توان 
منتظر پاسخ منف� جهانبخش به فنرباغچه باشيم. مسلما حضور در ليگ 
تر�يــه پس از تجربه حضور در ليگ ها�ــ� مثل ليگ برتر انگليس و ليگ 
هلنــد، �ــ8 حر�ت رو به عقــب خواهد بــود و عل� جهان بــه هيچ عنوان 
دوســت ندارد ا�ن اتفــاق رخ دهد. ضمن ا�ن �ه فنرباغچــه د�گر �(� از 
قدرت ها� فوتبال تر�يه نيســت و ا�ن فصل حت� از �سب سهميه ليگ 
قهرمانــان و ليگ اروپا هم باز ماند. ا�ن در حال� اســت �ه ســتاره فوتبال 
�شــورمان با پاســخ مثبت دادن به پيشــنهاد تيم ها�� مثــل آ�ندهوون و 
آژا�س هم م� تواند خاطرات خوب خود در فوتبال هلند را زنده �ند و هم 

در ليگ قهرمانان اروپا حضور داشته باشد.

پيراهن ٢۴ پرسپوليس در اختيار فرزندان  هادى نوروزى

طارمی یکی از ١٠ گزینه خرید استون ویال

هانا و  هان� نوروز� فرزندان �اپيتان فقيد پرسپوليس 
در اردو� ا�ن تيم حضور �افتند. ساعت� پس از ا�ن �ه 
�حي� گل محمد� و افشين پيروان� بر سر مزار  هاد� 
نوروز� حضــور �افتند، فرزندان زنده �ــاد نوروز� به 
اردو� پرســپوليس رفتند تا با اعضــا� ا�ن تيم د�دار 

�نند. پرسپوليس� ها نيز پيراهن شماره ٢٤ ا�ن تيم 
را به  هانا و  هان� نــوروز� هد�ه �ردند. ا�ن در حال� 
است �ه ا�ن پيراهن پس از درگذشت  هاد� نوروز� 
در ســال ١٣٩٤ برا� هميشــه با�گان� شــد و د�گر 
در اختيــار هيچ باز�(ن د�گر� قــرار نخواهد گرفت. 

پرسپوليســ� ها پس از قهرمان� در ليگ هفدهم، در 
جشــن قهرمان� از خانــواده نوروز� دعــوت �ردند و  
هان� جام را باال� ســر برد تا جا� خال� پدرش را پر 
�ند و حاال در اولين باز� سرخ ها بعد از پو�ر قهرمان� 

به اردو� ا�ن تيم رفته است.

�(ــ� از نشــر�ات انگليس، مهــد� طارمــ� را �(ــ� از ١٠ گز�نه خر�د 
مهاجــم برا� تيــم اســتون و�ال معرف� �رد. ســران اســتون و�ال به ف(ر 
تقو�ــت خــط حمله فصل بعد خود هســتند. باور روســا ا�ن اســت �ه ٢ 
مهاجــم جد�د به خدمت گرفته شــوند تا تيم برا� فصــل بعد به �ارا�� 
بهتر� برسد. در ا�ن ارتباط روزنامه بيرمنگام ميل، ١٠ گز�نه احتمال� 

برا� ا�ن منظور را معرف� �رد �ه �(� از آن ها، مهد� طارم�، مهاجم 
تيــم ملــ� فوتبال ا�ران و عضو �8 ســال گذشــته ر�وآوه پرتغال اســت. 
ا�ن نشــر�ه نوشــت: «اگر و�ال�� ها ســراغ طارم� را بگيرند، هواداران 
م� پرســند او �يســت. در پاســخ با�د گفت �ه ١٨ گل برا� تيم ر�وآوه 

زده و همين م� تواند پاسخ سوال شان باشد.

داورزنی: به خاطر بدهی باشگاه ها باید 
در سازمان بازرسی پاسخگو باشيم!

جـدایــى رســنجـدایــى رســن از  از 
پرسپولیس قطعى اسـت!پرسپولیس قطعى اسـت!

مخالفت فیفا با بازگشـت مخالفت فیفا با بازگشـت 
هافبـک استقــــاللهافبـک استقــــالل

تخلف شـایـان مصلـحتخلف شـایـان مصلـح
 محــــرز نشــــد محــــرز نشــــد

علـى جهـــــــان علـى جهـــــــان 
به به فنرباغچهفنرباغچه نـه مى گوید نـه مى گوید
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نشــر�ه تلگراف ادعا $رد پس از پا�ان فينال جام حذف� انگلستان بين تيم ها	 آرسنال و 
چلســ�، راجع به آ�نده $پا آر�زاباالگا در چلســ� تصميم گير	 خواهد شد. با وجود $نار 
گذاشــتن $پا از تر$يب اصلــ� در آخر�ن باز	 ليگ مقابل ولورهمپتــون، فران: لمپارد 
اعالم $رده هيچ مشــDل� با او ندارد اما شــا�عات حا$� از آن است $ه آب� پوشان لندن� 
در نظر دارند $پا برا	 افزا�ش اعتماد به نفس و بازگشــت به بهتر�ن فرم خود، به باشگاه 
د�گــر	 بــرود. تصميم گير	 در رابطه با انتقال قرض� و دائم� $پا به باشــگاه ها	 د�گر 
بر عهده باشــگاه چلســ� خواهد بــود. در صورت عــدم جدا�� $پا از چلســ� نيز لمپارد 
همچنــان خواهان جذب �: دروازه بان جد�د اســت و ا�ن به معنا	 نيمDت نشــين� $پا 
در فصــل آ�نــده خواهــد بود. از �ــان اوبالQ و آنــدره اونانا بــه عنوان گز�نه ها	 چلســ� 
بــرا	 تقو�ت ا�ن پســت نام برده م� شــود. هرچند با توجــه به فيرپل� مال�، چلســ� در 
صورت عدم تامين بودجه به وســيله فروش باز�Dنان خود، نم�  تواند هز�نه ز�اد	 در ا�ن 

تابستان انجام دهد.

پــس از تســاو	 ١٢٠ دقيقــه ا	 پار	 ســن ژرمن و ليــون، ا�ــن پار�ســ� ها بودنــد $ــه 
توانســتند با نتيجه ٦-٥ در ضربات پنالت� از ســد حر�X خود بگذرند و قهرمان شوند. 
ا�ن برد پس از قهرمان� در ليگ �:، سوپرجام و جام حذف� فرانسه، چهارگانه داخل� 
شــاگردان توماس توخــل را تDميل $رد. پار	 ســن ژرمن $ه پيش از ا�ن در ســال ها	 
٢٠١٥، ٢٠١٦ و ٢٠١٨ موفــق بــه ثبــت ســه گانه داخل� شــده بــود، در فصل ٢٠-

٢٠١٩ نيــز موفق شــد هر ٣ عنوان مهم داخل� را $ســب $ند تا همچنــان تنها تيم در 
فرانســه باشــد $ه سه گانه داخل� را $ســب $رده اســت. پس از ا�ن باز	 پابلو سارابيا، 
هافب: تيم مل� اســپانيا $ه زننده پنالت� سرنوشت ســاز آخر بــرا	 تيمش بود، گفت: 
«به طور قطع باز	 ســخت� بود ول� حاال ٤ جام $سب $رده ا�م. $سب نتيجه ا	 خوب 
و رســيدن بــه ر�تم� خوب قبــل از ليگ قهرمانان اروپا اهميت داشــت. بــا ا�ن برد تيم 
اعتماد به نفس باال�� پيدا $رده و حاال م� خواهيم مطمئن شــو�م $ه از نظر جسمان� 

آماده رو�ارو�� با آتاالنتا هستيم.»

آ�نده �پا پس از فينال جام حذف� مشخص م� شود پار�س آماده نبرد با آتاالنتاست

بایرن آماده فروش تياگو
و  ســاله   ٢٩ هافبــ:  آلDانتــارا،  تياگــو 
اســپانيا�� باشــگاه با�رن مونيخ $ه تا ژوئن 
ســال آ�نــده بــا ا�ــن تيــم قــرارداد دارد، در 
آستانه ترQ ا�ن باشگاه است. گفته م� شود 
ليورپول به جــذب تياگو آلDانتارا عالقه مند 
اســت و با�رن مونيخ خود را برا	 پيشــنهاد 
قرمزها آماده م� $ند. هرچند تا$نون هيچ 
پيشنهاد	 از سو	 ليورپول به با�رن مونيخ 
برا	 جذب تياگو ارائه نشده و قرمزها فعال از 
انجام ا�ن انتقال فاصله گرفته اند اما چنين 
چيز	 م� تواند بخشــ� از اســتراتژ	 آن ها 
برا	 $اهش قيمت هافبــ: برز�ل� االصل 
باشــد. تياگو در ا�ن فصل و در ٣٦ مســابقه 
بــرا	 با�رن مونيــخ به ميــدان رفته اســت و 
موفق شده ٣ گل به ثمر برساند و ٢ پاس گل 

نيز بدهد.

هوودس از دنياى فوتبال 
خداحافظی کرد

تيــم  پيشــين  مدافــع  هــوودس،  بند�Dــت 
ملــ� آلمان پــس از $ش وقوس هــا	 فراوان 
آو�خــت.  هميشــه  بــرا	  را  $فش ها�ــش 
در  داشــت،  ســال  تنهــا ٣٢  $ــه  هــوودس 
جام جهانــ� ٢٠١٤ برز�ل بــه عنوان مدافع 
چپ بــرا	 تيم ملــ� آلمان بــاز	 $ــرد و در 
$ســب عنوان قهرمان� ســهيم شــد. مدافع 
اســبق شــالDه و �وونتــوس در مصاحبــه ا	 
عنوان $رد تصميم گرفته به خاطر �: سر	 
دال�ــل شــخص� و خانوادگــ� بــه فعاليــت 
ورزشــ� خو�ش خاتمه دهــد: «در تعطيالت 
تابستان� امســال بعد از ســال ها $ار سخت 
و طاقت فرســا، همراه همســر و پســر بودم و 
متوجــه شــدم حت� فوتبــال هم د�گــر برا�م 
اهميتــ� نــدارد. بنابرا�ن م� خواهــم از ا�ن 
به بعد تمر$ــز و اولو�ت خودم را رو	 زندگ� 

شخص� ام بگذارم.»

ایليچيچ دچار افسردگی شده است
�وز�ــپ ا�ليچيــچ، ســتاره ٣٢ ســاله آتاالنتا 
شــرا�ط روح� اســفنا$� را سپر	 م� $ند. 
جانپيرو گاســپر�ن�، ســرمرب� آتاالنتا گفته 
بــود ا�ليچيــچ به دليــل مصدوميت بــه باز	 
بــا پار	 ســن ژرمن در ليــگ قهرمانــان اروپا 
نم�  رســد اما مشDل او مصدوميت و در واقع 
اصال فوتبال� نيست. ا�ليچيچ در حال حاضر 
به حد	 افســرده اســت $ه قطعا در مسابقه 
برابر پار	 ســن ژرمن در ليگ قهرمانان اروپا 
حضــور نخواهد داشــت. رســانه ها	 محل� 
خبــر داده انــد $ه مشــDل ا�ليچيــچ خيانت 
همسر اوست و ســتاره اسلوونيا�� آتاالنتا به 
قــدر	 از ا�ن موضــوع آزرده خاطر اســت $ه 

حت� به خداحافظ� از فوتبال فDر م� $ند.

 سر) آ
اسپال- فيورنتينا؛ ٢٠:٣٠

بولونيا- تور�نو؛ ٢٣:١٥
جنوا- ورونا؛ ٢٣:١٥

لچه- پارما؛ ٢٣:١٥
ساسولو- اود�نزه؛ ٢٣:١٥

سوژه

اخبار

برنامه

چهارشنبه شب ٢ هفته گذشته $ه باز�Dنان 
ليورپول مدال قهرمان� ليگ برتر انگليس را 
در�افت $ردند، چند بار اعالم شــد $ه ليگ برتر انگليس 
بهتر�ــن ليــگ جهان اســت اما همــان عصــر در نقطه ا	 
د�گــر از انگليــس، اتفاقات ســع� در آن داشــتند تا ثابت 
$نند شــا�د ا�ن ليگ بهتر�ن ليگ $شــور نباشــد! $س� 
نم�  خواهــد بگو�د $ه در شــرا�ط عاد	 اســتانداردها	 
ليگ چمپيونشــيپ با ليگ برتــر برابر	 م� $نــد اما باور 
$نيد حضــور برتر�ن باز�Dنان بــا قراردادها	 بزرگ تنها 
راه بــرا	 قضاوت درباره �: ليگ نيســت. برا	 مثال در 
ليگ برتر انگليس، بســيار	 از باز�Dنان بزرگ در شــمار 
$م� از باشــگاه ها پخش شــده اند. به همين دليل اســت 
$ــه قهرمانــ� و ســهميه رقابت هــا	 اروپا�� ميــان چند 
باشــگاه برتر تقســيم م� شــود و بقيه برا	 فرار از سقوط 
تقال م� $نند. اما شرا�ط چمپيونشيپ چنين نيست. در 
حقيقت پيش بين� آن $ه $دام تيم موفق به صعود و $دام 
تيم در تله ســقوط گرفتار م� شــود، امر	 دشــوار اســت. 
آخر�ن بــار	 $ه ليگ برتــر هفته ها	 پا�انــ� د�وانه وار و 
غيرقابل پيش بين� را مشابه چمپيونشيپ تجربه $رد، به 
دهه ها پيش برم� گردد. چه $ســ� تصــورش را م� $رد 
$ه بارنزلــ� در هفته پا�ان� با پيــروز	 در زمين برنتفورد 
از سقوط فرار $ند؟ �ا چه $س� فDر م� $رد $ه سوانس� 
به پل� آف سهميه ليگ برتر راه �ابد و ناتينگهام فارست از 
رقابت جا بماند؟ و�گان درنها�ت نتوانســت مقابل $ســر 
١٢ امتيــاز تاب بيــاورد و به دســته پا�ين تر ســقوط $رد. 
شــا�د بســيار	 ا$نون فرض $نند $ه با توجه به $سر ١٢ 
امتياز، ســقوط و�گان قابل پيش بين� بوده. اما و�گان� ها 
تا پا�ان نيمه نخســت جدال بــا فولهام $ه به دنبال حضور 
در پل� آف ســهميه بود برا	 بقا اميد داشــتند. متاسفانه 
$سان� $ه تنها تماشــاگر ليگ برتر هستند، ا�ن حقيقت 
را فرامــوش م� $نند $ه در ليگ هــا	 پا�ين تر م� توانند 
زندگــ� و هيجان بيشــتر	 را بيابند؛ جا�ــ� $ه ٢ قطب� 
دارا و نــدار وجــود ندارد. جالب ا�ن $ه در چمپيونشــيپ، 
و�گان تنها تيم� نبود $ه خطر $ســر امتياز را پشــت ســر 
خود احســاس م� $ــرد. ا�ن ســقوط برا	 و�ــگان رقم� 
حــدود ٥٠٠هــزار پوند ضــرر در پ� خواهد داشــت ول� 
آن ها قصد فرجام خواه� در خصوص ا�ن $ســر امتياز را 
ندارند چرا$ه مالDان ا�ن باشگاه با علم به قوانين موجود، 
اعالم ورشDســتگ� $ردند. جالب ا�ن $ه بارنزل� هم $ه 
توانســته از منطقه ســقوط فرار $ند، ا$نون با خطر $سر 
امتياز مواجه شده $ه در ا�ن شرا�ط پا�ين تر از و�گان قرار 
م� گيــرد و م� تواند باعث بقا	 چارلتون شــود! به بيان� 
ســاده تر با�د بگو�يــم $ه حتــ� ا$نون نيــز پيش بين� در 

خصوص تيم ها	 سقوط $ننده غيرممDن است. 
  

اگــر به چنــد هفته گذشــته برگرد�م، به منشــا تمــام ا�ن 

اتفاقــات خواهيم رســيد. به جا�ــ� $ــه گل ل� گرگور	 
بــرا	 تيم اســتوQ برابر برنتفــورد جرقه ا�ــن آتش بزرگ 
 Qجدول را برافروخت. استو 	غيرقابل پيش بين� در باال
در آن د�دار هنوز رو	 $اغذ در منطقه سقوط قرار داشت 
 :�و برنتفورد ٨ پيروز	 پياپ� را پشــت سر م� گذاشت. 
روز پيش از ا�ن د�دار، تيم وست برومو�چ برابر  هادرسفيلد 
شDســت خورده بــود و به همين دليل برنتفورد با $ســب 
پيروز	 در فاصله �: امتياز	 با صعود مســتقيم به ليگ 
برتــر انگليس قــرار م� گرفــت. در عــوض اســتوQ برابر 
برنتفورد به برتر	 رســيد تا هــواداران و باز�Dنان ا�ن تيم 
شــو$ه شــوند. اســتوQ از ا�ن پيروز	 غيرمنتظــره جان 
دوبــاره ا	 گرفــت و در هفته پا�ان� در خانــه ناتينگهام ٤ 
گل به ثمر رســاند تا مانع حضور ا�ن تيم در پل� آف شــود. 
فولهام در هفته پا�ان� برابر و�گان� $ه سقوط $رد، تالش 
بســيار	 بــه $ار بســت تا با �ــ: پيــروز	 بتوانــد باالتر از 
وســت برومو�چ سهميه صعود مستقيم را به دست آورد اما 
ا�نجا چمپيونشيپ است! ا�نجا هيچ چيز	 از رو	 $اغذ 
به رو	 اســDوربورد ورزشگاه انتقال نم�  �ابد. درنها�ت با 
صعود فولهام به پل� آف، ا�ن تيم در ا�ن مرحله با برتر	 در 
د�دار رفت و با وجود شDست در د�دار برگشت به سخت� 
از سد $ارد�X گذشت تا حر�X بنتفورد شود. نورو�چ سال 
گذشته با ٥ امتياز اختالف قهرمان چمپيونشيپ شد ول� 
حاال شرا�طش در ليگ برتر انگليس را مورد بازبين� قرار 
دهيد. در سو	 د�گر استون و�ال در رتبه پنجم چمپونشيپ 
قرار داشــت و در پل� آف موفق به $سب سهميه ليگ برتر 
شد اما در فاصله �: هفته مانده به پا�ان رقابت ها	 ليگ 
برتر فصــل جار	، در ليگ ماندگار شــد. شــفيلد�ونا�تد 
م� تواند بهتر�ن الگو برا	 تيم ها	 صعود $ننده ا�ن فصل 
باشد؛ اگرچه دانش مربيگر	 فوق العاده $ر�س وا�در هم 

در نتا�ج خوب شمشيرزن ها در فصل جار	 نقش مهم� 
داشــته اما تيم دوم فصل گذشته چمپيونشيپ، ا$نون در 
ليگ برتر به عنوان �: پد�ده ظاهر شــده و در رده هشتم 
جــا	 گرفتــه. پــس م� تــوان به صراحــت گفت $ــه رتبه 
$سب شده در چمپيونشيپ هيچ ارتباط� به نحوه عملDرد 

در ليگ برتر ندارد. 
  

بــه ليــگ برتــر  از بازگشــت ليدز�ونا�تــد  ا$نــون همــه 
خوشــحالند و در تــدارQ برا	 خوشــامدگو�� به مارچلو 
بيلسا هســتند اما آ�ا مرد آرژانتين� م� تواند تيمش را در 
فصل آ�نده ليگ ســطح اول انگليــس به رتبه قابل قبول� 
برســاند و ا�ــن صعــود در فصــل آ�نــده بــا ســقوط همراه 
نخواهد شــد؟ همه ا�نها گوشــه ا	 از غيرقابل پيش بين� 
بودن چمپيونشيب است؛ ليگ� $ه از نظر هيجان و لذت 
فوتبال هيچ چيز	 از ليگ برتر انگليس $م ندارد. با پا�ان 
مسابقات ا�ن فصل از چمپيونشيپ ٣ تيم از ا�ن مسابقات 
به ليگ دســته اول انگليس ســقوط $ردنــد؛ ٣ تيم� $ه 
همــه هــواداران فوتبــال در ا�ــران آن ها را م� شناســند. 
چارلتون اتلتي:، و�گان و  هال سيت� ٣ تيم� هستند $ه 
در روزها�� نه چندان دور در ليگ برتر باز	 م� $ردند اما 
حاال با�د در ٢ سطح پا�ين تر از ليگ برتر �عن� ليگ دسته 
اول حضور داشته باشند. در چمپيونشيپ تيم ها	 مشهور 
ز�اد	 هســتند $ــه قطعا از شــنيدن ا�ــن تعــداد از آن ها 
متعجب خواهيد شــد. بارنزل�، بيرمنگام،  هادرســفيلد، 
ميدلزبورو، شفيلدونزد	، استوQ سيت�، رد�نگ، $و�ينز 
پارQ رنجرز، بر�ستول سيت�، بلDبرن روورز، درب� $انت� 
و ناتينگهام فارست تيم ها�� هستند $ه در چمپيونشيپ 
حضور داشتند و از راهياب� به ليگ برتر باز ماندند و البته 

به دسته پا�ين تر هم سقوط نDردند.

چمپیونشیپ هیجان انگیزتر 
وقتی پيش بينی غيرممکن استاز لیگ برتر

با وجود این که آنتونيــو کونته اکنون ســرمربی بزرگترین رقيب 
یوونتوس در ایتاليــا یعنی اینتر اســت، یووه اى ها هنوز زحمات 
کاپيتان و ســرمربی سابق شــان را فرامــوش نکــرده و تولد ۵١ 

سالگی اش را تبریک گفتند.

 ٢٠١٩ سال  اکتبر   ١٩
زوله  نيــکالس  که  بود 
کرد  پاره  صليبی  رباط 
و فصل را از دست داد 
اما بحران ویروس کرونا 
شدن  ادامه دار  ســبب 
مدافع  و  شــد  فصــل 
پيگيرى  بــا  آلمانــی 
دوران نقاهت، در بازى 
برابر  بایرن  دوســتانه 
مارسی چند دقيقه اى 
بازى کرد تا براى ليگ 

قهرمانان آماده شود.

اولریــو  تویيــت  بــا 
دیگر  دى لورنتيــس، 
مشــخص شــد کــه 
اوســيمن،  ویکتــور 
مهاجم جوان ليل سال 
ناپولــی  در  را  آینــده 
کرد.  خواهد  ســپرى 
گویا مبلــغ این انتقال 
هم ۵٠ميليون یورو به 
بوده  پاداش ها  اضافه 

است.

در حالی از لباس دوم بارسلونا براى فصل آینده به صورت رسمی 
رونمایی شــده که هنوز تکليف کيت اول مشــخص نيست. گویا 
لباس هاى جدید نایکــی با تعریق بازیکنان تغييــر رنگ می دهد 
و باشــگاه بارســلونا براى هميــن موضوع درخواســت غرامت 

٢٠ميليون یورویی از کمپانی آمریکایی داشته است. 
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CAS تایيد برگزارى دادگاه جودو از سوى
دادگاه بين الملل� ح�ميت ورزش(CAS) روز جمعه با ارسال 
نمابر� به فدراسيون جودو� ا�ران، برگزار� دادگاه ش�ا�ت 
ا�ران از فدراســيون جهان� جــودو در روز ١٦ ســپتامبر(٢٦ 
شــهر�ور) ســال جار� در ســو�يس را تا�يد 4ــرد. پيش از ا�ن 
قرار بود مجيد زارعيان ســرمرب� تيم ملــ� جودو، محمدرضا 
داورزن� معاون وقت وزارت ورزش و نصرا... سجاد� نما�نده 
4ميتــه مل� المپيB به عنوان شــاهد از ســو� ا�ــران در ا�ن 
جلسه شر4ت 4نند 4ه البته سجاد� انصراف خود را از حضور 
در ا�ن دادگاه اعالم 4رد. گفت� اســت؛ آرش ميراسماعيل�، 
رئيس فدراســيون جودو و و4ال� پرونده نيز در جلسه دادگاه 
حضــور خواهند داشــت. تا4نــون رواد�د حضــور نما�ندگان 

ا�ران برا� حضور در دادگاه صادر نشده است.

رستمی: از حضور در المپيک نااميد نشده ام 
4يانوش رســتم�، قهرمــان وزنه بردار� ا�ــران در المپيB ر�و 
درباره ا�ن 4ه تمر�نات خود را 4نار گذاشــته �ا همچنان تمر�ن 
م� 4ند به ا�سنا گفت: «4م و بيش تمر�ن دارم و شرا�ط بدن� ام 
بهتر شــده و تقر�با به وزنم عادت 4رده ام اما بحث ا�ن اســت 4ه 
نم� دانيم با�د چه 4ار 4نيم، برا� مســابقات آماده بشــو�م �ا نه 
چون زمان برگزار� مســابقات مشــخص نيســت. اگــر بخواهم 
خــودم را در آمادگــ� ٩٠درصد نگــه دارم، از آنجا 4ه نم� دانم 
چه زمان� مســابقه است، ا�ن شرا�ط مم�ن است خدا� ن�رده 
باعــث آســيب د�دگ� شــود از ا�ن رو فعــال همه چيز ســردرگم 
است.» رستم� در پاسخ به ا�ن 4ه از المپيB نااميد شده �ا خير 
هــم گفت: «نه اصال نااميد نشــدم. با تمام قدرت هســتم و تمام 
مسابقات را شر4ت م� 4نم. من دنبال ا�ن هستم برا� سهميه 
المپيB امتياز بگيــرم. فقط منتظرم زمان برگزار� مســابقات 

اعالم شود.»

ساعی: سياسيون ورزشکاران را مقابل هم قرار 
می دهند!

انتخابات 4ميســيون ورزشــ�اران در حال� هفتم مرداد برگزار 
شــد 4ه بــا برخ�  حواشــ� همــراه بود. هــاد� ســاع�، رئيس 
 �جد�د 4ميســيون ورزشــ�اران در وا4نش به اختالفات اعضا
4ميســيون بــه راد�وتهــران گفــت: «تمــام اختالفات بيــرون از 
4ميسيون تزر�ق م� شد. ا�ن 4ه جلسات لغو م� شد و برخ� از 
اعضا نم�  آمدند، موضوع تمام شده است. بناست همه دست در 
دســت هم بگذار�م و با رفاقت 4ار را پيش ببر�م. ورزش�اران با 
هم مشــ�ل� ندارند، سياسيون هستند 4ه ورزش�اران را مقابل 
هم قــرار م� دهنــد. ورزشــ�اران فهماندند 4ــه م� خواهند به 
ورزش 4مــB 4نند. اميدوارم آن ها از 4ار خود دســت بردارند. 
فشــار رو� ��� از اعضا ز�اد بود و آن شــخص هم مصاحبه 4رد 
و گفت نااميد شده است. نم�  خواهم نبش قبر 4نم. با�د دست 

به دست هم بدهيم 4ار ورزش�اران را جلو ببر�م.»

اخبار

ابراهيــم جــواد�، عضو ســابق شــورا� فن� 4شــت� 4ه 
مدت� اســت از فدراســيون 4شــت� ناراحت است درباره 
علت ا�ن ناراحت� به فارس گفــت: «برا� خودم ناراحت 
نم�  شــود،  اســتفاده  پيش�ســوت ها  از  وقتــ�  نيســتم. 
غمگين م� شــوم. ا�ن فدراســيون جوان است و احتياج 
دارد بزرگترها راهنما�� اش 4نند. رســول خادم با تمام 
تجربياتــش، چند�ــن پيش�ســوت را   4نــار خــود داشــت 
تــا از تجربياتشــان اســتفاده 4نــد. امــا ا�ــن فدراســيون 
تمــام 4ســان� را           4ه خادم بــا آن ها 4ار م� 4ــرد را بيرون 
4رد. دبير برا� ر�اســت فدراســيون خيل� جوان اســت 

و اشــتباهات ز�ــاد� دارد.» او دربــاره اظهــارات دبير در 
خصــوص در�افــت حقــوق �ــB ميليــون تومان� توســط 
پيش�ســوتان هــم گفــت: «�B ميليــون هم پولــ� بوده؟ 
 kمختلــ �شــورا� فنــ� تمــام در مســابقات اســتان ها
حضور داشــت. با تمام ا�ن تفاســير �B ميليون تومان به 
آن هــا م� دادند. �B پروفســور از تهران بــه چابهار برود 
و �ــB مر�ض را و�ز�ت 4نــد، چقدر دســتمزد م� گيرد؟ 
مــا هم پروفســور ا�ــن 4ار هســتيم. آن پول� هــم 4ه ف�ر 
م� 4نند ز�اد اســت را نم�  خواهيــم و �B ميليون تومان 
هم پــول م� دهيم. جوان هســتند و 4وچB بين!» مرب� 

اسبق تيم مل� در خصوص خانه 4شت� شيرود� تصر�ح 
4ــرد: «به هــر بهانــه ا� 4ه شــده، خانه 4شــت� را  خراب 
4ردند و محل� 4ه پيش�ســوتان دور هم جمع م� شــدند 
را           از آن هــا گرفتند. �B عمر در ا�ن ورزش تالش 4ردند، 
حــاال برا� �B تمر�ن با�د پول بدهند. خادم �B ر�ال از 
پيش�سوتان پول نم�  گرفت. از هر چيز� نم�  شود پول 
درآورد. نم�  شــود پيش�ســوتان را 4نار گذاشت. 4شت� 
�B در گرانبها�� به نام خادم را از دســت داد. هيچ وقت 
از او ند�د�م پشت 4س� حرف بزند. بگذار�د �B سال در 

4شت� بمانيد، بعد از همه انتقاد 4نيد.»

دهــم مــرداد مصــادف بود با ششــمين 
ســالگرد درگذشــت حســين معدنــ�، 
مرب� نام آشــنا� واليبال ا�ران. ســرمرب� ســابق تيم 
مل� در حال� در تار�خ ١٠ مرداد سال ٩٣ در سن ٤٣ 
ســالگ� بر اثر گرفتگ� مجار� صفرا در بيمارســتان 
درگذشت 4ه با گذشت ٦ سال از ا�ن اتفاق تلخ هنوز 
جــا� خال� مهنــدس خندان در واليبــال ا�ران حس 

م� شود. سا�ت فدراسيون واليبال به همين مناسبت 
تيزر� منتشر 4رد. حسينعل� مهران پور، مرب� اسبق 
معدن� با تا4يد بر ا�ن 4ه برا� اولين بار است 4ه بعد از 
گذشت ٦ سال درباره حسين صحبت م� 4ند در ا�ن 
تيزر گفت: «حسين معدن� تنها �B مرب� خوب نبود. 
او در خطاط�، ع�اس� و فوتبال هم خيل� خوب بود. 
اهل مطالعه بود و انگليســ� را خوب م� دانست. بعد 

از فــوت حســين هيچ وقت نتوانســتم حت� بــه اندازه 
٣٠ ثانيــه دربــاره حســين معدن� صحبت 4نــم. ا�ن 
بــرا� اولين بار اســت 4ه دربــاره او صحبت م� 4نم و 
م� خواهــم به حســين معدن� بگو�م ما �ــB خانواده 
بود�م و هنوز هم ا�ــن خانواده را حفظ 4رده ا�م. فقط 
���، دو عز�ز را از دست داد�م 4ه ��� از آن ها هم تو 

بود�. جا�ت هميشه پيش ما سبز خواهد ماند.»

رئيس فدراسيون واليبال در مجمع عمومی تاکيد کرد تا مهرماه امسال بدهی هاى فدراسيون تسویه خواهد شد

مجمع آنال�ن عموم� و ســاليانه فدراســيون واليبال 
د�ــروز برگــزار شــد امــا ا�ن بــار بــه صــورت آنال�ن تا 
محمدرضــا داورزنــ� رئيــس فدراســيون، فضــل ا... 
باقــرزاده نما�نــده 4ميتــه ملــ� المپيــB، عليرضــا 
خســرو� مد�ر4ل دفتر امور مشــترy فدراسيون ها، 
جعفــر ســميع� زفرقند� مد�ــر4ل حراســت وزارت 
واليبــال،  فدراســيون  دبيــر   �تقــو ميــالد  ورزش، 
مهــد� اســالم� خزانــه دار، محمدجــواد �زدان پناه 
امــور  مســئول   �مســتجاب دعو  �مهــد بــازرس، 
مجامــع، نما�نــدگان تربيت بدنــ� نيروها� مســلح، 
فدراسيون مل� ورزش ها� دانشــگاه�، فدراسيون 
آماتور� ورزش 4ارگر�، باشگاه ها، مربيان، داوران، 
سرپرســت  و  روســا  و  آقا�ــان  و  بانــوان  ورزشــ�اران 
هيئت هــا� اســتان� واليبــال شــر4ت 4نندگان ا�ن 
4ــه  موضوعــ�  مهمتر�ــن  باشــند.  آنال�ــن  مجمــع 
 �در مجمــع مــورد بررســ� قــرار گرفــت، بده� هــا
فدراســيون واليبــال بود. داورزن� بــا تا4يد بر ا�ن 4ه 
 �در زمان بازگشــتش، فدراسيون با بده� ها� ز�اد
مواجه بــوده گفت: «وقتــ� به عنوان رئيــس انتخاب 
شــدم، فدراســيون بده�ار� ها� ز�اد� داشــت اما 
 �تا4نون به رغم محدود�ت ها� منابع مال�، بســيار
از بده�ار� ها پرداخت شــده و مابق� نيز انشاا... به 
زود� تسو�ه خواهد شد.» او با �ادآور� ا�ن 4ه تا4نون 
مش�ل حام� مال� برا� سال ٩٩ حل نشده، افزود: 
«تالش دار�م 4ه بر اســاس منابع موجود، برنامه ها را 
پيش ببر�م. البته از زمان� 4ه مســئوليت فدراســيون 
را پذ�رفتم، بده�ار� ها� ز�اد� داشــتيم 4ه تالش 
 �4رد�ــم آن ها را تســو�ه 4نيم و تا مهرماه ســال جار

انشاا... همه آن ها پرداخت خواهد شد.»

  
او اما بعــد از ارائه گــزارش خزانه دار فدراســيون، در 
وا4نش به بده� باشــگاه ها گفت: «سع� فدراسيون 
واليبال تعامل با باشــگاه و اســتان ها بــوده تا در ليگ 
برتــر از اســتان ها� مختلk نما�نده داشــته باشــيم. 
گزارشــ� 4ه ســازمان بازرســ� در ٣ ســال گذشــته 
 kآن 4ار 4ــرده، بده� باشــگاه را به عنوان تخل �رو
رئيس فدراسيون محسوب م� 4ند. اگر اصرار دار�م 
باشــگاه ها بدهــ� را پرداخت 4نند ��ــ� از الزامات� 
اســت 4ــه ســازمان بازرســ� ا�ــن اصــرار را دارد تــا 
فدراســيون هرچه ســر�ع تر بده� ها را از باشــگاه ها 
اخذ 4ند. ا�ن ��� از موارد تخلk فدراســيون اســت 

4ه چرا بده� ها را وصول نم� 4ند و ما در قبال بده� 
باشــگاه ها با�د به سازمان بازرس� پاسخگو باشيم. از 
باشــگاه ها خواهش م� 4نم سر�ع تر بده� ها� خود 
را پرداخــت 4نند. همچنين روســا� هيئت ها در ا�ن 
 �مورد نيز 4مB 4نند. حت� به ��� از باشگاه ها برا
حضور در جام باشــگاه ها 4مــB 4رد�م و حاال با�د به 
دادگاه پاســخ دهيم چرا بــه ا�ن باشــگاه ٩٠ميليون 
4مــB 4رده ا�ــم.» داورزنــ� افزود: «بــه همين دليل 
از نما�نــده باشــگاه ها و هيئت هــا م� خواهيــم ا�ــن 
 �موضــوع را پيگيــر� 4نند. بــرا� مثــال نما�نده ها
مشــهد نزد�ــB به �B ميليــارد به فدراســيون بده� 
دارند ا�ن فقط بده� �B اســتان است. باشگاه ها در 

ا�ن مورد 4مB 4نند. ١٥، ١٦ميليارد باشــگاه ها به 
فدراســيون بده� دارند. بانB سرما�ه نيز 4ه منحل 
شــده حــدود ٥٠٠ميليون بدهــ� دارد 4ــه از طر�ق 

مراجع قضا�� در حال پيگير� هستيم.»
  

داورزن� اما در تشــر�ح برنامه ها� پيش رو� واليبال 
ا�ــران گفت: «در ســال ٢٠٢١ درخواســت ميزبان� 
برا� جوانان و نوجوانان جهان داشتيم 4ه فدراسيون 
جهانــ� تصميــم گرفــت قهرمانــ� جوانان جهــان را 
بــه ميزبان� ٢ 4شــور و مرحله نها�ــ� آن را در ا�تاليا 
 �برگزار 4ند. با توجه به ا�ن 4ه از نظر شرا�ط اقتصاد
و بازار�اب�، ميزبان� ا�ران در ا�ن مســابقات مناسب 
نبــود، از ميزبانــ� جوانــان جهــان انصــراف داد�ــم. 
درنها�ت برنامه ا�ن شــد 4ه ا�ران ميزبان نوجوانان و 
جوانان آسيا و نوجوانان جهان شود 4ه ميزبان� آسيا 
قطع� است و ميزبان� مســابقات قهرمان� نوجوانان 
جهان هنوز قطع� نشــده اما احتمال آن ز�اد است.» 
او همچنيــن تا4يد 4رد اگــر به دليل و�ــروس 4رونا، 
مســابقات قهرمان� قاره ها در رده ســن� نوجوانان و 
جوانان برگزار نشــود، انتخاب تيم ها برا� حضور در 
 �مسابقات قهرمان� جهان بر اساس رده بند� قاره ا
خواهد بود. رئيس فدراسيون واليبال درباره انتخاب 
سرمرب� تيم مل� و زمان شــروع ليگ برتر هم گفت: 
«المپيB اهميت ز�ــاد� برا� واليبال ا�ران دارد اما 
در زمــان مناســب تصميم فدراســيون بــرا� انتخاب 
ســرمرب� تيم مل� را اعالم خواهيم 4رد. در تالشــيم 
4ه ليگ را با رعا�ت پروت�ل ها از نيمه شهر�ورماه آغاز 
4نيــم ز�را هر چه ليگ پو�اتر� داشــتيم باشــيم، تيم 

مل� آماده تر� خواهيم داشت.»

داورزنی: به خاطر بدهی ١۶ميلياردى باشگاه ها باید در سازمان بازرسی پاسخگو باشيم!

کنایه هاى تند و تيز جوادى به عليرضا دبير!

مهران پور: جاى حسين معدنی پيش ما هميشه سبز خواهد ماند
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هدیه معنوى باشگاه گل گهر به نکونام 
تيم فوالد خوزستان در چارچوب هفته بيست و  هفتم ليگ 
برتر به مصاف گل گهر  سيرجان رفت. سرخ پوشان اهواز� 
آخر-ن تمر-ن خودشان پيش از ا-ن مسابقه را در ورزشگاه 
شــهيد ســليمان2 ســيرجان برگــزار و برنامه هــا� تيم2 
را مــرور :ردند. در جر-ــان تمر-ن فوالد� ها، مســئوالن 
باشــگاه گل گهر با اهدا� ع<ســ2 از سپهبد شهيد قاسم 
ســليمان2 به جواد ن<ونام، رســم خوش آمدگو-2 به شهر 

سيرجان و ورزشگاه خانگ2 گل گهر را به جا آوردند.
جپاروف یکی از پرسابقه هاى ليگ قهرمانان

سا-ت :نفدراسيون فوتبال آسيا از هافبE اسبق استقالل 
تهران به عنوان -<2 ٥ چهره بزرگ فوتبال ازب<ســتان در 
تار-خ رقابت ها� ليگ قهرمانان آســيا نام برد. ا-ن سا-ت 
د-روز ٥ چهره نام2 فوتبال ازبE ها :ه بيشــتر-ن ســابقه 
حضور را در ليگ قهرمانان آســيا داشته اند، معرف2 :رد. 
ا-ن رســانه از سرور جپاروف به عنوان -<2 از ا-ن چهره ها 
نــام برد و ســتاره پيشــين آب2 هــا� پا-تخــت، ١١ حضور 
در ا-ــن در مــورد -ــE دوره حضورش همراه با اســتقالل 
نيــز عنوان :ــرد: «در ســال ٢٠١٨ همراه با اســتقالل تا 

-E چهارم نها-2 ا-ن جام باال آمد.»
تایيد حضور آزمون در ليست خرید ناپولی

اورليو دلورنتيس رئيس باشــگاه ناپول2 در مصاحبه اخير 
خــود در مورد جذب لــو:ا -وو-چ و ســردار آزمون صحبت 
:رده اســت. مالE و رئيس ناپولــ2 در ا-ن باره  گفت: «ما 
با فال2 رمضان2 (مد-ر برنامه سردار آزمون) د-دار :رد-م. 
امــ<ان جذب ســردار آزمون -ــا حت2 لــو:ا -وو-چ مهاجم 
رئال مادر-د هم وجود داشت، اما وقت2 ا-ن احتمال پيش 

آمد، سراغش رفتيم.»

تخلف شایان مصلح محرز نشد
:ميته اخالق فدراســيون اطالعيه ا� در خصوص مدافع 
تيم فوتبال ســپاهان منتشــر :ــرد. به گزارش فــارس و به 
نقل از سا-ت رسم2 فدراسيون فوتبال، پيرو صدور دستور 
موقــت مــورخ  ٩٩/٥/٩ مبنــ2 بــر معلق شــدن فعاليت 
ورزش2 شا-ان مصلح در مورخ ٩٩/٥/١١ جلسه :ميته 
اخالق با موضوع بررس2 تخلf نامبرده برگزار شد و ضمن 
بررس2 اسناد و مدارh موجود در پرونده و تحقيق جامع از 
و� و مطابق اظهارات، نامبرده هيچ گونه صفحه شخص2 
رســم2 در تو-يتر نداشــته و همچنين باشگاه مذ:ور ط2 
ال-حــه ا� اظهــارات و� را تا-يــد  و باز-<ن مذ:ــور تصاو-ر 
منتســب به خود را در شــب<ه تو-تر به شدت ت<ذ-ب :رده 
اســت. لــذا ا-ن :ميته بــا توجه به تحقيقــات به عمل آمده 

تخلf منتسب به نامبرده را محرز ندانسته است.

رســانه ها� -ونان2 در روزها� اخير خبرها� ز-اد� در مورد بازگشــت احسان 
حاج صف2 به فوتبال حرفه ا� ا-ن :شــور اروپا-2 گزارش دادند. روز گذشته نيز 
ســا-ت نووااســپورت، باز-<ن با تجربه تيم ترا:تور تبر-ــز را عضو فصل آ-نده تيم 
آر-س ســالوني<2 معرف2 :رد. ا-ن رسانه نوشت: «آنچه از منابع مختلf شنيده 
م2 شود، حاج صف2 به آر-س ملحق خواهد شد.» نووااسپورت ادامه داد: «مدافع 
چپ ا-ران2 از مدت ها قبل در رادار آر-س2 ها بوده و ا:نون نيز به نظر م2 رسد با 
ا-ن باشگاه به توافق رسيده است. به همين خاطر تصور م2 شود باز-<ن پيشين 
پانيونيوس و المپيا:وس به ســوپر ليگ -ونــان بازگردد و باز-<ن آر-س شــود.» 
ســا-ت نيوسيت -ونان نيز همين خبر را درج :رد. سا-ت آمنا نيز عنوان :رد تيم 

آر-س قصد دارد باز-<نان جد-د� مثل احسان حاج صف2 بگيرد.

چند-ن هفته اســت :ه مسئوالن باشگاه اســتقالل در حال را-زن2 با سازمان ليگ 
هســتند تا بتوانند مجــوز باز� دار-وش شــجاعيان، هافبE ا-ن تيــم را :ه از :مند 
مصدوميت رها شده، از سازمان ليگ بگيرند. شجاعيان در نيم فصل اول مسابقات 
در د-دار با سا-پا از ناحيه رباط صليب2 دچار مصدوميت و نام او از فهرست استقالل 
خارج شــد. در ادامه با توجه به شــيوع و-روس :رونا و تعطيل2 چند ماهه مسابقات، 
شــجاعيان روند درمان را ط2 :رد و آماده باز� شــد، اما ســازمان ليگ همچنان با 
بازگشــت ا-ن باز-<ن به فهرست استقالل مخالفت است. در همين ارتباط -<2 از 
اعضا� هيئت رئيسه ســازمان ليگ به ميزان گفت :ه به دليل ا-ن :ه شجاعيان در 
نيم فصل اول ليگ نوزدهم از ليســت استقالل خارج شده بود، تا پا-ان فصل جار� 

نم2  تواند دوباره به ليست اضافه شود و فيفا با ا-ن موضوع مخالفت است.

مخالفت فيفا با بازگشت هافب� استقاللبازگشت حاج صف� به ليگ �ونان در رسانه ها!

ســرباز  انســان�  ســرما�ه  اداره  رئيــس 
ستاد 0ل نيروها- مسلح: 

پوالدى اظهار پشيمانی کند کمکش 
می کنيم

نــام مهرداد پوالد� باز-<ن پيشــين تيم مل2 
فوتبال ا-ران در روزها� گذشــته -<بار د-گر 
در رسانه ها مطرح شد. پوالد� :ه بعد از جام 
ملت هــا� ٢٠١٥ آســيا به خاطر مشــ<الت 
:ارت پا-ــان خدمتش قيد بازگشــت به ا-ران 
را زد، بــا تيم المعيــذر قطر به توافق رســيد و 
به ا-ن تيم پيوســت. به گــزارش مهر،  پوالد� 
هم از جملــه باز-<نان2 در فوتبــال ا-ران بود 
:ــه پا-يز ســال ١٣٩٣ :ارت پا-ان خدمتش 
جعل2 از آب در آمد اما سرنوشــت او با نفرات 
د-گــر :امال  متفــاوت بــود. باز-<نانــ2 چون 
بختيــار رحمان2، حســين ماهين2، ســروش 
رفيعــ2 و... بــا پذ-ــرش ا-ــن تخلــf، راهــ2 
تيم ها� نظام2 شدند تا ضمن باز� برا� ا-ن 
تيم ها، دوران خدمت ســرباز� خود را پشت 
سر بگذارند. پوالد� اما تصميم به ترh ا-ران 
گرفت و د-گر هيچ موقع به :شور بازنگشت. 
ا-ن باز-<ــن :ه :ارلوس :2 روش ســرمرب2 
پيشــين تيــم مل2 به ســبE بــاز� اش عالقه 
خاص2 داشــت، در تيم ها� الشــحانيه قطر، 
بان<وh تا-لنــد، الخر-طيات قطر باز� :رد و 
در تازه تر-ن تصميم به تيم المعيذر پيوســت. 
در ا-ن ســال ها خبرها-2 مبن2 بر پشــيمان2 
پوالد� و حت2 وساطت بعض2 از باز-<نان تيم 
مل2 برا� بازگشت و� به ا-ران مطرح شد :ه 
هيچ موقع به صورت رســم2 مورد تا-يد قرار 
نگرفــت. امير در-ــادار غالمرضــا رحيم2 پور 
رئيس اداره ســرما-ه انسان2 سرباز ستاد :ل 
 E-نيروها� مســلح درباره وضعيــت ا-ن باز
بــه مهر گفت: «پوالد� ســرباز فرار� اســت. 
در ا-ــن موارد مــا تصميم فــرد� نم2  گير-م. 
پوالد� چند ســال پيش از :شور رفته و د-گر 
برنگشــته ، در حالــ2 :ه تعهد هــم داده بود.» 
رئيس اداره ســرما-ه انسان2 سرباز ستاد :ل 
نيروها� مســلح با رد خبر وساطت بعض2 از 
مل2 پوشان سابق برا� پوالد�، درباره ا-ن :ه 
چــه برخــورد� در انتظار پــوالد� در صورت 
بازگشــت به ا-ران خواهد بــود، تصر-ح :رد: 
«مثل غا-بان با پوالد� برخورد م2 :نيم؛ مثل 
بقيه و عين قانون. هيــچ فرق2 نم2  :ند. اگر 
خود فرد مش<ل2 دارد -ا سازمان مربوطه اش 
مراجعه   :ند، وضعيتش را بررســ2 م2 :نيم. 
قانون هم ســخت گير نيست و م2 توان به ا-ن 

افراد :مE :رد.»

هت تریک پرسپوليس
در پول هاى کالن گمشده!

ابهام در مورد ٦١ ميليارد دارا��، ٢٬٥ ميليون دالر پاداش و ٥٠ ميليارد 0ارگزار-

از زمان2 :ه باشگاه پرسپوليس 
آتيه داده پــرداز  :ارگــزار  بــا 
و  خبــر  :ــه  نبــوده  روز�  بســت،  قــرارداد 
حاشــيه ا� دربــاره ا-ن قــرارداد و هم<ار� 
نباشــد. پــس از رفت  و برگشــت :ارگزار در 
زمــان مد-ر-ــت محمدحســن انصار� فرد و 
مهــد� رســول پناه و نقدهــا و اعتراض ها� 
ز-ــاد� :ه به ا-ن قرارداد شــد و مخالفان از 
آن بــا لفــظ بدتــر از تر:منچا� نــام بردند، 
اتفاقاتــ2 رقم خــورده :ه خواه ناخواه اســم 
:ارگــزار بــه ميــان آمــده  و بيانيه اخيــر ا-ن 
:ارگــزار� دوبــاره خبرســاز شــده اســت. 
طــ2  پيــش  روز   ٢ پرســپوليس  :ارگــزار 
بيانيــه ا� مدع2 شــد :ه مبلــغ ٥٠  ميليارد 
تومــان تا:نــون بــه ا-ــن باشــگاه پرداخت2 
داشــته اســت. ماجرا� مطالبات باز-<نان 
خارجــ2، :ادرفنــ2 (-حيــ2 گل محمد�، 
ا-وان<وو-ــچ و دســتياران، گابر-ــل  بران<ــو 
:الــدرون و دســتياران)، مار-ــو بود-ميــر و 
رضا-ت نامه -حي2 به شــهرخودرو  همچنان 
نيــز  پرســپوليس  باز-<نــان  و  دارد  ادامــه 
مدع2 هســتند همچنــان از فصل گذشــته 
تا:نــون از ا-ــن باشــگاه طلــب دارنــد و در 
ا-ن ميان منتقدان و هواداران ا-ن ســوال را 

مطــرح :رده انــد :ــه :ارگــزار چــرا :ار� 
نم2 :ند؟ اما :ارگزار سرخ ها ط2 بيانيه ا� 
ادعا :ــرده :ه تا:نــون ٥٠ ميليــارد به ا-ن 
باشگاه پرداخت2 داشته و حال سوال بزرگ 
و اساس2 ا-ن است :ه ا-ن منابع :جا هز-نه 
ادعا-ــ2  ميليــارد  البتــه ٥٠  اســت؟  شــده 
:ارگــزار در زمــان مد-ر-ــت رســول پناه بــه 
باشــگاه تزر-ق نشــده اســت. طبــق جدول 
زمــان  از  گرفتــه،  صــورت  زمان بنــد� 
محمدحســن انصار� فــرد تــا بعــد از آن :ه 
الحاقيــه  هاشــم2  و  رغبتــ2  رســول پناه، 
قــرارداد بــا :ارگــزار را بــه امضا رســاندند، 
آن ها تا به امــروز مبلغ ٤٨ ميليارد در-افت2 
داشــته اند. موضوعــ2 :ــه انتظــار مــ2 رود 
موقــت  سرپرســت  عنــوان  بــه  رســول پناه 
باشــگاه به آن پاســخ دهد، ا-ن است :ه ا-ن 
منبع درآمد� :جا هز-نه شده  :ه هيچ :دام 
از بده2 ها تســو-ه نشده است. البته به ا-ن 
مبلــغ با-ــد درآمدهــا� جانبــ2 باشــگاه از 
جمله ســهم مطالبــات از فيفــا، رضا-ت نامه 
 Eبيرانونــد، قــرارداد بــا هشــتگ مد-ا، بان
:وثــر و ... را هــم اضافه :رد :ه رقم بســيار 
بيشــتر از ٥٠ ميليارد خواهد شد. اما چرا با 
چنيــن درآمدزا-ــ2 پرســپوليس همچنــان 

ب2 پول است و بده<ار؟ 
  

باشــگاه  در  :ــه  نيســت  بــار  اوليــن  ا-ــن 
پرســپوليس پــول گم م2 شــود -ا مشــخص 
نيســت چه بال-ــ2 ســرش آمده اســت! آذر 
ماه ٩٦ رســانه ها از ناپد-د شــدن مبلغ ٦١ 
ميليــارد تومــان از دارا-2 هــا� ثابت شــده 
پرســپوليس خبر دادند و نوشتند: «بررس2 
ترازنامــه مالــ2 باشــگاه پرســپوليس طــ2 
ســال ها� ٩٤ و ٩٥ نشــان م2 دهد حدود 
٦١ ميليــارد از دارا-2 هــا� ثابــت مشــهود 
ا-ــن باشــگاه بــه -<بــاره ناپد-ــد شــده و در 
هيچ ســند مال2 قابل رد-اب2 نيســت.» ٣٠ 
آذر ســال ٩٨ دوباره پرســپوليس به واسطه 

سرنوشــت نامعلــوم ٢ميليــون و ٥٠٠ هزار 
دالر پاداش باشــگاه بابت حضــور در فينال 
ليگ قهرمانان آســيا ســوژه رســانه ها شــد. 
پرســپوليس به خاطر صعود بــه فينال ليگ 
قهرمانان آســيا رقم باال� ٢٬٥ ميليون دالر 
پــاداش گرفــت ولــ2 آن دوران، :ســ2 در 
مورد ا-ــن رقم صحبت2 نم2  :ــرد و مد-ران 
باشــگاه م2 گفتنــد همــواره بــه دنبــال نقد 
:ــردن پول هســتند :ه به خاطــر تحر-م ها، 
به خواســته خود نرســيده اند ولــ2 حقيقت 
ا-ن بود :ه پول با اند:2 تاخير وارد حساب 
پرسپوليس شد اما مشخص نشد دقيقا :جا 
و چگونه هز-نه شــد! ن<تــه عجيب تر ا-ن :ه 
مد-ران باشــگاه در دوره ها� گذشته، هيچ 

عالقه ا� به صحبت در مورد ا-ن رقم نشــان 
مد-رعامــل  گرشاســب2  بجــز  نم2  دادنــد. 
ســابق پرســپوليس :ــه در مصاحبــه ا� :ه 
چند بار آن را ت<ذ-ب :رد، گفته بود: «وقت2 
٧٠ ميليــارد تومــان وارد باشــگاه شــد، مرا 
به بهانه بازنشســتگ2 اخــراج :ردند!» حاال 
هم موضــوع ٥٠ ميليارد تومــان :ارگزار� 
سوژه رســانه ها شــده  و حال با-د پرسيد :ه 
سرنوشــت ا-ــن پــول :الن و بقيــه پول ها و 
دارا-2 ها� گمشده چه شده است؟ در واقع 
پرســپوليس :ــه در :ســب جــام قهرمانــ2 
پو:ــر :ــرده، ظاهرا در گم شــدن پــول هم 
م2 خواهــد پو:ــر :ند و فعال تــا ا-نجا� :ار 

هت تر-E :رده است! 

 بعــد از قهرمانــ2 پرســپوليس در ليــگ برتــر بــا 
مربيگــر� -حيــ2 گل محمــد�، بران<ــو -<2 از 
نفرات2 بود :ه ا-ن قهرمان2 را به شاگردان سابقش 
و همچنيــن -حيــ2 تبر-E گفــت، بــدون ا-ن :ه 
بخواهــد از ا-ن قهرمان2 بــرا� خود وام2 بگيرد. 
البته رفتار� غير از ا-ن از بران<و انتظار نم2 رفت؛ 
به ا-ن خاطر :ه او در ســال ها� حضور در فوتبال 
ا-ران هم نشــان داد :ه -E مرب2 جنتلمن است. 
بــه تازگ2 صحبــت از دعــوت او به ميان آمــده. از 
سو� باشگاه پرسپوليس و برا� حضور در جشن 
قهرمان2 پرســپوليس :ه با وا:نش منف2 -حي2 
مواجه شــد. گل محمد� گفته باشگاه بهتر است 
به جــا� دعــوت از آن ها دســتمزد معوقه شــان را 
بدهد تا باشــگاه با پنجره ها� بسته مواجه نشود. 

اما فــارغ از ا-ن بحث ها؛ اگــر -حي2 گل محمد� 
بــا حضــور بران<ــو در جشــن قهرمانــ2 موافــق  و 
بران<و هم ميل به حضور در تهران داشــته باشد، 
نم2 توانــد به تهران ســفر :ند و در صورت ســفر 
مم<ن است با چالش خروج از تهران مواجه شود. 
دليل هم واضح و مبرهن اســت؛ باشــگاه ماليات 
بران<و را پرداخت ن<رده است. در چنين شرا-ط2 
معموال اداره ماليات برا� وصول طلب ها-ش فرد 
را ممنوع الخروج م2 :ند تا باشگاه برا� پرداخت 
بده2 گام ها� جد� بردارد. جا� ش<رش باق2 
است بران<و در قامت مرب2 تيم مل2 عمان به ا-ران 
نيامد. در ا-ن صورت جلوگير� از بازگشــت او به 
عمان م2 توانست -E اتفاق بد را در فوتبال ا-ران 

رقم بزند.

خبــر بازگشــت :اوه رضا-ــ2 بــه تيــم فوتبال 
شــارلوا در رســانه ها� بلژ-E بازتاب داشت. 
فوروارد ا-ران2 و شناخته شده برا� بلژ-<2 ها  
بار د-گر به تيم شــارلوا بازگشت. و� :ه تحت 
قــرارداد تيــم :لــوب بروژ اســت، طبــق آنچه 
باشــگاه شــارلوا اعالم :رد، به عنــوان باز-<ن 
قرض2 در اختيار ا-ن تيــم قرار گرفت. حضور 
جد-ــد ســتاره ٢٨ ســاله در تيــم شــارلوا :ــه 
«انتقالــ2 قرض2 بدون حق خر-د» اســت، در 
 DHH رسانه ها� محل2 منع<س شد. سا-ت
نوشت: «او بازگشت. » در صبح جمعه شارلوا از 
طر-ق فضا� مجاز� خبر شوق انگيز بازگشت 
ستاره محبوب هواداران را اعالم :رد. رضا-2 
توســط بروژ به شــارلوا قرض داده شــد بدون 
آن :ه اولو-ت2 در خر-د پا-ان فصل قائل شود. 
ســا-ت FANSDOOR، نيز عنوان :رد: «:اوه 
رضا-2 در فصل جار� بازهم پيراهن شــارلوا 
را به تن خواهد :رد. باشگاه بروژ فوروارد ٢٨ 
ســاله ا-ران2 را قرض داد.» ا-ن رســانه افزود: 
«رضا-ــ2 و شــارلوا، ارتباط تنگاتنــگ خوب و 

خانوادگ2 پيدا :رده اند. ز-را و� در نخستين 
دوره حضــورش در ا-ن تيــم در ٤٣ باز� ليگ 
١٩ گل زد. بعد باشگاه بروژ بابتش ٥ ميليون 
-ــورو رو� ميزگذاشــت و ر:ــورد� در زمينــه 
خر-ــد در تار-خ خود خلق :ــرد. البته در دوره 
حضور در تيم بروژ، رضا-2 باز-<ن سابق نبود 
و به هميــن خاطر فصل قبل به شــارلوا قرض 
داده شــد. در ا-ــن مقطع بود :ــه و� بار د-گر 
همان باز-<ن مطرح ســابق شــد. ز-را در ٢٥ 
باز� ١٤ گل زد. :لوب بروژ در آغاز تابســتان 
اعالم :رد :ــه رو� حضور رضا-2 برا� فصل 
بعد حســاب نم2  :نــد. چرا :ه ســرمرب2 تيم 
ا:نــون بــا امانوئــل دنيــس، د-و-ــد او:ر:ــه، 
ميشل :رمينE، و -وسf بادج2 ٤ مهاجم در 
خدمت دارد.» سا-ت KRANT  نيز به درج خبر 
انتقال قرض2 رضا-2 به تيم شارلوا پرداخت و 
از آن به عنوان اتفاق2 خوش در نقل وانتقاالت 
تيم شــارلوا -اد :رد. ســا-ت RBT نيز نوشــت 
رضا-2 برا� سومين مرتبه باز� نزد شارلوا را 

با ا-ن انتقال تجربه م2 :ند.

برانکو در جشن قهرمانی پرسپوليس شرکت نمی کند 
به خاطر بده� ماليات� و ترس از ممنوع الخروج�

بازتاب گسترده بازگشت کاوه رضایی به شارلوا 

کرونا مانع حضور کالدرون در جشن قهرمانی
باشگاه پرسپوليس هفته گذشته اعالم :رد برا� برگزار� جشن قهرمان2 ا-ن تيم در ليگ نوزدهم :ه 
قرار است ١٧ مرداد پس از باز� ا-ن تيم با ذوب آهن در ورزشگاه آزاد� برگزار شود از بران<و ا-وان<وو-چ 
و گابر-ل :الدرون دعوت :رده تا در ا-ن مراســم شر:ت :نند. سرمرب2 آرژانتين2 و سابق پرسپوليس 
:ه ا-ن تيم را در پا-ان فصل نيم فصل نخســت ليگ به صدر جدول رســاند، با منتشــر :ردن پيام2 در 
صفحه ا-نســتاگرام خود در وا:نش به ا-ن دعوت اظهار داشــت: «خيل2 دوست داشتم م2 توانستم در 
ا-ن موفقيت :نار اعضا� هيئت مد-ره، هواداران و باز-<نان فوق العاده پرسپوليس باشم اما متاسفانه 

و-روس :رونا شرا-ط2 را به وجود آورده :ه اصال مسافرت و تجمع توصيه نم2  شود.»
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