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 خروج یک ثانیه ای 
از کمین 15 ساله 

 دور ماندن از رصد ماهواره و  15 سال ماندگاری در دل زمین
 تنها بخشی از ویژگی های موشک های جدید ایران است 

نسخه مجلس برای مسکن
طرح ۲ فوریتی مجلس برای جهش تولید مسکن؛ ۳ ابزار جدید برای رونق مسکن چیست؟

 باالخره یقه مسئوالن بی توجه 
به گرانی گرفته شد
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 پاشنه آشیل های صنعت 
کفش خراسان رضوی

خراسان رضوی

 راز پرفروش ترین ها

در چه شرایطی یک ایده یا محصول 
تبدیل به اپیدمی اجتماعی می شود؟

زندگی سالم

 داستان عکس ها و آدم ها

عکاس فرانسوی  که به 55 کشور 
سفر و از 1۲00 اتاق عکاسی کرد

زندگی سالم

 پایان بالتکلیفی کنکوری ها
توضیحات وزیر بهداشت درباره 
نحوه برگزاری آزمون سراسری

2
 اجرای حکم قصاص یک زن 

در زندان مرکزی مشهد

 حسادت زنانه به حلقه دار 
گره خورد
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   صفحه 1۲

پایان تاریخ مصرف نتانیاهو؟
هفته ای که گذشت شاهد تظاهرات وسیعی در قدس 

اشغالی و تل آویو علیه نتانیاهو ...

یادداشت روز

محمد محسن فایضی

  صفحه ۲

 عشق سهراب
 گلوله داغ 

و خون خشایار!
گفت و گو  با شاهدان عینی حادثه 

سعادت آباد و بررسی آسیب شناسانه 
  صفحه 5خشونت ها

قهر  جهرمی، جدال مجازی 
نورافکن و علیخانی و آقازاده

در چهاردهمین جلسه بررسی  پرونده پتروشیمی

داماد فراری، پای نعمت زاده را وسط کشید

سه شنبه
14 | مرداد |1399
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 + 4صفحه ورزشی + 4صفحه روزنامه استانی

. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 14 ذی الحجه 1441 . 4 آگوست 2020 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20442 

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

این فیش  قیمت  ندارد
 هدیه جالب خیر ناشناس 

 به پاکبانی که ۷ میلیون پول را  
به صاحبش برگرداند

رضوی

   صفحه های 4 و 5 و ۶

   صفحه 10

   صفحه ۲

تصویر ریاحی، داماد فراری  وزیر پیشین صمت در یکی از جلسات قبلی دادگاه
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 مشکالت معیشتی و اقتصادی به خاطر  •
گرانی، احتکار، فساد و... درهرحال مانع 
پیشرفت مادی ومعنوی است. انتظار داریم 
مسئوالن محترم درهر پست وجایگاهی که 
هستند برای جلب رضایت مردم وحفظ ارزش 
ها موانع عــزت و ترقی را از مسیرزندگی و 
بندگی همه بردارند. این فشارها بیشترمتوجه 
فقرای جامعه است. بدیهی است خدمت به 

دین ازخدمت به مردم نشئت می گیرد.
شروع کار ادارات از 6:30 صبح چندان بر  •

کاهش مصرف برق تاثیری نداره. به عالوه این 
که مشکالت زیادی رو برامون به همراه داره، 
تامین وسیله نقلیه اون موقع خیلی سخته، 
ضمنا به خاطر این که ساعت کاری با تهران 
هماهنگ نیست بیشتر اوقات باعث می شه بعد 
از ساعت ۱3:30 هم در اداره باشیم پس چه 
بهتر که همون 7:30 صبح شروع به کار کنیم.

 این طرح تغییر ساعات اداری بابت مصرف  •
برق چه فایده ای داره؟ قبال ساعت هفت و ربع 
کولرها روشن می شد اما االن از ساعت شش 
و ربع کولرها روشن می شه. اگه می تونید 

ساعت اوج مصرف رو کم کنید.
 کاش حقوق هم مانند اجناس، هر لحظه باال  •

می رفت نه این که هر دهه افزایش پیدا کنه.
ــت کـــرد از  • ــرئ ــره یـــه روزنـــامـــه ج ــاالخـ  بـ

ــن  ــار مـــجـــردهـــای کـــشـــور بــگــویــد. ای ــ آمـ
لشکر۱3میلیونی به جنگ با کی باید برود؟ 
واقعا تواین مملکت کدام مسئول به این نیروی 
عظیم سازندگی پاسخ گوست؟ مگر مشکالت 

اقتصادی اجازه ازدواج می دهد؟
 مغازه محصوالت شوینده دارم. به خدا از  •

مردم خجالت می کشم که هرروز باید با یک 
قیمت جدید اجناسم را بفروشم. گرونی هم 

حدی داره.
ــوق مستمری  • ــق ــازی ح ــان س ــس ــم ایـــن ه

بگیران تامین اجتماعی فقط به نفع مدیران 
بازنشسته است که به حقوق 9 میلیونی آن ها 
چهار و نیم میلیون اضافه می شه و به حقوق 
من که چهار میلیون و 300 می گیرم فقط یک 
میلیون و 600هزارتومان اضافه می شه. فقط 

به نفع باالیی ها کارکنید.
زمانی اگر می گفتند پراید 50میلیون تومان  •

باورم نمی شد اما باور کنید االن اگر بگن که 
پراید 500 میلیون شده تعجب نمی کنم.

 بیمه بیکاری کرونا چرا واریز نمی شه؟ اداره  •
کارجواب نمیده، بیمه هم همین طور.

 با توجه به این که در زمــان صلح نیروهای  •
مسلح باید به کمک سیل زدگان، زلزله زدگان و 
دیگر بالیای طبیعی بروند، حاال باید فرهنگیان 
که بیش از نیمی ازســال تعطیل اند حداقل 
ــادر عزیز درمــان مشغول شوند.  به کمک ک
این عدالت نیست عده ای در حال کار طاقت 
فراسایند وعده ای در حال استراحت وتعطیلی.

 اگر دانشگاه فردوسی به خاطر شرایط کرونا  •
مجبور است که ظرفیت آزمون زبان دکترای 
ــرای جبران  ــده، چــرا ب ــودش رو  کاهش ب خ
این مشکل تعداد روزهــای برگزاری آزمون 
رو بیشتر نمی کنه؟ چند ماه باید منتظر این 
باشیم تا شاید شانس ثبت نام )در مدت زمان 
چند ثانیه( و سپس شرکت در این آزمون رو 
پیدا کنیم؟ با این معضل چطور میشه از تز 

دکترا دفاع کرد؟
چرا باید گرانی ها در جامعه ما ساعت بزند؟  •

یعنی دولتی ها فقط باید نظاره گر این بی 
عدالتی ها باشند؟!

زمینه ای  • بیماری  ــار  دچ و  کارمند  بنده 
هستم. ستاد مقابله با کرونای استان تصمیم 
گرفته که مــدیــران موظف به دادن اجــازه 
دورکاری به امثال بنده هستند. اما اگر شغل 
بنده به شکلی باشه که امکان دورکاری وجود 
نداشته باشه، تکلیف چیه؟ سه بار با ستاد 
استانی تماس گرفتم فقط پاسکاری می کنن. 
امروز، قدرت سرایت بیماری نسبت به اسفند 
و فروردین 9 برابر شده. چرا تصمیم درستی 

گرفته نمی شه؟!
چرا گرانی خانه را کمبود منزل می دانید؟  •

درصورتی که پارسال اگر کمبود بود باید 
قیمت ها به اندازه االن باال بود. منشأ گرانی 

ها مصالح و زمین است.
حاال که کرونا مهمون ناخونده شده، بهتر  •

نیست پنج شنبه ها رو برای کلیه بازار و اقشار 
و ادارات و دوایر خصوصی و دولتی تعطیل 
رسمی اعالم کنید تا بهتر بشود هم رسیدگی 

کرد هم کنترل و هم تردد کمتر شود؟
 اگه قراره استاندارمان به وزارت صمت برود  •

از همین االن دولت باید به فکر استاندار خوب 
و با مدیریت برای خراسان رضوی باشد.

 عزیزم فکر کن کنکور هم دادی، دانشگاه  •
هم رفتی تازه می خوای به جمع بیکارها اضافه 
بشی. وقت خودت رو هدر نده. بری مکانیکی یا 
صافکاری یاد بگیری قول میدم درآمدش چند 

برابره. با این همه ماشین آینده ات تضمینه.
وقتی از ابتدای شــروع به کار در ادارات،  •

سیستم های سرمایشی، روشنایی و رایانه ای 
روشن و در پایان وقت اداری خاموش می شود 
چه تاثیری بر کاهش مصرف خواهد داشت، 
جز این که کارمند به دلیل کم خوابی باید در 
حال چرت زدن باشه؟ هیچ ارباب رجوعی هم 
ساعت 6:30 صبح به هیچ اداره ای مراجعه 

نمی کنه. لطفا بررسی فرمایید.
 نیروی خدمات آموزش وپرورش خانواده  •

شهدا هستیم وحقوق خیلی پایینی داریم. 
خواهشمندم پیگیری کنید.

 چرا از تجارب کشور چین با جمعیت میلیاردی  •
استفاده نمی کنید که باتوجه به جمعیت ایران 

این همه مبتال ومرگ ومیر داریم؟
به نظر شما تیمی مثل پرسپولیس که فقط با  •

۱۱ بازیکن و پنجره بسته، رقبای آسیایی قوی 
خودش رو شکست داد و به مرحله نهایی واقعی 
رسید، اون هم با بازی در برابر تیم هایی  با 
بودجه برابر بودجه کل فدراسیون فوتبال، آیا 
این جور تیمی نمی تونست تیم های داخل 
لیگ ایران رو شکست بده که عده ای قهرمانی 

های این تیم رو به وزیر ورزش و... ربط میدن؟
 چرا شهردار تهران زمین های مرغوب را  •

نمی دهد به بانکی که پول شهرداری برای 
خرید 900 واگن مترو نزد آن بانک مانده؟ 
حناچی سرباز دشمن اســت؟ چــرا ۱2روز 
با لغو طرح ترافیک مخالف بودکه وضعیت 

تهران قرمزشد؟ همه الل شدید؟

پایان تاریخ مصرف نتانیاهو؟

هفتـه ای کـه گذشـت شـاهد تظاهـرات وسـیعی 
در قـدس اشـغالی و تل آویـو علیـه نتانیاهـو بودیم. 
تظاهرات این بار  کمی متفاوت از برخی تجمعات 
طـی دو سـال اخیـر بـود. اگـر در تجمعـات پیشـین 
اعتراضـات بیشـتر به پرونـده هـای فسـاد نتانیاهو 
بـود، امـا ایـن بـار اعتراضـات وسـیع تـر، ادامـه دار 
تـر و در برگیرنـده موضوعـات بیشـتری اسـت. 
ایـن بـار مخالفـان نتانیاهـو صالحیت سـکانداری 
بـرای  صحیـح  راهبـرد  عـدم  احسـاس  دولـت، 
ا...،  حـزب  مهـار  و  شـمالی  مرزهـای  امنیـت 
تشـدید مشـکالت اقتصـادی و عـدم مدیریـت در 
موضـوع کرونـا را دلیـل حضورشـان در جلـوی 
حتـی  اعتراضـات  داننـد.  مـی  نتانیاهـو  منـزل 
بـه خـارج از اسـرائیل هـم کشـیده شـده اسـت. 
روزنامـه جروزالـم پسـت در مطلبـی بـا عنـوان » 
اعتـراض ضـد نتانیاهـو در چنـد روز آینـده جهانـی 
می شود«نوشـت، جنبش اعتراضی علیه بنیامین 
نتانیاهـو نخسـت وزیـر اسـرائیل، روز جمعـه در 
سطح بین المللی گسـترش می یابد و اعتراضاتی 
روی پل گلدیـن گیـِت سانفرانسیسـکو برگزار می 
شـود...پایگاه عبـری آی 24 نیـز در یادداشـتی از 
نکته های مهمی پرده برداشـته که نشان می دهد 
اعتراضـات تا چـه میـزان مهـم و چالـش اجتماعی 
در اسرائیل جدی اسـت. این سـایت نوشته است: 
پـس از شـیوع بحـران کرونـا و آغـاز تظاهـرات علیه 

نتانیاهو، گانتـز،  رئیس حـزب آبی و سـفید درباره 
افزایـش خشـونت علیـه تظاهرکننـدگان ابـراز 
نگرانـی و تاکیـد کـرد ایـن برخـورد سـمبل یـک 
شـیب لغزنـده اسـت کـه مـی توانـد مـا را بـه سـمت 
جنـگ داخلـی سـوق دهـد.  ایـن به ایـن معناسـت 
که مخالفان نتانیاهو می دانند بی بـی قدرت را به 
این سـادگی رها نخواهد کـرد و امنیـت اجتماعی 
را بـه گـروگان گرفتـه اسـت.اما آن چـه نتانیاهـو را 
بیـش از پیـش در معـرض خطر قـرار می دهـد، برپا 
شـدن کابینه او بر یـک دولت وحدتـی اضطراری و 
سسـت اسـت. از هفتـه هـای قبـل اختالفـات بیـن 
حزب لیکود به رهبری بنیامیـن نتانیاهو و ائتالف 
آبـی و سـفید بـه رهبـری بنـی گانتز بـر سـر تصویب 
بودجـه دولـت همچنـان ادامـه دارد و  شـبکه ۱۱ 
تلویزیـون رژیـم صهیونیسـتی فـاش کـرد کـه بنـی 
گانتـز در جمع اعضـای حزبش بـار دیگر بـر موضع 
خود مبنـی بر تصویـب بودجه بـرای دو سـال آینده 
تاکیـد کـرده امـا نتانیاهـو بـه دنبـال تصویـب یـک 

سـاله بودجـه اسـت. 
مسـئله ای کـه نشـان مـی دهـد نتانیاهو بـه دنبال 
فروپاشی دولت و برگزاری انتخابات دوباره است 
تـا شـاید بـاز هـم بـا تکـرار چندیـن بـاره انتخابـات 
بـر قـدرت بمانـد.در ایـن خصـوص روزنامـه عبری 
زبـان معاریـو در گزارشـی تاکید کـرد کـه بنیامین 
نتانیاهـو با جدیـت در فکر انحالل دولـت ائتالفی 
و تشـکیل دولتـی جدیـد و راسـت گرا متشـکل از 
6۱ عضـو اسـت. بـه گفتـه ایـن روزنامـه، نتانیاهـو 
دولت جدید خـود را با مشـارکت احـزاب تندروی 
حریدی و احـزاب ائتالف یمینا بـه رهبری نفتالی 
بنـت تشـکیل خواهـد داد. همچنیـن قـرار اسـت 
شـماری از اعضـای کنسـت کـه حامـی نتانیاهـو و 
مخالـف سیاسـت های بنـی گانتـز وزیـر جنـگ و 
نخسـت وزیر کشـیک رژیم صهیونیسـتی هسـتند 

و در چارچـوب ائتـالف آبـی و سـفید در انتخابـات 
اخیر مشـارکت داشـتند، به دولت جدید او ملحق 
شـوند.برخی اعضـای کنسـت در گفـت وگـو بـا 
معاریـو گفته انـد کـه طـی هفته هـای اخیـر تـالش 
زیادی برای جذب برخی اعضای کنست از حزب 
گانتـز بـه دولـت جدیـد نتانیاهـو صـورت گرفتـه 
اسـت. احتمـال مـی رود کـه پـس از مشـکالت و 
بحران هـای اخیـر در میـان احـزاب راسـت گرا بـه 
سـبب سیاسـت های نتانیاهـو، نفتالـی بنـت تـا 
حـدودی بـه سـمت او متمایـل شـود.به نظـر مـی 
رسـد نتانیاهـو تابسـتان داغـی را تـا انتخابـات 

آمریـکا خواهـد داشـت. 
وجـود مخالفـان اجتماعـی و مردمـی در کنـار 
ملـی،  وحـدت  دولـت  در  مخالفانـش  چالـش 
وضعیـت او را بیـش از قبـل دچـار چالـش و بـی 
ثباتی کرده اسـت؛ برخی شواهد نشـان می دهد 
نتانیاهـو راه فـرار از ایـن چالـش هـا را برگـزاری 
دوبـاره انتخابات به امیـد رهایـی از دولت وحدت 
ملـی بـا گانتـز و رقیب چـپ گرای خـود مـی داند. 
امیـدی کـه بـه وضعیـت اقتصـادی، کرونـا و نتایج 
انتخابات پیش روی آمریکا بسـیار وابسـته اسـت. 
مـی تـوان گفـت تـا انتخابـات آمریـکا و تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ترامـپ و حلقـه صهیونیسـتی 
فعلـی کاخ سـفید بـه سـرکردگی کوشـنر دامـاد 
ترامـپ، وضعیـت بـی ثباتـی سیاسـی و اجتماعی 
آمریـکا ادامـه خواهـد داشـت. اگـر ترامـپ کاخ 
سـفید را تـرک کنـد، امیـد مخالفـان وی بـرای 
زیرکشـیدن صندلـی قـدرت بـی بـی پـس از ۱2 
سـال چندیـن برابـر خواهـد شـد؛ امـا اگـر ترامـپ 
بـار دیگـر در کاخ سـفید مسـتقر شـود مـی تـوان 
پیـش بینی کـرد کـه نتانیاهـو به سـمت برگـزاری 
انتخاباتـی جدید بـرای رهایـی از جـدال و تنش با 

گانتـز و وزرای چـپ کابینـه اش بـرود.

پایان بالتکلیفی کنکوری ها
توضیحات  وزیر بهداشت درباره نحوه برگزاری آزمون سراسری در 3۱ مرداد ماه

وزیـر بهداشـت بـا بیـان ایـن   کـه بـزرگ تریـن 
دغدغـه همـه مـا، حفـظ سـالمت عزیزان اسـت، 
از برگـزاری کنکـور در موعـد مقـرر خبـر داد و 
گفـت: نظارت هـای قـوی بـر اجـرای پروتکل هـا 
خواهیـم داشـت تـا حتـی یـک نفـر هـم بـه کرونـا 
مبتـال نشود.جلسـه بررسـی نحـوه برگـزاری 
کنکور سراسـری شـب گذشـته با حضـور وزرای 
کمیسـیون  های  روسـای  علـوم،  و  بهداشـت 
جمعـی  و  مجلـس  آمـوزش  و  بهداشـت 
بهداشـت  وزارت  در  مجلـس  نماینـدگان  از 
برگـزار شد.سـعید نمکی در حاشـیه این جلسـه 
گفـت: بـزرگ تریـن دغدغـه همـه مـا، حفـظ 
سـالمت عزیزان اسـت و هر فرزند این سـرزمین 
را فرزنـد خـود می  دانیـم. در ایـن جلسـه بـه 
جنبه  های مختلـف پرداختیم و مـوارد  متعددی 
را جمع بنـدی کردیـم. وی افـزود: حاصـل ایـن 
ایـن شـد کـه  گفت وگـو و بحـث چنـد سـاعته 
کمیسـیون ها  رؤسـای  حضـور  بـا  کمیتـه ای 
بـه انضمـام کمیسـیون اجتماعـی و فرهنگـی 
تشـکیل شـود و در کنار همکاران مـن در وزارت 
بهداشـت و وزارت علـوم و تحقیقـات و سـازمان 

سـنجش، پروتکل هـا مـرور و بـا سـخت گیـری 
بیشـتری نسـبت بـه آزمـون دکتـرا تدوین شـوند 
تـا بتوانیـم سـه مرحلـه نقـل و انتقـال داوطلبـان 
بـه داخـل حـوزه امتحانـی و ورود و خـروج را 
بـا پروتکل  هـای سـخت گیرانـه دنبـال کنیـم.
وزیـر بهداشـت اظهـار کـرد: درنهایـت تصمیـم 
بـه برگـزاری کنکـور در تاریـخ مقـرر 3۱ مـرداد 
گرفتـه شـد تـا هـم داوطلبـان از اضطـراب خارج 
شـوند و هـم این  کـه تکلیـف برگزارکننـدگان 
کنکـور مشـخص شـود امـا ایـن تضمیـن را هـم 
بـر رعایـت  خواهیـم داد کـه نظارت هـای مـا 
پروتکل  هـا بـه گونـه  ای قوی باشـد کـه حتی یک 
نفر هم بـه کرونـا مبتال نشـود.نمکی ادامـه داد: 
قـرار شـد در مناطـق مختلـف پروتکل  هـا تغییـر 
کنـد؛   فاصله گذاری حداقـل دو متـری رعایت و 
ماسـک و پک بهداشـتی بـرای داوطلبـان تهیه و 
تنهـا از 20 درصـد فضـای مکان هـای برگـزاری 
آزمـون اسـتفاده شـود. همچنیـن مقـرر شـد 
ناظرانـی به صـورت مشـترک با سـازمان بسـیج 
و سـازمان های مـردم نهـاد بـر برگـزاری کنکـور 

نظـارت داشـته باشـند.

همکاری یک شرکت تلفن همراه عراقی با آمریکا برای ترور حاج قاسم 

براساس یافته های کمیته عراقی تحقیق درباره 
تــرور ســردار سلیمانی و ابومهدی المهندس 
احتماال یــک شرکت تلفن هــمــراه عــراقــی با 
آمریکایی ها برای این جنایت همکاری کرده 
است.به گزارش ایسنا، پایگاه خبری شفق نیوز 
عراق به نقل از یک منبع آگاه ادعا کرد که کمیته 

تحقیق در این پرونده اسناد و مدارکی را از 
برخی رهبران الحشد الشعبی به دست آورده 
است که بر اساس آن یک شرکت تلفن همراه 
متهم به دادن اطــالعــات تلفن سیار یکی از 
فرماندهی  اختیار  در  المهندس  همراهان 
ارتــش آمریکا در پایگاه ویکتوریا در فرودگاه 

ــه اظهار  بغداد شــده اســت. ایــن منبع در ادام
کرده است:»فرماندهی ارتش آمریکا از طریق 
ایــن خط تلفن اطــالعــات کافی دربـــاره محل 
حضور المهندس و دیدارش با سردار سلیمانی 
را به دست آورده و این مسئله به روند ترور آن دو 

شهید کمک کرده است.« 

درچهاردهمین جلسه بررسی 
پرونده پتروشیمی 

داماد فراری پای 
نعمت زاده  را وسط کشید 

ــاه رسیدگی به  چهاردهمین جلسه دادگ
بازرگانی  شرکت  سابق  مدیرعامل  اتهام 
ریاست  بــه  دیگر  متهم   ۱4 و  پتروشیمی 
قاضی مسعودی مقام در شرایطی برگزار 
شد که داماد نعمت زاده وزیر پیشین صمت 
که اکنون از کشور خارج شده است، پای پدر 

همسرش را به پرونده باز کرد.
ــوان،  ــزارش باشگاه خــبــرنــگــاران ج بــه گـ
قاضی مسعودی مقام پــس از اظــهــارات 
حمزه لــو یکی از متهمان پــرونــده گفت: 
شخصی که شما را همراهی کرده، علی 
اشرف ریاحی است که با گذرنامه ای به نام 
دیگری از کشور فرار کرده است.وی افزود: 
او حتی علیه وزیــر سابق که پــدر خانمش 
است، مستنداتی را ارائه داده است. ریاحی 
همچنین درباره شبنم نعمت زاده در بحث 
دارویی مطالبی را ارائه کرده و مستندات 
از ســوی شرکا و معاونان شما بــوده است 
که راستی آزمایی شده اند.در مقابل متهم 
حمزه لو گفت: آن هایی که از کشور فرار 
کرده، علیه آن هایی که در کشور ایستاده اند 
و از خودشان دفاع می کنند، سند می دهند 

که خیلی جالب است.

یادداشت روز

  محمد محسن فایضی 

کارشناس مسائل فلسطین

خبر
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تنش سیاسی دولت در لبنان همچنان ادامه 
دارد.وزیــر خارجه لبنان دیروز استعفای خود 
را تقدیم نخست وزیر ایــن کشور کــرد و علت 
استعفای خود را نبود چشم انداز ملی و اراده 
سازنده برای انجام اصالحات مطلوب و مد نظر 
جامعه بین الملل  اعالم کرد.اما برخالف آن 
چه برخی گروه های سیاسی نزدیک به جریان 
مخالف دولت مدعی شده اند که دخالت های 
»جبران باسیل« وزیر خارجه پیشین و داماد 
امور  ــون« رئیس جمهور فعلی در  »میشل ع
خارجی موجب این استعفا شــده، اطالعات 
رسیده به »نورنیوز« از پشت پرده دیگری حکایت 
دارد.بنابر این اطالعات؛ پس از برخورد قاطع 
»حسان دیــاب« نخست وزیــر لبنان در مقابل 
بی ادبی های وزیر خارجه فرانسه علیه لبنان 

در سفر اخیر او به بیروت، »ناصیف حتی« که به 
داشتن گرایش های خارجی به ویژه به پاریس 

مشهور است، از قاطعیت نخست وزیر ناراحت 
شده و استعفا کرده است.  در سفر اخیر 

وزیــر خارجه فرانسه به لبنان حسان 
دیاب به قدری از برخورد تحقیرآمیز 

وزیــر فرانسوی و هتاکی او علیه 
عصبانی  مقاومت 
ــه او  ــ ــه ب ــ شـــــده ک
ــا در  مــی گــویــد: »م

لبنان از کسی دستور نمی گیریم. من 
هم سعد الحریری نیستم که هرچه 
امر از خارج آمد انجام دهم.«بر این 
ــه  به  اســـاس، آمریکایی ها ک
ا... در  بهانه فعالیت حــزب 
لبنان  سیاسی  فرایندهای 
این کشور را زیر فشارهای 
اقتصادی قرار داده اند، 
برنامه ریزی  یــک  در 
ــران  ــ هــدفــمــنــد، وزی

هم سو با غرب در کابینه حسان دیاب را به سمت 
استعفا کشاندند تا در نهایت جریان مقاومت 
را مسئول شرایط لبنان معرفی کنند.روزنامه 
لبنانی االخبار نیز در گزارشی نوشت: "تالش 
برای ساقط کردن دولت دیاب از سر گرفته شده 
است و این بار، ضربه محکم تر خواهد بود. وزیر 
خارجه لبنان از سمت خود استعفا کرده چرا که 
برخی افراد از جمله سفیر سابق لبنان به نیابت از 
آمریکایی ها او را قانع کرده اند که این کار را انجام 
دهد اما فشارهای اصلی از سوی فرانسه اعمال 
شد؛ کشوری که از دست دیاب خشمگین بوده 
زیرا با لحنی با مقامات فرانسوی صحبت کرده 
که پاریس به آن عادت ندارد. آیا دیاب به همراه 
حامیان دولتش می تواند از این بحران عبور کند 

یا دولت وی کنار خواهد رفت"؟

االکلنگ مینسک و مسکو 

با وجود نزدیکی سران دو کشور روسیه و بالروس 
بــه یکدیگر، 32 شهروند روســیــه در بــالروس 
دستگیر شده اند. مینسک می گوید آن ها قصد 
خرابکاری و بی ثبات کردن بالروس در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری را داشته اند اما مسکو 
مدعی است که دستگیرشدگان در راه سفر به 
ترکیه بوده اند. برخی نیز معتقدند که دستگیری 
شهروندان روس می تواند یک مانور تبلیغاتی 
از جانب لوکاشنکو باشد.جدای از این که چه 
کسی راست می گوید ،لوکاشنکو به عنوان رئیس 
جمهور و نفر اول و آخــر همه چیز در بــالروس 
که از سال 1994 در قدرت است تقریبا از سه 
سال قبل متناسب با عدم تکافوی همه عایدات 
مــادی و معنوی از روسیه بــرای پاسخ گویی به 
نیازهای داخلی و منطقه ای و بین المللی بالروس 
سرانجام به دنبال گسترش بیشتر روابط به ویژه 
با اروپا و آمریکا و همچنین چین رفت . اهمیت 
ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک بالروس برای روسیه 
و ناتو)آمریکا و اروپا( و حتی دیگر بازیگران بزرگ 
جهانی مثل چین و حتی شیوخ عرب خلیج فارس 
طی 4-3 سال اخیر به طور قابل مالحظه ای و بنا 
بر دالیل مختلفی افزایش یافته است. لوکاشنکو 
که این روزها خود را برای دور ششم ریاست آماده 
کرده است با حدود 3۰ سال تجربه زمامداری  
بسیار بازیگر قهاری شده که طی یکی دو سال 
گذشته نگذاشته چند طرح و نقشه جدی براندازی 
و حذف به نتیجه برسد و  به هر تقدیر بالروس در 
ایام پیش رو تا برگزاری ششمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری)سه ماه آینده( شرایط بسیار 
ملتهب و پرمخاطره ای را خواهد داشت. بالروس  
هم اکنون و با شرایط موجود برای روسیه نه قابل 
تحمل است و نه قابل رسیدن به راه حل مرضی 
الطرفین و روسیه هم برای بالروس امروز دیگر 
پاسخ گوی همه نیازهای مادی و معنوی به شمار 
نمی آید در عین حال بالروس امروز با لوکاشنکو 
یک مهره قابل اعتماد و اتکا برای آمریکا و اروپا و 
ناتو  نیز محسوب نمی شود.خالصه آن که مسکو 
در پی تضمین منافع خود است و مینسک نیز 
خبر  ،انتشار  بیشتر  مالی  پشتیبانی  دنبال  به 
دستگیری32 شهروند روسی در آستانه انتخابات 
بالروس نیز شاید فرصتی باشد برای لوکاشنکو 
برای امتیاز گیری بیشتر از پوتین و بازی با کارت 

امتیاز سر صندوق های رای.

تحلیل روز

نمای روز 

تظاهرات ضد نتانیاهو پس از سرزمین های اشغالی به شهرهای آمریکا نیز کشیده شد 

تابستان داغ نتانیاهو
ــه روز بیشتر می شوند.  مخالفان بی بی روزب
بیش از 1۰ هزار معترض خشمگین در بزرگ 
ترین تجمع  9 سال اخیر در سرزمین های 
اشغالی ، علیه »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر 
ــم صهیونیستی، استعفای »بــی بــی« را  رژی
ــد. تظاهراتی که آرام شــروع شد  فریاد زدن
اما به درگیری بین معترضان و پلیس ختم 
ــی اشغالی از ابــتــدای تابستان  ــد.اراض ش
بارها به صحنه تظاهرات ضد نتانیاهو تبدیل 
شده اما این روزهــا شهرهای قدس، تل آویو 
ــازه ای از اعتراضات را به  و قیساریه فصل ت
»نتانیاهو« و هم پیمانانش نشان داده است. 
شمار زیادی از تظاهرکنندگان با بستن 26۰ 
مسیر مواصالتی، میدان ها و چهارراه های 
پرتردد و همچنین با حضور در محدوده خانه 
و دفتر کار نخست وزیر رژیم صهیونیستی، 
او را »نخست وزیر خالفکار« خطاب کردند 
و خواهان کناره گیری او از دولــت تا تعیین 
تکلیف اتهامات فساد، رشوه و سوءاستفاده 
از قدرتش بودند.اما ماجرا به سرزمین های 
اشغالی ختم نشد.تظاهرات ضد نتانیاهو چند 
روزی است که به آمریکا کشیده شده و بعد از 

سان فرانسیسکو، اکنون نیویورک نیز شاهد 
این اعتراضات بود. بیشتر شرکت کنندگان 
در این تظاهرات ضد نتانیاهو، پالکاردهایی 
با نوشته »ُجرم وزیر« )Crime Minister به 
 )Prime Minister جای کلمه نخست وزیر
در دست داشتند که کنایه ای است به سه 
پرونده فساد دولتی که پلیس و دادستانی 
داده  تشکیل  او  علیه  صهیونیستی  رژیــم 
است. پیش از این در روز جمعه ده ها نفر با 
شهر  گیت«  »گلدن  پل  نزدیکی  در  تجمع 
سان فرانسیسکو، خواستار استعفای نتانیاهو 
از نخست وزیری شده بودند. به باور برخی 
کارشناسان، آن چه مرور تظاهرات های یک ماه 
اخیر نشان می دهد، شیوع ویــروس کرونا، 
ناکارآمدی دولت در کنترل شرایط و به نوشته 
»آسوشیتد پرس« آمار 2۰ درصدی بیکاری 
در سرزمین های اشغالی، اعتراضات را روز به 
روز جدی تر و گسترده تر کرده است اما با وجود 
این اعتراضات وسیع، »نتانیاهو« سیاست 
سکوت را در پیش گرفته است و با بی توجهی به 
شرایط ناآرام اسرائیل همچنان سیاست های 

قدرت طلبانه خود را دنبال می کند.

کاخ سفید: انتخابات آمریکا بدون تعویق و سوم نوامبر برگزار می شود 

عقب نشینی مرحله ای ترامپ 
دونالد ترامپ که پیش از این از امکان تعویق 
به  نوامبر   3 در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ــود، گام  ب پاندومی کرونا سخن گفته  دلیل 
به گــام در حــال عقب نشینی اســت. اقدامی 
نادر برای رئیس جمهوری که معموال حاضر 
اظهاراتش  یا  تصمیمات  از  نشینی  عقب  به 
نیست؛ اما به نظر این بار فشار از سوی حزب 
رقیب و سیاسیون برای اعمال قدرت احتمالی 
وی آن قدر هزینه داشته که ترامپ را به عقب 
نشینی واداشــتــه اســت. او در گــام اول گفت 
که منظورش عقب انداختن موعد انتخابات 
نبوده و فقط خواستار انتخابات بدون تقلب 
است. حاال در گام جدید، کاخ سفید و ستاد 
انتخاباتی دونالد ترامپ با هدف پایان دادن به 
اعتراض  چهره های تاثیرگذار حزب دموکرات، 
اعالم کردند که این انتخابات به طور قطع روز 
3 نوامبر)13 آبان( برگزار می شود. »مارک 
ــدوز«، رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا  م
گفت: »ایده ترامپ برای به تعویق افتادن موعد 
برگزاری انتخابات تحت تاثیر نگرانی فزاینده 
وی درخصوص  تبعات اجرای طرح رای دهی از 
طریق پست مطرح شد وگرنه انتخابات ریاست 
جمهوری را که با پیروزی ترامپ همراه خواهد 
بود، روز سوم نوامبر برگزار می کنیم.«  با این 

حال »جیسون میلر«، مشاور ستاد انتخاباتی 
دونالد ترامپ  با دفاع از نگرانی رئیس جمهور 
ــی از  درخصوص تبعات اجــرای طرح رای ده
طریق پست تصریح کرد که این اقدام موجب 
تاخیر در اعالم نتایج انتخابات خواهد شد و 
بعید به نظر می رسد که تا پیش از ژانویه این 
کار شدنی باشد. هر چند منتقدان سیاسی 
ترامپ از حزب دموکرات، طرح ایده به تعویق 
افتادن انتخابات ریاست جمهوری را از سوی 
او، تالشی برای تحت تاثیر قرار دادن تبعات 
ــروس کرونا  اجتماعی و اقتصادی شیوع وی
ارزیابی کردند ولی برخی کارشناسان حقوقی 
فــارغ از هرگونه بهره برداری سیاسی از این 
ــدام می تواند  ــد که ایــن اق ــده، هشدار دادن ای
کارکرد  به  عمومی  اعتماد  تضعیف  موجب 
نهاد انتخابات شــود.درایــن میان، تارنمای 
اکونومیست در مدل ارزیابی خود پیش بینی 
ــرای پــیــروزی در آرای  ــرده فرصت بایدن ب ک
الکترال 9 از 1۰ است در حالی که این شانس 
برای ترامپ، یک از 1۰ برآورد شده است. به 
 91 این ترتیب پیش بینی شده است بایدن 
درصــد در آرای الکترال به پیروزی برسد در 
حالی که دونالد ترامپ تنها ۸ درصد شانس 

پیروزی دارد!

روزنامه  یک  تیتر 
 LAــوی ــ ــس ــ ــران ــ ف
 DEPECHE DU
دپــش  MIDI"ال 
دو میدی"" ترامپ 
بازنده می شود؟""در 
)فاصله( سه ماه تا 
ریاست  انتخابات 
ئیس  ر ، ی ر جمهو
ــور آمــریــکــا  ــه ــم ج

)ترامپ( در مدیریت فاجعه آمیزش در اپیدمی 
کووید 19 گرفتار شده و در نظرسنجی ها تا حد 
زیادی توسط جو بایدن رقیب دموکراتش کنار 
گذاشته شده""ال دپش" در فرانسوی به معنای 
انتقال سریع پیام به صورت خالصه شده است 
و مترادف آن کلمه فرانسوی "تلگرام" به معنای 

پیام کوتاه است. 

برنی سندرز،سناتور دموکرات آمریکا:  زمان 
در حال از دست رفتن است و همراه با بحران 
اقتصادی، حدود 3۰ میلیون کارگر در حال از 
دست دادن مبلغ 6۰۰ دالر در هفته ای هستند 
که به خاطر بیکاری دریافت می کردند.خانواده 
های آن ها با گرسنگی ، اخراج و سلب حق شکایت 
روبه رو هستند.مجلس نمایندگان اقــدام خود 
را انجام داده است. مجلس سنا باید هم اکنون 
وارد عمل شود.ثروتمندان بسیار ثروتمندتر می 
شوند.بیش از نیمی از خانوارهای آمریکایی در 
جریان همه گیری کرونا درآمد خود را از دست 
داده اند، در حالی که 491 میلیاردر ثروت خود 
را 743 میلیارد دالر افزایش داده اند.این زشت و 
ناپسند است.ما به اقتصادی نیاز داریم که به نفع 
همه عمل کند و نه اقتصاد متقلبانه ای که برای 

ثروتمندان و قدرتمندان باشد.

بــا افــزایــش شمار مبتالیان بــه کــرونــا و اعمال 
بار  محدودیت های شش هفته ای در ملبورن، 
دیگر صف های طوالنی مقابل فروشگاه ها تشکیل 
شد.تقریبًا تمام فروشگاه ها بسته خواهند شد و آمد 

و شد نیز از ساعت ۸شب تا5 بامداد ممنوع است.

پیشخوان بین الملل 

توئیت روز 

  دکتر حامد رحیم پور
international@khorasannews.com

نخست وزیر لبنان استعفای وزیر خارجه این کشور را پذیرفت 

پشت پرده یک استعفا 

چهره روز 

رودریگو دوترته، رئیس جمهور فیلیپین بار دیگر 
بر دیدگاه خود درباره قابلیت گازوئیل و بنزین 
صورت  محافظ  ماسک های  ضدعفونی  در 
برای مقابله با انتشار ویروس کرونا تاکید کرد.
وی در این خصوص گفت: این »توصیه«من 
»شوخی نیست«.دوترته هفته پیش گفته بود 
اگــر مــواد ضدعفونی کننده و شوینده برای 
تمیز کردن ماسک های محافظ در دسترس 
نیست، مردم می توانند از بنزین استفاده کنند.
اندکی نگذشت که سخنگوی رئیس جمهور 

گفت ایـــن حـــرف او شوخی 
بود و یــادآوری کرد که دوترته 
گاهی مزاح می کند.اما خود 
رئیس جمهور پس از آن تأکید 
کرد چنین نیست. او در جریان 

یک سخنرانی همگانی گفت: »به پمپ بنزین 
بروید، چند قطره بنزین بچکانید، همین جای 
ماده ضدعفونی کننده عمل می کند«.او سپس 
افزود: »شوخی نمی کنم. این واقعیت است. 

شما فکر می کنید من دارم لطیفه می گویم«.
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هشتگ – سه شب پیش و در مسابقه فوتبال استقالل در برابر سپاهان، امید نورافکن در بازی با تیم سابقش جنجالی ترین بازی 
عمرش را تجربه کرد که باعث یک لشکر کشی 120 هزار نفری در اینستاگرام شد. امروز در کنار بررسی این جدال 120 هزار 
نفری به دیگر لشکرکشی هایی که توسط ایرانی ها در اینستاگرام رخ داده اشاره می کنیم که خواندنش خالی از لطف نیست.

درگیری نورافکن در بازی استقالل و سپاهان   باعث هجوم برخی از هواداران فوتبال به صفحه 
او و ثبت 120 هزار کامنت شد. سابقه این رفتارها چگونه است؟

             جدال 120 هزار نفری

بعد از بــازی استقالل و سپاهان، 
صفحه اینستاگرامی امید نورافکن 
تبدیل بــه محلی بـــرای اعــتــراض 
هواداران آبی پوش به این بازیکن و 
دعوای هواداران تیم ها شده است. 
اما ماجرا بر می گردد به اتفاقاتی که 
داخل زمین رخ داده است. در این 
بازی که شنبه در ورزشگاه خالی از 
تماشاگر آزادی انجام شد، نورافکن 
که پیش از این در تیم استقالل توپ می زد بر سر یک برخورد ساده 
و پرتاب اوت با وریا غفوری و چند بازیکن استقالل درگیر شد و چند 
دقیقه بعد هم در متن برخوردی قرار گرفت که اخراج آرش رضاوند 
هافبک استقالل را در پی داشت. از همان لحظه و در حالی که 
ــواداران استقالل بــه صفحه  ــ بــازی هنوز جــریــان داشـــت، ه
اینستاگرامی نورافکن هجوم بردند و به رفتار او با تیم سابقش 
اعتراض کردند. با نگاهی به کامنت هایی که هر ساعت به تعداد 
ــر بــرخــی از  ــه عـــالوه ب ــی بینیم ک ــی شـــود، م ــزوده م ــ آن افـ
هواداران  استقاللی که پروژه حمله به اینستاگرام نورافکن را 
ترتیب دادند، برخی سپاهانی ها و البته عده ای از  هواداران تیم 
رقیب سنتی استقالل یعنی پرسپولیس هم در صفحه او حضور 
دارنــد و آتش بیار معرکه شده انــد. صبح دیــروز تعداد نظرات 
اعتراضی و پاسخ به آن در صفحه او به بیش از 100 هزار کامنت 
رسیده بود اما ساعت 19 به این تعداد بیش از 17هزار کامنت 
اضافه شد و احتماال تا زمانی که این گزارش را می خوانید از 120 
هزار کامنت هم فراتر رفته باشد. البته شاید نورافکن از این 
موضوع زیاد هم بدش نیاید چون او پیش از این بیشترین کامنتی 
که در صفحه اش داشته 30 هزار تا بوده و حاال نه تنها رکوردی از 
تعداد کامنت از خود به جا می گــذارد که رفته رفته به تعداد 
فالوئرهایش نیز اضافه می شود. احتماال این جدال تا روزهای 
آینده هم به قــوت خــود باقی خواهد بــود و به نظر برخی از 
کارشناسان تاثیر زیادی هم بر بازار نقل و انتقاالت خواهد داشت.

             لشکر کشی 38 هزار کامنتی

ماجرا بر می گردد به شهریور سال 94، همان دوره ای که خندوانه 
در بورس بود و دور اول مسابقات خندوانه در حال برگزاری. 
در آن زمان امیر مهدی ژوله نویسنده و طنزپرداز، در مسابقه 
برنامه »خندوانه« گفته بود که اگر خواننده می شد، باید اسمش 
را می گذاشت »امیر ژوژولو« و در مدت 15 دقیقه ای که در این 
مسابقه استندآپ اجــرا کرد با مدیرهای ساختمانی، قیمت 
پوشک، عشق به شهرت و ورزشکاران اهل قلیان و... شوخی 
کرد.  اما طرفداران یک خواننده زیرزمینی، کاری به هدف برنامه 
که سرگرم کردن و خنداندن مردم بود نداشتند و هجوم لشکر 
تتلیتی ها به راه افتاد و در همان شب صفحه اینستاگرام ژوله 
هدف هجوم قرار گرفت. ژوله که تا پیش از این شناخته شده نبود 
با همین اتفاق به یک سلبریتی تبدیل شد. طرفداران او و تتلو در 

پای یکی از پست های ژوله 38 هزار کامنت رد و بدل کردند.

             حمله به خاطر قرعه

ــن حمله  در بین همه حمله هــا ای
اینستاگرامی در نوع خود بی نظیر 
است. در این مورد یک نفر فقط به 
دلیل ایــن که در قرعه کشی جام 
جهانی نام ایــران را برداشته مورد 
هجوم کاربران ایرانی اینستاگرام 
قــرار گرفته اســت. ســال 96 قرعه 
ــام   و تیم  ــج ــام جهانی ان کشی ج
کشورمان با تیم های اسپانیا، پرتغال 

و مراکش هم گروه شد و به این ترتیب، ایران در گروه مرگ قرار 
گرفت. در این میان، عده ای، مقصر قرعه بد ایران را کافو، بازیکن 
سابق تیم ملی برزیل تلقی کردند که گوی ایران را از درون ظرف 
قرعه کشی بیرون آورد. بدین ترتیب، از همان میانه مراسم قرعه 
کشی جام جهانی 2018 روسیه، حمله به صفحه این بازیکن تیم 
ملی برزیل آغاز و ده ها هزار کامنت زیر پست های صفحه رسمی 
کافو در اینستاگرام ثبت شد. هرچند برخی از این کامنت ها حاوی 
تعابیر توهین آمیز نبود اما حجم پیام های توهین آمیز خطاب به این 
بازیکن بسیار قابل توجه بود و رویه آن چنان گسترده بود که حساب 

کاربری این بازیکن در پیامی خواستار توقف این کامنت ها شد!

             حمله های اشتباهی

ــا لشکر  ــان نــشــود ام ــاورت شــایــد ب
اینستاگرامرهای ایرانی بعضی 
اوقــات آن قدر عجول هستند که 
حتی در برخی مـــوارد بــه هدف 
اصلی شان هم حمله نکرده و به 
اشتباه افراد دیگری را مورد حمله 
قرار داده اند. در سال 97 زمانی 
که ایران در نیمه نهایی جام ملت 
های آسیا با نتیجه 3 بر صفر   به 
ژاپن باخت، زامبی های اینستاگرامی به سراغ  پیج های 
اینستاگرام تیم ملی ژاپن رفتند. آن ها که به نظر هماهنگ 
شده حمله می کردند، پیج اینستاگرام »سوگورو اوساکا« 
دونده دوی ماراتن را با »یویا اوساکا« اشتباه گرفتند. در یک 
مورد دیگر هم زمانی که سال 98 علیرضا جهانبخش با کایل 
واکر، مدافع انگلیسی منچستر سیتی در جریان بازی درگیر 
شد، عده ای برای حمله به دنبال پیج این مدافع انگلیسی 
بودند اما باز هم به خاطر تشابه اسمی به اشتباه به صفحه 
»کایل واکر« مجری شبکه رادیویی منچستر حمله کردند و این 
اقدام تا جایی پیش رفت که مجری رادیویی در دو پست مجزا 
)استوری( تشریح کرد که او کایل واکر بازیکن فوتبال نیست.

             حمله های دیگر

از جام جهانی 2014 و حمله به صفحه داور صربستانی دیدار 
ایران و آرژانتین تا جام ملت های 2015 و حمله به صفحه بنجامین 
ویلیامز استرالیایی داور بازی جنجالی ایران و عراق و حتی مسی و 
زایتسف بازیکن تیم ملی والیبال ایتالیا، توسط اینستاگرامرهای 
ایرانی رخ داده است. حمله به صفحه رضا رشیدپور که دروغ 13 
گفته بود و هانیه توسلی که درگذشت مرتضی پاشایی را تسلیت 
نگفته بود را هم باید به این فهرست اضافه کرد.البته نمونه های 

زیاد دیگری هم وجود دارد که در این فهرست ننوشته ایم.

             نحوه فرهنگ سازی،  بی فرهنگی آنالین

برخی از کارشناسان معتقدند این پدیده در کشورمان رایج تر از 
دیگر کشورهاست. البته کاربران کشورهای التین زبان هم گاهی 
از این حمالت دسته جمعی علیه یک شخص خاص استفاده 
می کنند. با این حال »یاسمن اسماعیلی افجه« روان شناس در 
گفت و گویی پیش از این در همین باره گفته است: »این مسائل 
سن و سال نمی شناسد و ادبیات فضای مجازی همه کاربران 
شکل بدی به خود گرفته است«. این کارشناس بر این باور است 
که آموزش های همگانی می تواند به حل چنین معضلی کمک 
کند. از نظر او آموزش فرهنگ فضای مجازی این روزها از بسیاری 
از آموزش های تدریس شده در مدارس واجب تر است و با آن باید 
مثل موضوع بهداشت در مدرسه رفتار شود و این آموزش ها باید در 
کتاب های درسی قرار بگیرد و معلمان نیز از آن آگاه باشند. او می 
گوید: »این آموزش ها باید از کودکی به افراد داده  شود تا در بزرگ 

سالی شاهد این نوع رفتارها از آن ها نباشیم«.

تبدیل مزرعه به شهر و ارتباط نیش زنبور با کرونا!
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ارتباط نیش زنبور و کرونا!

مهمان دیروز برنامه تلویزیونی  »طبیب« ، در اظهاراتی 
عجیب مدعی شد که زهر زنبور عسل ویروس تنفسی را از 
بین می برد. عظیم اکبرزاده خیاوی که به عنوان متخصص 
بیوشیمی بالینی در این برنامه حضور داشت، ادعا کرد: 
»با تزریق زهر زنبور عسل در بدن، می توان کرونا را 
درمــان کــرد«. همین ادعا بازتاب زیــادی در شبکه های 
اجتماعی داشت. کاربری نوشت: »جالبه که ادعا می کنه 
هم داروست، هم واکسن! تو علم پزشکی همچین چیزی 
بی سابقه است!«  کاربر دیگری نوشت: »یکی به رسانه ملی 
بگه چرا بدون هماهنگی با وزارت بهداشت برای کرونایی 
که در همه دنیا ناشناخته است نسخه درمان می پیچی! 
نکنه مهمان برنامه پول میده یه دروغ بگه محصولش رو 

بفروشه!«
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تبدیل مزرعه به شهر غیرمجاز!

»همه چیزخواران هر روز بیشتر می شن«. ویدئویی از یک 
ساخت و ساز گسترده در زمین های اطراف دماوند منتشر 
شده که نشان از افزایش روزافزون زمین خواری ها دارد. 
عــده ای از سودجویان با تصاحب زمین های یک مزرعه 
و تغییر کاربری آن ابتدا اقدام به تشکیل یک روستا 
کرده اند و حاال این روستا با ساخت وسازهای غیرمجاز به 
یک شهر تبدیل شده است. این روستا که به نام روستای 
محمودیه شناخته می شود، انشعاب برق گرفته به طوری که 
کنتورهای آن بیرون از ویالهای ساخته شده قرار دارد! این 
در حالی است که هیچ کدام از ساخت و سازها مجوز الزم را 
نداشته و حتی روی مسیل ها و مناطقی که تجاوز به حریم 
منابع آب است، احداث شده اند. کاربری نوشت: »دیگه 
از زمین خوار رسیدیم به جنگل خوار و کوه خوار و دریا خوار 
و رودخانه خوار. یعنی چیزی نیست که این ها نخورن«. 
کاربری نوشت: »این مسئوالن که باید نظارت کنن دقیقا 

کجا هستن؟«.
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معاینه از راه دور با دکتر تلفنی!

»از نسخه های دیجیتال رسیده ایم به ویزیت آنالین!« 
معاون سازمان نظام پزشکی از پزشک هایی گفت که برای 
طبابت اینترنتی امضای دیجیتال گرفته اند و همین موضوع 
باعث شوخی کاربران شد. محمد جهانگیری گفته: »تاکنون 
هیچ اپلیکیشنی برای طبابت از راه دور مجوز نگرفته اما 
۶۰ هزار پزشک امضای دیجیتال گرفتند و امکان ارائه 
این خدمات را دارند، سه هزار پزشک نیز مجوز خدمات 
طبابت تلفنی گرفته اند و تعرفه این خدمات هم مشخص 
شده است.« کاربری نوشت: »دکتر تلفنی رو از کجا بفهمیم 
خود دکتر واقعیه! از این به بعد شکایت از دکترهای قالبی 
تلفنی زیاد میشه.« کاربر دیگری نوشت: »مگه میشه از 
راه دور مریض معاینه کرد، این دیگه چه طرح بی خودیه!« 
کاربری هم نوشت: »به نظرم طرح خوبیه و دیگه الزم 
نیست برای سرماخوردگی بریم توی یه مطبی که انواع 

بیماری ها هست.« 
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حافظ جان ما، بالی جان طبیعت

»لطفا ماسک تون رو رها نکنید«. هنوز هفت ماه از شیوع 
بیماری کرونا در جهان نگذشته که در همین مدت سپری 
شده معضل رها شدن بی مالحظه ماسک ها و دستکش ها 
به یکی از مسائل مهم تبدیل شده است. ویدئویی از 
طبیعت یکی از کشورها در فضای مجازی منتشر شده که یک 
ماسک به علت پیچید ن به دور بدن یک ماهی او را گرفتار 
کرده و باعث مرگش شده است. فیلمی که نشان می دهد 
رها کردن غیرمسئوالنه زباله ها توسط ما چه خسارت های 
جبران ناپذیری می تواند برای طبیعت داشته باشد. کاربری 
نوشت: »به همین زودی زباله های کرونایی هم بالی جون 
موجودات بی گناه طبیعت شدن«. کاربر دیگری نوشت: 
»ما خیلی ساده ماسک خودمون رو می اندازیم تو خیابون و 
بیابون و اصال فکرش رو هم نمی کنیم که این ماسک ما چه 

خطراتی می تونه برای بقیه موجودات زنده داشته باشه«.
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حمله برای رسیدن به کرونا!

»این رفتارها دیگه هیچ توجیه و منطقی نداره!« ویدئویی 
از یک رفتار عجیب پشت ورودی یک آرامستان در فضای 
مجازی منتشر و موجب ابزار تاسف و واکنش های منفی 
ــادی شده اســت. در این فیلم تعدادی از  کاربران زی
خانواده های عزادار پشت در آرامستان ایستاده اند و در 
را هل می دهند تا باز کنند و داخل بروند. این در حالی 
است که در توضیح فیلم آمده که داخل آرامستان فوت 
شدگان کرونایی در حال خاکسپاری هستند. مردم پشت 
در باالخره با زور و فشار در را باز می کنند و بدون رعایت 
پروتکل های بهداشتی وارد آرامستان می شوند. کاربری 
نوشت: »این دیگه ربطی به سوء مدیریت مسئوالن نداره. 
مردم خودشون باید رعایت کنن«. کاربر دیگری نوشت: 
»خدا بیامرزه همه رفتگان رو ولی با این کارا احتمال از 
دست دادن بقیه عزیزانتون هم زیاد میشه فقط!« کاربری 
هم نوشت: »تا وقتی بخوایم از این رفتارها داشته باشیم، 

کرونا با همین وضعیت موندنیه«.
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توافق خبر ساز سید حسن با میراث فرهنگی

خبر راه انــدازی شعبه دوم موزه ملی ایران در زیرزمین 
حرم امام خمینی)ره(   در فضای مجازی سر و صدای زیادی 
به پا کرد. در این خبر آمده است؛ سیدحسن خمینی با 
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری توافق کرده اند تا شعبه 
دوم موزه ملی ایران را در زیر حرم امام خمینی)ره( راه  
بیندازند. بنابراین توافق، »بیش از دو تا سه هزار اثر 
باستانی«، ازجمله بخشی از آثار دوره پارینه سنگی تا دوره 
قاجار که در کاوش های باستان شناسی در ایران به دست 
آمده به زیرزمین حرم امام خمینی)ره( برده می شود تا 
به نمایش دربیایند. کاربران به این خبر واکنش نشان 
دادنــد.  این خبر واکنش های بسیاری را برانگیخت که 

بیشتر آن ها جنبه مخالفت با این تصمیم را داشت.

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.

 کارت عروسی
 معلمانه

فاجعه آلودگی پالستیک

اقدام 
خود جوش دو 

هموطن در 
توزیع یخ بین 
افرادی که به 
دلیل توفان 

دو شب پیش 
در دلگان 
سیستان و 
بلوچستان 

برق خانه شان 
قطع شده

وقتی عروس و داماد هر دو معلم باشن 
این میشه کارت عروسی، فقط کاش 

مهمونی نگیریم توی این اوضاع کرونایی

حفظ فاصله اجتماعی

اولین 
سوپرمارکت 
ایرانی هفته 

پیش با حضور 
تعدادی از 

مسئوالن ایران و 
ونزوئال در شرق 
کاراکاس افتتاح 

شد و مردم این 
جوری ازش 

استقبال کردن

توزیع یخ صلواتی

صف خرید در فروشگاه ایرانی »مگاصیص«

این تصویر 
واقعی و عجیب 
بعد از فروکش 

سیل در نیجریه 
گرفته شده که 

نشون میده 
بشر با استفاده 

بی رویه از 
پالستیک چه 
فاجعه ای رقم 

زده!

این جوری 
باید سوار مترو 
بشی تا فاصله 

اجتماعی 
رعایت بشه، 

در ضمن برای 
شرکت در 

آزمون کنکور 
هم پیشنهاد 

میشه، هم ضد 
کروناست و هم 

ضد تقلب!

دایــره  گسترش خبرهای جعلی وابسته به این است که بتواند به  شکل 
ویروسی انتشار یابد و این اغلب بیش از آن که به راست بودن خبر بستگی 
داشته باشد به احساسات و واکنش های عاطفی بستگی دارد. طبق 

آمارهای خــوِد فیس بوک و توئیتر )دو میلیارد کاربر در فیس بوک و 
330 میلیون کاربر در توئیتر( و ساعت هایی که در هر هفته 

در ایــن شبکه  های اجتماعی صــرف شــده اســت، باید 
گفت بسیاری از کــاربــران با خبرهای دروغــیــن و 

کمپین های اطالعات جعلی   مواجه شده اند. بر 
اساس پژوهشی که دانشگاه استنفورد انجام 

داده، وب سایت هایی که خبرهای جعلی یا 
»فیک نیوز« تولید کرده اند در طول انتخابات 
آمریکا 159 میلیون بازدید داشته اند و دیگر 
پژوهش ها نشان داده انــد که خبرهایی که در 

طول انتخابات بیش از همه همرسانی   یا بازنشر 
شده ، دروغ و جعلی بوده اند. درباره  نقش »فیک 

نیوز« در انگلستان در زمان انتخابات هم شواهدی 
در دست است که در هر دو، روبات های اینترنتی به کار 

رفته است. شناسایی »فیک نیوز« آسان نیست. پژوهشی 
که در دانشگاه استنفورد در سال گذشته انجام شده نشان می دهد که 

کاربران شبکه های اجتماعی اغلب در تشخیص محتوای جعلی و معتبر 
ناتوان هستند و ناشیانه عمل می کنند. این پژوهش فهرستی از ترفندها 
برای شناسایِی خبر های جعلی یا »فیک نیوز« ارائه داده که در زیر به آن ها 

 اشاره می کنیم:

سرخط خبرهای جعلی اغلب جالب هستند و با حروف بزرگ و عالمت 1 به سرخط  خبرها با دیده  شک بنگرید
تعجب می آیند. اگر سرخط خبر باورناپذیر باشد، این احتمال هست که خبر 

جعلی باشد.
مطمئن شوید که خبر از منبعی معتبر و مستقل به 2 منبع خبر را نگاه کنید

دست شما می رسد. اگر خبر از وب سایتی به دست 
شما رسیده که برایتان آشنا نیست دربــاره  آن 
وب سایت اطالعات کسب کنید و البته خبر 
را تا منبع معتبر پیگیری کنید چون در برخی 
اوقات برای اعتبار دادن به خبر نام یک منبع 

معتبر به خبر چسبانده می شود.
خود 3  به فرمت های نامتعارف توجه کنید در  جعلی  خبرهای  از  بسیاری 

خطاهای امالیی و گــرامــری دارنـــد و فرمت 
ظاهریشان هم غیرعادی است و این نشان می 
دهد کسی که این خبر را منتشر کرده با تنظیم خبر 

آشنایی ندارد.
گــزارش هــای خبرِی جعلی اغلب با عکس ها یا ویدئوهای 4  به عکس ها توجه کنید

دستکاری  شده همراه هستند. گاهی عکس مدنظر معتبر است اما در 
جایی غیر از پیش زمینه  خودش به کار رفته. می توانید عکس را در اینترنت 

جست وجو کنید تا دریابید از کجا آمده است یا به چه تاریخی تعلق دارد.

گزارش های خبرِی جعلی ممکن است زمان بندی هایی داشته باشند 5  به تاریخ ها توجه کنید
که بی معنا باشد یا ممکن است در آن ها، زمان رخدادها تغییر داده شده باشد.

منابعی را که در آن ها نام نویسنده آمده است، بررسی کنید. نبود هیچ 6   شواهد را چک کنید
منبعی یا بی نام بودن نویسنده می تواند نشانه  جعلی بودِن خبر باشد.

این که هیچ منبع دیگری آن خبر را گزارش نکرده ، یکی دیگر از نشانه 7   به دیگر گزارش ها هم توجه کنید
هایی است که می تواند هشدار جعلی بودن خبر را به شما بدهد.

گاهی دشوار است که میان خبر جعلی و مطلب فکاهی تمایز بگذاریم. 8    آیا خبر طنز است؟
بررسی کنید که آیا منبع خبر به مطالب طنز معروف است و آیا جزئیات خبر و 

آهنگ خبر نشان از طنز بودن دارد.
با نگاهی انتقادی درباره  خبرهایی که می خوانید، بیندیشید و فقط آن 9  برخی خبرها به عمد دروغ هستند

هایی را همرسانی )بازنشر( کنید که می دانید موثق هستند.
در پایان باید گفت که بد نیست درباره  هر خبری کمی شّکاک باشیم و از خود 
منبع: تسنیم بپرسیم: »آیا این واقعًا اتفاق افتاده است؟« 

چگونه خبرهای جعلی را در شبکه های اجتماعی تشخیص دهیم؟
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یک گفت وگو 

یک توئيت

گزیده 

یک عکس  

 خبر خوش وزیرآموزش و پرورش 
برای معلم ها

حال و هوا و روحیه خسته همه ما این روزها، 
موضوعی نیست که کسی بخواهد یا بتواند 
آن را نبیند یا کتمان کند، این خشم طبیعت 
 یا هر نامی که برایش بگذاریم آن طور که گفته 
 می شــود به ایــن زودی ها  دست از سرمان 

بر نمی دارد، پس مراقب خودمان باشیم  

محمد اکبری/خبرنگار پارلمان

عشق سهراب، گلوله داغ و خون خشایار!
گفت و گو  با شاهدان عينی نزاع خونين سعادت آباد و بررسی آسيب شناسانه  علل افزایش  نزاع و خشونت ها

مصطفی عبدالهی – سوناتای مشکی وسط 
خيابان ترمز می زند و راننده که رنگ لباس آستين 
کوتاهش همانند خودرو اش مشکی است،  دست 
به اسلحه پياده می شود. یکی دو تير اول را که 
شليک می کند، سرنشينان عقب سوناتا هم 
پياده می شوند تا تعداد تيرهایی که به سمت 
سرنشينان جک مشکی روانه می شود بيشتر شود. 
لحظاتی بعد یکی فریاد می زند : »بدو بذارش توی 
ماشين«. منظورش جسم غرقه در خونی است که 
دو گانگستر دیگر معرکه زیر لگد گرفته اند؛  کشان 
کشان او را روی صندلی عقب سوناتا می گذارند 
و به سرعت از معرکه می گذرند. همزمان که 
خودروی مشکی و سرنشينانش صحنه را ترک 
می کنند، دو چيز خودنمایی می کند : دو لکه 
خون به جای مانده روی آسفالت و دو شهروندی 

که تماشاگر این اتفاق هستند ... .
تيراندازی خونين هفته گذشته در   ماجرای 
منطقه سعادت آباد تهران، اگرچه می تواند فقط 
یک حادثه باشد و بس، اما بار دیگر این زنگ خطر 
را به صدا در می آورد که خشونت و این گونه بروز 
هولناک آن در جامعه به یکی از آسيب های نگران 

کننده اجتماعی تبدیل شده است.

ماجرا از چه قرار بود ؟       
بر اســاس آن چه تاکنون اعــام شــده، ماجرای 
درگــيــری هفته گذشته ســعــادت آبــاد تهران، 
درگيری سهراب و خشایار بر سر دختری بود که 
گویا عشق سهراب بوده و همراه خشایارکه در 
نهایت به خشم و خونریزی می انجامد. جزئيات 
بيشتر این حادثه را مسئوالن انتظامی و قضایی 
بررسی و رسيدگی خواهند کرد و مسببان حادثه 
به جزای خود خواهند رسيد، اما آن چه دلهره آور 
است رعب و وحشت ناشی از این گونه اتفاقات تلخ 

است که جامعه را درگير خود می کند.

ما و شاهدان عینی       
به طور قطع روایت این ماجرا به نقل از شاهدان 
عينی مارا بيشتر با حال و هوای تگزاسی آن روز 
لعنتی سعادت آباد آشنا می کند. بنابراین خيلی 
گشتيم تا بتوانيم با شاهدان عينی این ماجرا 
همکام شویم و به دنبال آن آسيب ها ی اجتماعی 
را بررسی کنيم . با چندنفر در فضای مجازی 
ــت هایشان به واقعيت  ارتباط گرفتيم که روای
نزدیک بود اما جالب این جا بود که برخی از آن ها 

از همين ماجرا هم قصد کاسبی داشتند؛ چيزی 
که خود یک آسيب اجتماعی دیگر است.

 ما می خوایم یه گزارش کار کنيم درباره این که این 
خشونت ها چقدر جامعه رو نگران و مضطرب می 
کنه. می خوایم تجربه شما از حادثه سعادت آباد رو 

هم داشته باشيم.
+من پول می گيرم مصاحبه می کنم، چون بيکارم.
ما که نمی دونيم اطاعات شما تا چه اندازه هست 
و به درد ما می خوره یا نه ، اجازه بدین اول درباره  

اون  صحبت کنيم.
+  جامع و کامل اطاعات دارم، شماره کارت 

ميدم، 300 تومن بریز تا توضيح بدم!

وحشتناک بود       
امــا یکی از شاهدان عينی آن ماجرا حاضر به 
گفت وگو با ما می شود، با این شرط که نامی از او 
ذکر نکنيم و با این اميد که شاید با حرف زدن او 
اضطراب و نگرانی اجتماعی ناشی از این حادثه 
شنيده شود : »با دوستام دور هم جمع شده بودیم 
که یهو صدای فحاشی از خيابون بلند شد، فحشای 
ناموسی ميدادن به همدیگه، رفتيم دم پنجره که 
ببينيم چه خبره ؟ اول قمه کشيده بودن و هی اسم 
یه دختر رو می آوردن. یکی شون می گفت »تو اون 
رو دزدیدی  و ُبرش زدی«. اصا شرایط عادی نبود، 
شده بود عين تگزاس و انگار داشتن با هم دوئل 
می کــردن. اولش فقط داد می زدن اما بعدش 
یکی شون تفنگش رو در آورد. دو سه تا تير هوایی 
شليک کرد و بعدش هم به طرف اون یکی تير زد. 
بعد از تيراندازی هم یکی رو انداختن توی ماشين 
و بردن، یکی دیگه هم تير خورده بود اما  اون قدر 
ترسيده بودم که متوجه نشدم چی کارش کردن. 
قبل رفتن اون ها پاک ماشين رو دستکاری کردن 

تا کسی شماره پاک رو بر نداره. من و دوستام از 
ترس سرمون رو دزدیده بودیم که نکنه یهویی ما رو 
دم پنجره ببينن. همه شون رفته بودن و بعدا پليس 
اومد. مردم پایين جمع شده بودن و با پليس حرف 
می زدن اما ما ترسيده بودیم و نرفتيم پایين. بعد از 
اون روز هنوزم وقتی می خوام برم توی خيابون، 
می ترسم که نکنه یهو یکی مثه اونا بياد تفنگ در 

بياره و تيراندازی کنه«.

 آمار نگران کننده نزاع ها       
حادثه هفته گذشته سعادت آباد، یکی از اتفاقات 
تلخ اجتماعی بود که به دليل تيراندازی صورت 
گرفته در آن، خبرش به همگان رسيد و نگاه ها را 
به ویدئوی منتشر شده از آن جلب کرد. اما حقيقت 
این است که شرایط بروز خشونت و خشم در جامعه 
نگران کننده تراز این حرف هاست و بدون شک 
باید برای تسکين این درد اجتماعی هوشيارتر 
بود. آمار های رسمی پزشکی قانونی هم عمق 
این زخم را بيشتر نشان می دهد. فقط بدانيم در 
سه ماه ابتدایی امسال، 146 هزار و 353 نفر به 
دليل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند : 
44 هزار و 632 زن و 101 هزار و 721 مرد. 
آمار مراجعين نزاع به پزشکی قانونی در 12 ماه 
سال گذشته هم همين قدر تلخ است : 574 هزار 
و 961 نفر مراجعه کننده، شامل 187 هزار و 
153  زن و 387 هزار و 808 مرد. تازه بماند که 
این ها فقط شامل مواردی است که به مراجعه به 
پزشکی قانونی منجر شده و احتماال مواردی از 
نزاع نيز وجود دارد که در جایی ثبت نشده است. 
همه این ها نشان می دهد که باید برای حل مسائل 
اجتماعی موجود فکری ریشه ای کرد و به سادگی 

از کنار آن ها نگذشت.

ماجرای غیبت آذری جهرمی 

گــروه اجتماعی- حــرف و 
ــاره غيبت  ــ ــا دربـ ــث ه ــدی ح
ــه هفته ای آذری  ــدودس ح
ــر ارتــبــاطــات با  جهرمی وزی
جلسه  در  مجددش  حضور 

هيئت دولت وارد فاز جدیدی شد. ماجرای این 
حرف و حدیث ها از زمانی آغاز شد که فعاليت وی 
در فضای مجازی متوقف شد به طوری که آخرین 
توئيت او 16 تير و آخرین پست اینستاگرامی اش 
ــود و پــس از آن خبری از او نشد. او  18 تير ب
18 تير در اینستاگرام نوشت : » و سه روزه که 
با مریضی اجبارا خانه نشين شــدم. درد قفسه 
سينه و سرفه های خشک و بی حالی شدید. رفتم 
بيمارستان و تست کرونا دادم که منفی بود. 
سی تی اسکن هم گرفتم که نشون می داد ریه هام 
درگير بيماری نيست...« به هر روی در روزهای 
اخير برخی فعاالن رسانه ای در توئيتر به شایعات 
متفاوتی درباره او اشاره کردند از جمله این  ادعا 
که  »درگيری لفظی ميان دادستان کل کشور و 
آذری جهرمی رخ داده است« و برخی هم غيبت او 
را بی ارتباط با مقاومت او در برابر فيلتر اینستاگرام 
ــوارد هنوز  ــاره این م مطرح کردند که البته درب
توضيحی از سوی وزارت ارتباطات   یا قوه قضایيه 
ارائه نشده است.  این خبر حاکی است، انصاف 
نيوز دوروز قبل نوشت که » آذری جهرمی اکنون در 

محل کار خود مشغول به فعاليت است.«

دکترمصطفی  اقلیما /  

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی

  سیاست های غلط ما
 و این جنایت ها

مسائل اجتماعی موجود، مسائلی فردی 
محيط  از  نــاشــی  مشکات  بلکه  نيست، 
 اجتماعی اســت که در بلند مــدت به وجود 
می آید و در بلند مدت هم قابل حل خواهد 
ــود. از ســوی دیگر آسيب هــای اجتماعی  ب
موجود معلولی از علت هاست و باید به دنبال 

دالیل بروز آن بود. 
پرخاشگری و دعواهایی هم که در جامعه 
می بينيم معلولی از هزار علت است. علت 
ــردد، وقتی پــدر و  اول به خــانــواده بر می گ
مادر در جامعه دچار مشکل باشند و مثا 
وارد  فشار  باشند،  نداشته  شغلی  امنيت 
 به آن ها به خــانــواده و فرزندشان منتقل 
می شود. بعد از آن، فرزند آن ها وارد جامعه 
می شود و حاال عاوه بر فشارهای موجود در 
خانه، تحت تاثير فشارهای جامعه و مدرسه 
هم قرار می گيرد. مثا معلمی که حقوق 
ــدارد سر دانــش آمــوز فریاد می  مناسبی ن
زند، تبعيض رفتار معلم با دانش آموزی که 
وضع مالی خوبی دارد هم او را دچار خشم 
 می کند. به مــرور این شرایط روی او تاثير
 می گذارد و شخصيت اش را شکل می دهد. 
او از ابتدای تولد دزد و شــرور نبوده، بلکه 
شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه او را 
به ایــن سمت بــرده اســت. ما هستيم که با 
سياست های غلطمان زیرساخت های الزم 
را در جامعه ایجاد نکردیم و اکنون آسيب 
های اجتماعی گسترده شده است. حاال هم 
اگر سازمان یا نهادی بخواهد این مسائل را 
سامان بدهد، شاید 50 سال زمان نياز باشد، 
چرا که این مسائل یک شبه به وجود نيامده و 
یک شبه هم قابل حل نيست. دروغگویی، 
زورگــویــی، بيکاری، تبعيض ها و مسائلی 
از این دست، از جمله مسائل امروز جامعه 

ماست که باید به فکر حل آن باشيم.

گفت و  گو  با  نایب رئیس مجلس :

کرونا عقب ماندگی دولت 
الکترونیک را آشکار کرد 

نایب رئيس مجلس با تاکيد براین که کرونا نشان 
داد عقب ماندگی پــروژه هــای دولــت الکترونيک 
تا چه ميزان آسيب زاســت گفت: تبادل مــدارک 
پزشکی ميان بيمار و پزشک و حتی داروخانه ها و 
کادر درمان خود به عاملی برای شيوع ویروس کرونا 
بدل شده که خود نمونه ای از آسيب پذیری جدی 
جامعه در نبود زیرساخت دولت الکترونيک در بخش 
بهداشت و درمان است.  سيداميرحسين قاضی زاده 
هاشمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خراسان 
استفاده از دولت الکترونيک و ارائه خدمات به صورت 
غيرحضوری را ضامن سامت کارکنان دولــت و 
گيرندگان خدمات بيان و اظهارکرد: توجه به توسعه 
دولت الکترونيک درشرایط کنونی از ضروریات 
است. او همچنين در بخش دیگری گفت: خطای 
تصميم گيری در مدیریت کان همچنين سبب شد 
پيکره مدافعان سامت آسيب جدی ببيند، به طوری 
که  عاوه بر تقدیم صدها شهيد خدمت، پيش بينی 
می شود در آینده ای نزدیک شاهد فرسودگی شغلی و 
استهاک انرژی کادر درمان و پزشکی باشيم. قاضی 

زاده هاشمی گفت: رجوع 
مجدد انبوه بيماران به 
براثر  بيمارستان ها 
ابتا به کرونا تراژدی 
دیگر و محدودیت هایی 

ــوزه درمـــان ایجاد  در ح
کرده است.

    تحلیل  

ورود کمیسیون اصل9۰ به پشت 
پرده های برزخ کنکور  

گــروه اجتماعی- ایــن شائبه در روزهــای اخير 
مطرح شد که مافيای کنکور که مقصود از آن 
موسسات کنکوری هستند، با تحرکات و اعمال 
نفوذشان مانع از تصميم سازی درست و به هنگام 
در بدنه تصميم گير کشور برای کنکور شده اند. 
اکنون رئيس کميسيون اصل 90 تاکيد کرده 
 است که این کميسيون به مداخات غيرقانونی 
جریان های پشت پرده در برگزارشدن یانشدن 
کنکور رسيدگی می کند. پژمانفر در این باره به 
خانه ملت گفت: در ارتباط با موضوع کنکور مسائل 
مختلفی مطرح است از جمله جریان های پشت 
صحنه برای برگزارشدن یا نشدن کنکور مداخاتی 
می کنند. این مداخات غيرقانونی است  حتما 
باید با آن برخورد شود و  یکی از مسائلی است که در 

کميسيون به آن رسيدگی می کنيم.



سینما و تلویزیون سه شنبه   14مرداد  61399
14 ذی الحجه 1441.شماره 20442

پریناز ایــزدیــار از هفته آینده با 
فیلم »لتیان« به کارگردانی علی 
تیموری در سینمای آنالین حضور 
خواهد داشت. این فیلم سال 97 
ساخته شده و امیر جدیدی، سارا 

بهرامی و حسن معجونی دیگر بازیگران آن هستند.

امین حیایی بازی در بخش هایی 
از فیلم »رقصنده« را که قرار بود در 
ایران فیلم برداری شود، به پایان 
رسانده و پس از بهبود شرایط و 
رفع ممنوعیت ها، بــرای ادامه 

بازی در این فیلم به هنگ کنگ سفر خواهد کرد.

ترانه علیدوستی از 16 مردادماه 
با فیلم کوتاه »اکو« به کارگردانی 
مهین صدری به سینما می آید. 
این فیلم که خرداد سال گذشته 
جلوی دوربین رفــت، در گروه 

هنر و تجربه اکران خواهد شد.

فلورا سام امشب همراه دخترش، 
به عنوان مهمان در ویژه برنامه 
»کودک شو« حضور خواهد داشت. 
عالوه بر او، حمید گودرزی، فریبا 
ابراهیمی  میثم  و  متخصص 

خواننده پاپ نیز مهمان این برنامه خواهند بود.

چهره ها و خبر ها

بهرام رادان پس از فیلم »گربه 
سیاه« در دومین تجربه همکاری 
خود با کریم امینی کارگردان این 
فیلم، قصد دارد تهیه کنندگی 
سریال نمایش خانگی »هیلو« 
را برعهده بگیرد. کارگردان این مجموعه نیز کریم 

امینی خواهد بود.

سینا مــهــراد بـــازی در سریال 
نمایش خانگی »آقــــازاده« اثر 
بهرنگ توفیقی را به پایان رسانده. 
او پس از مجموعه »پــدر« در این 
سریال بار دیگر در نقش »حامد« 

بازی کرده و ویژگی هایی مشابه آن شخصیت دارد.

علیرضا کمالی از امشب با فیلم 
ــرادران  »هفت و نیم« کــاری از ب
محمودی در سینمای آنالین دیده 
خواهد شد. او به زودی برای بازی 
در فیلم »شب، داخلی، دیوار« اثر 

برادران جلیلوند جلوی دوربین خواهد رفت.

سینمای جهان

امیر آقایی به جای احسان علیخانی
نیما بحری

 آقازاده

نقش  اصلی  نــامــزد  عنقا،  حامد  گفته  طبق 
ــود. این  »نیما بــحــری«، احــســان علیخانی ب
نقش به او پیشنهاد و دربــاره ایفای این نقش 
با او صحبت هایی شده بود، اما به دلیل آغاز 
پیش تولید »عصر جدید«، احسان علیخانی 
نتوانست در »آقــازاده« بازی کند و امیر آقایی 
جایگزین او شد. امیر آقایی 12 سال از علیخانی 
بزرگ تر است و از لحاظ سنی برای نقش یک 
آقــازاده که تنها به برکت اسم و جایگاه پدرش 
توانسته پیشرفت کند و صاحب ثروت شود، 
خیلی مناسب نیست. از طرفی بی رحمی و 
شرارتی که نقش »نیما« دارد، با چهره آقایی 
دارد،  علیخانی  به  نسبت  بیشتری  تناسب 
بنابراین امیر آقایی انتخاب خوبی برای نقش 
»نیما« بــوده اســت. البته چهره علیخانی نیز 
می توانست برای شخصیت متقلب و دوروی 
»نیما« مناسب باشد. بنابراین از لحاظ سن 
و چهره، احسان علیخانی انتخاب بی ربطی 
ــازاده نبوده، اما با توجه به  بــرای نقش این آق
تجربه و توانایی امیر آقایی در بازیگری، او برای 
این نقش انتخاب مناسبی بوده و بازی او در 
»آقازاده« بسیار خوب بوده است. به طور کلی 
نمی توان گفت احسان علیخانی در مقایسه 
با امیر آقایی می توانست انتخاب بهتری برای 

نقش »نیما« باشد.

بهرام افشاری به جای سعید آقاخانی
فاراب

 دل

منوچهر هادی در گفت وگویی که با فریدون 
جیرانی داشت، درباره انتخاب بازیگر نقش 
ــاراب« در سریال »دل« گفته بود که ابتدا  »ف
قصد داشته ایــن نقش را به سعید آقاخانی 
بدهد، اما بهرام افشاری از او خواسته نقش 
»فاراب« را بازی کند و ایده ها و تالش هایش 
بــرای بــازی در این نقش، باعث شده هادی 
این پیشنهاد را بپذیرد. »فاراب« جوانی الت، 
عصبی و خالفکار است که سرش برای دعوا 
و درگیری درد می کند. بهرام افشاری در 
سریال به خوبی نقش این جوان الت را بازی 
کرده و بسیار خوب از پس اجرای واکنش های 
عصبی و غیرعادی »فـــاراب« برآمده است. 
این شخصیت از نظر طبقه اجتماعی، حرفه، 
ویژگی های شخصیتی و فرهنگ با شخصیت 
های قصه تفاوت های زیادی دارد و در مقایسه 
با یک آدم معمولی و موجه هم متفاوت است، 
بنابراین عالوه بر گریم ظاهری، فیزیک و قد 
بلندش باعث شده »فــاراب« نسبت به بقیه 
شخصیت های قصه در جایگاه متفاوتی قرار 
ــش و  بگیرد. در چهره سعید آقاخانی، آرام
جدیت خاصی دیــده می شود که با جنون و 
خشم »فــاراب« تضاد دارد، اما در عوض این 
سرکشی به خوبی روی چهره بهرام افشاری 

نشسته است.

پدرام شریفی به جای محسن کیایی
پیمان

 هم گناه

سریال  نویسنده  عــنــوان  بــه  کیایی  محسن 
»هم گناه«، ابتدا نقش »آرمان« را برای خودش 
نوشته بود، اما پیشنهاد برادرش را می پذیرد 
و در نهایت نقش »آرمـــان« را بــازی می کند. 
این شخصیت جوان خوش گذران، بی خیال 
ــدام از  و شوخ طبعی اســت که تقریبا هیچ ک
اتفاقات  اطرافش را جدی نمی گیرد و رابطه 
ــدارد. اما  صمیمانه ای هم با خانواده خود ن
عالقه و ازدواج او با زنی بزرگ تر از خودش 
باعث ایجاد تحوالتی در شخصیت او می شود. 
محسن کیایی جزو بازیگرانی است که توانایی 
ــازی در نقش های کمدی و غیرکمدی را  ب
دارد، بنابراین بسیار خوب توانسته هر دو روی 
ــان«  و تحوالت تدریجی این  شخصیت »آرمـ
شخصیت را به مخاطب نشان دهد. »پیمان« 
فردی سرد و بی احساس است که کینه همه 
وجودش را پر کرده و در پس سادگی ظاهری 
که دارد، شخصیت پیچیده و مرموزی نهفته 
است. پدرام شریفی با بازی خوب خود موفق 
ــود و غیرقابل پیش بینی   ــ ــده وجهه رازآل ش
»پیمان« را به درستی اجرا کند و انتخاب بسیار 
مناسبی برای این نقش در ظاهر ساده، اما در 
باطن پیچیده و پر از عقده بوده است. محسن 
کیایی و پدرام شریفی هردو در جای خودشان 

انتخاب های مناسبی به نظر می رسند.

حامد بهداد به جای محمدرضا گلزار
آرش

 دل

ابتدا نام محمدرضا گلزار برای بازی در سریال 
»دل« در نقش »آرش« اعالم شد، اما طوالنی 
و مشغولیت گلزار  شدن پیش تولید سریال 
باعث شد این بازیگر از بازی در سریال انصراف 
دهد و حامد بهداد جایگزین وی شود. بهداد 
بیشتر در نقش شخصیت های بسیار برون گرا 
و گاه عصبی با واکنش های تند، بازی کرده 
اما در سریال »دل« در نقش متفاوتی ظاهر 
شده است. »آرش« جوانی ثروتمند و از طبقه 
مرفه اســت، اتفاقا او برخالف تصویر غالبی 
که از نقش های بهداد در ذهن وجــود دارد، 
شخصیتی بسیار آرام، موجه و منطقی دارد که 
کمتر عصبانی می شود و مسائل را با گفت وگو 
و محترمانه حل می کند. حامد بهداد که در 
»قصر شیرین« هم ثابت کرده بود می تواند در 
نقش های آرام و درون گرا بازی کند، در سریال 
»آرش«  ــرای  ب نامناسبی  انتخاب  نیز  »دل« 
نبوده. برخالف او گلزار انتخاب بدی برای 
این شخصیت بــوده. او بارها در نقش جوان 
عاشق پیشه ثروتمند و در سریال »عاشقانه« 
نیز نقش همسر ساره بیات را بازی کرده بود. 
عــالوه بر تکراری بــودن نقش، کیفیت بازی 
حامد بهداد با محمدرضا گلزار بسیار متفاوت 
است، بنابراین جایگزینی بهداد به نفع »دل« 

تمام شده است.

اگر احسان علیخانی »آقازاده« 
می شد...

در »آقازاده«، »دل« و »هم گناه«، امیر آقایی، محسن کیایی، بهرام افشاری و حامد بهداد 
جایگزین های مناسبی برای بازیگر قبلی نقش شان بوده اند؟

همکاری 2 غول فیلم نامه نویسی در 
یک سریال جدید مافیایی

نویسنده های »سوپرانوها« و »رفقای خــوب« یک 
سریال مافیایی جدید خلق می کنند.

از شناخته شده ترین  نفر  مــهــر، دو  بــه گـــزارش 
نویسندگان ژانر مافیایی می خواهند دوباره در پروژه 
جدید خود وارد ژانر جنایت سازمان یافته بشوند. 
شوتایم در حال تولید یک سریال درام مافیایی جدید 
با نویسندگی ترنس وینتر نویسنده »سوپرانوها« 
ــوردواک امپایر« و نیکوالس پیگلی از »رفقای  و »ب
خــوب« اســت. آن هــا همچنین تهیه کنندگان این 
سریال خواهند بود که هنوز نامی برای آن انتخاب 
نشده است. شوتایم چراغ سبز را به این پروژه نشان 
داده، اما تا به حال جزئیاتی درباره خطوط داستانی 
آن منتشر نکرده است.وینتر ۵9 ساله نویسنده و 
تهیه کننده اجرایی سریال »سوپرانوها« برای اچ بی او 
از فصل دوم تا ششم و پایانی آن بود که به عنوان یکی از 
بهترین سریال های تاریخ تلویزیون شناخته می شود. 
این درام اثرگذار، که در آن جیمز گندولفینی نقش 
شخصیت »تونی سوپرانو« رئیس مافیای نیوجرسی 
را بازی می کرد، طی دوران نمایش به شدت موفق 
خود چهار جایزه امی وسه جایزه انجمن نویسندگان 
آمریکا را دریافت کرد. پیلگی ۸7 ساله نیز که کارش 
را به عنوان یک خبرنگار آغاز کرده بود، بیشتر از همه 
به خاطر نوشتن فیلم نامه های دو فیلم کالسیک 
ساخته مارتین اسکورسیزی یعنی »رفقای خوب« 
ســال 199۰ و »کازینو« ســال 199۵ شناخته 
می شود. او بــرای »رفقای خــوب« با نقش آفرینی 
رابرت دنیرو، جو پشی و ری لیوتا نامزد دریافت جایزه 

اسکار بهترین فیلم نامه اقتباسی هم شد.

وونگ کاروای سریال می سازد
وونگ کاروای سینماگر سرشناس هنگ کنگی از 
ساخت اولین سریال درام خود با نام »شکوفه های 

شانگهای« خبر داد.
به گزارش ایسنا، کاروای در حالی قصد ساخت 
این سریال بر اساس رمان معروف »شکوفه ها« 
نوشته ژین یوشنگ را دارد که پیش از این ساخت 
یک فیلم سینمایی با اقتباس از این رمان را نیز 
در برنامه داشــت. این اولین فعالیت »کــاروای« 
از سال 2۰1۳ و ساخت فیلم سینمایی »استاد 
بــزرگ« محسوب می شود. این سریال روایتگر 
داستان زندگی یک میلیونر خودساخته چینی 
به نام آقای »بائو« و فراز و نشیب زندگی او از یک 
جوان فرصت طلب با گذشته ای مملو از سختی و 
دشواری، تا تبدیل شدن به یکی از ثروتمندترین 
افراد در شهر شانگهای چین است. هو ژ بازیگر 
چینی ایفای نقش اصلی در این سریال درام را بر 

عهده دارد.
کاروای که از کارگردانان مولف سینمای جهان است، 
بیشتر به سبب ساخت فیلم های منحصربه فرد از 
لحاظ بصری با سبکی ویژه و پرداختن به احساسات 
شاعرانه در فیلم هایش معروف است. وی از زمان 
ساخت اولین فیلمش با نــام »قطار سریع السیر 
چانگ کینگ« محصول 199۴، توانسته جایگاه 

ویژه ای در نزد سینمادوستان جهان پیدا کند. 

مائده کاشــیان - یکی از شــخصیت هایی که ایــن روزها در 
سریال های نمایش خانگی، مورد توجه مخاطبان قرار گرفته 
نقــش »آرمان« در ســریال »هم گنــاه« با بازی محســن کیایی 
است. جالب این که کیایی اعالم کرده نقش »پیمان« )با بازی 
پدرام شریفی( را دوست داشته، اما به پیشنهاد برادرش که 
کارگردان اثر اســت، نقش »آرمان« را ایفــا کرده. جایگزینی 
یکی از بازیگران در دو ســریال دیگر در حــال توزیع نمایش 

خانگی نیز اتفاق افتاده است.
 تکذیب انصراف شهاب حسینی 

از »بدون همه چیز«

جایگزینی هــادی حجازی فر در پــروژه سینمایی 
»بدون همه چیز« به جای شهاب حسینی شایعه بود.

به گزارش ایرنا، پس از اعالم پیوستن شهاب حسینی 
به پروژه سینمایی »بدون همه چیز« خبرهایی مبنی 
بر توافق نکردن این بازیگر و کنار رفتن وی از این 
فیلم رسانه ای شد که طبق پیگیری های خبرنگار 
ایرنا این خبر کذب است. بنابراین جایگزینی هادی 
حجازی فر در این پروژه سینمایی به جای شهاب 
حسینی بی اساس است و همچنان این بازیگر در 
کنار هنرمندانی چون پرویز پرستویی و هدیه تهرانی 

به ایفای نقش خواهد پرداخت.
این پروژه سینمایی به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی 
در حال پیش تولید است و اکنون نیز هنرمندانی 
چون علی مصفا، باران کوثری، الله مرزبان، پدرام 
شریفی، مهتاب نصیرپور و کاوه سجادی حسینی به 

فهرست بازیگران این فیلم پیوسته اند.

سینمای ایران

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید
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اکرم انتصاری- »زندگی مجموعه مکرری است پر از امید 
و تخم مرغ ، سوسک و فلسفه و عشق«؛ این تعبیر زنده یاد 
حسین پناهی از زندگی است. مردی زاده روستایی در 
دل کوه های سربه فلک کشیده زاگرس در کهگیلویه و 
بویر احمد. شاعر و بازیگری که در 48 سالگی درگذشت، 
ــارش در دنیای شعر و  امــا با وجــود عمر کوتاه خــود، آث
بازیگری هنوز موثر و خاطره ساز است. پناهی از آن دست 
آدم هایی  است که نگاهی خاص به مفهوم زندگی داشته و 
آن را ساده و در عین حال پیچیده در کالمش آورده است. 
امروز شانزدهمین سالروز کوچ او به دنیای ابدی  است 
و بهتر دیدیم در این روز، دربــاره حضور او و تاثیرش در 

دنیای هنر و ادبیات بنویسیم.

شاعری که به تنهایی سینما بود	 
اگر زندگی حسین پناهی را به صــورت دوره ای مرور 
کنید، متوجه روحیه جست و جوگر و نــاآرام او خواهید 
شــد. رفتن به قم و خــوانــدن درس طلبگی، یک سال 
آموزگاری در شوشتر، چند سال اقامت در اهواز و تجربه 
کارهای مختلف، بازگشت به زادگاهش دژکــوه و بعد 
هم کوچ به تهران و ورود به دنیای تئاتر، نویسندگی، 
شاعری و دکلمه. بازیگری او نیز متفاوت از دیگران و به 
نوعی با شاعرانگی درآمیخته بود. رسول یونان، شاعر 

ــاره حسین  و نمایشنامه نویس درب

پناهی گفته است: »هیچ و هرگز حسین پناهی به خاطر 
نقش هایی که اجرا کرد مشهور نشد بلکه این نقش ها به 
خاطر بازی او جلب توجه می کردند. حسین پناهی شعر و 
سینما را در هم آمیخت و هنر بازیگری اش را ارتقا بخشید. 

او به تنهایی یک سینما بود. یک سینمای تک نفره.«

اشعاری که به نام پناهی جعل می شود	 
ــار بــخــاری«،  ــن ــون ک ــالطـ ــچ«، »افـ ــوی ــن ــری ــت گ ــه وقـ »بـ
»سال هاست که مرده ام«، »جهان زیرسیگاری من است« 
و »کابوس های روسی« بخش کوچکی از کتاب های شعر 
حسین پناهی است. شاید تعدد آثار او در شعر باعث شده 
است برخی از نام او سوءاستفاده کنند و نام حسین پناهی 
را پای اشعار زیادی ببینیم که شاعرشان نیست و در واقع 
جعلی اند. دلیل دیگر این جعلیات نیز، شاید کالم ساده و 
در عین حال پیچیده حسین پناهی باشد. به عنوان مثال، 
به این شعر حسین پناهی دقت کنید:»نیستیم/ به دنیا 
می آییم/ عکس یک نفره می گیریم/ بزرگ می شویم/ 
عکس دونفره می گیریم/ پیر می شویم/ عکس یک نفره 
می گیریم/ و بعد دوباره باز نیستیم« در نگاه اول، شاید 
این شعر ساده به نظر بیاید، اما با کمی دقت می توان 

متوجه جامع بودن و الیه های دیگر این شعر شد.

حافظ نفیس را دوست ندارد	 
ــو و  ــت و گ ــف ــل گ ــاد اهـ ــ ــاد حــســیــن پــنــاهــی زی ــده یـ زنـ
مصاحبه ها  معدود  ایــن  از  یکی  نبود.  مصاحبه 
مربوط به ماهنامه »گــزارش فیلم« است که در 
اردیبهشت ماه ســال 69 انجام شــد. پناهی 
در زمان انجام این مصاحبه، 34 ساله بود و 
پاسخش به برخی سواالت درباره شاعران و 
نگاهش به دیگر سواالت، تامل برانگیز است. 
برای مثال او پلنگ صورتی را آن روی سکه 
اسکندر و مارگارت تاچر و ژان پل سارتر می داند، 
می گوید موالنا را نمی شناسد، 
سیاه و سفید  نــوع  را  خیام 
ــظ مـــی خـــوانـــد و  ــافـ حـ
درباره حافظ نیز چنین 
می گوید: »حافظ یگانه 
ــی از وقتی  اســـت، ول
شـــعـــرهـــایـــش چـــاپ 
نفیس می شود، زیاد از 

او خوشم نمی آید.« 

پیک خبر 

 همایون شجریان
 در تدارک آثار جدید

همایون شجریان مشغول ساخت اثری جدید از 
ساخته های استاد کیخسرو پورناظری است. به 
گزارش صفحه »خانه شجریان«، قطعات این آلبوم 
احتماال از آثار اجراشده در کنسرت مهرماه سال 
97 همایون شجریان و گروه شمس در شهر قونیه 
اســت. گــروه شمس یک گــروه موسیقی سنتی 
ایرانی با سرپرستی کیخسرو پورناظری است و 
تنبور ساز اصلی آن محسوب می شود. در ویدئویی 
که درباره این خبر منتشر شده، همایون شجریان 
در حال تمرین تصنیف »مــردان خدا« است که 

پیشتر شهرام ناظری نیز آن را خوانده است.

سبقت یامین پور از رضا امیرخانی

وحید یامین پور دومین نویسنده پرفروش کشور 
شد. براساس اعالم پایگاه اطالع رسانی خانه 
کتاب، یامین پور با شش عنوان کتاب در ردیف 
دوم نویسندگان پرفروش در حوزه کتاب های 
عمومی بازار قرار گرفت. در این فهرست، الیف 
شافاک نویسنده ترکیه ای، با 92 عنوان کتاب 
در جایگاه اول قرار دارد. یامین پور سال گذشته 
با کتاب نخل و نارنج، در رتبه سوم نویسندگان 
پرفروش کتاب قرار داشت. این در حالی است 
که رضا امیرخانی، نویسنده معروف کتاب هایی 
چون »قیدار« و »من او« در این فهرست، با 17 

عنوان کتاب، در جایگاه نهم قرار دارد.

ناشنیده هایی از زندگی حسین پناهی در سالروز درگذشت او

شاعری که به تنهایی یک سینما بود!
به مناسبت صد و چهاردهمین سالروز امضای فرمان مشروطیت

رویش های ادبی مشروطه؛ از بهار تا عشقی
جواد نوائیان رودسری – بی تردید انقالب مشروطه، شعر فارسی را جوان کرد؛ تا پیش از این رویداد سرنوشت ساز، قلم 
نویسندگان عمومًا در اختیار قدرتمندان بود و بیشتر شاعران نیز، برای گذران زندگی، ناچار مدیحه سرای امرا و پادشاهان 
بودند؛ معدود سرایندگان آزاده و دین دار نیز، قلم خود را در بحر معرفت و عرفان فرو می کردند و خامه را برای دل می لغزاندند. 
اما مشروطیت، ساز مردم نوازی را کوک کرد و قلم شاعران و نویسندگان را رسمی تازه بخشید و این بار، آن چه از نوک خامه 
می تراوید، برای مردم بود و در راستای تقویت آداب وطن دوستی. شاعران نامدار عصر مشروطه، عمومًا جوان بودند و شور 
جوانی و اشتیاق به تغییر در کشور، قلم آن ها را ُبّران تر و طبع شان را به روزتر می کرد. ازاین رو، استفاده از تعبیر »رویش« برای شعر 
مشروطیت، به هیچ رو گزاف نیست. امروز، در صد و چهاردهمین سالروز امضای فرمان مشروطیت و پیروزی ملت بر استبداد، از 

چهار شاعری که در این دوره، با اشعارشان شناخته شدند و در سپهر شعر فارسی اوج گرفتند، یاد خواهیم کرد.

ملک الشعرا هبار
با َشِه ایران زآزادی سخن گفتن خطاست      

کار ایران با خداست
محمدتقی بهار در سال 1265 خورشیدی، در مشهد زاده 
شد و هنگام پــیــروزی مشروطیت، جوانی 20 
ساله بــود. او از همان دوران به سرودن 
اشعار اجتماعی رو آورد. با آغاز دوره 
استبداد صغیر و به خطر افتادن اساس 
مشروطه، بــهــاِر جــوان بــه عضویت 
انجمنی درآمــد که در پی تقابل با 
استبداد بود. نخستین اشعار سیاسی 
و اجتماعی او در روزنامه خراسان انتشار 
یافت؛ بهره بهار از سبک شعر کالسیک فارسی 
و استفاده از آن در موضوعات  روز، وی را به یکی از مهم ترین 

شاعران عصر مشروطه تبدیل کرد.

عارف قزویین
از خون جوانان وطن الله دمیده 

از ماتم سرِو قدشان، سرْو خمیده
ابوالقاسم عارف قزوینی، در سال 1259 خورشیدی، در 
همدان زاده شد و هنگام پیروزی مشروطیت، 26 
ساله بود. او در حافظه تاریخی مردم ایران، 
به واسطه تصنیف های جاودانه اش، 
ماندگار شده است. عارف از آن دست 
شاعران و هنرمندانی بود که حاضر 
ــدرت درآیــد  نشد به خدمت عمله ق
و همین مسئله او را بــه کنج عزلت 
کشاند. سال های پایانی عمر وی در دره 
مرادبیگ، جایی در جنوب همدان گذشت و 

در فقر و تنگدستی، در سال 1312 خورشیدی درگذشت.

میرزاده عشیق
خاکم به سر زغصه، به سر خاک اگر کنم

خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟
سیدمحمدرضا کردستانی در سال 1273 خورشیدی، 

در کرمانشاه زاده شد؛ 12 ساله بود که مشروطیت 
به پیروزی رسید. او پس از پایان تحصیل در 

استانبول، به ایران بازگشت و به سرودن 
شعر و روزنامه نگاری رو آورد. اشعار 
عشقی، مشحون از حس وطن دوستی 
نظم  نمونه های  بهترین  از  و  ــت  اس

معاصر فارسی در این زمینه محسوب 
می شود. او از مخالفان سرسخت سردار 

سپه بــود و به همین دلیل، به دســت مأموران 
نظمیه در تیرماه سال 1303، در حالی که کمتر از 30 

سال داشت، کشته شد.

فرخی یزدی
قسم به عزت و قدر و مقام آزادی                       

که روح بخش جهان است نام آزادی
میرزامحمد فرخی یزدی مشهور به شاعر لب دوخته، زاده 

یزد در سال 1268 خورشیدی است؛ هنگام پیروزی 
مشروطیت 17 ساله بود و از همان زمان، شعر 

اجتماعی و سیاسی می سرود. فرخی 
با اشعار تند و تیزش، به کابوسی برای 
طــرفــداران استبداد و انحصارطلبان 
تبدیل شد. او نیز همچون عارف، با عمله 

قــدرت هم داستان نبود. مخالفتش با 
رضاشاه، آن هم در زمان اوج دیکتاتوری 

وی، باعث شد که به زندان بیفتد و با آمپول هوای 
پزشک احمدی در سال 1318، رخت از جهان بربندد.

کنسرت آنالین کیهان کلهر که قرار بود شب گذشته اجرا شود، به 
تعویق افتاد. کیهان کلهر در صفحه رسمی خود در اینستاگرام، در 
توضیح این تاخیر نوشت:»دوستان و همراهان! اجرای امشب ما 
به دلیل بروز پاره ای مشکالت از تاریخ »سیزدهم مرداد« به تاریخ 
»پانزدهم مرداد« ساعت بیست و دو موکول می گردد.« این کنسرت 

آنالین قرار است در خانه باغ اتحادیه  تهران به روی صحنه برود.

تغییر تاریخ 
کنسرت آنالین 
کیهان کلهر
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با دقت به تصویر باال نگاه کنید و بگویید به جای 
عالمت سؤال باید چه عددی قرار بگیرد؟
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گرفتن از هوا  12.نوعی بیماری خونی

 عمودی:
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هوش منطقی:

 در هر ردیف، حاصل جمع دو عدد سمت  چپ برابر با حاصل ضرب دو عدد سمت 
راست است. با توجه به این الگو به این نتیجه می رسیم که پاسخ عدد 4 است.

چالش ذهن :  1. تلویزیون 2. قوری 3. ساعت دیواری 4. شومینه 5. یخچال 
6. گلدان

تست هوش:

پاسخ عدد 14 است. اگر دقت کنید متوجه می شوید که اعداد نوشته شده 
روبه روی هر شکل با تعداد مربع های آن برابر است .بنابراین و تعداد مربع های 

شکل سوم 14 عدد است.

آیا می توانید 10  تفاوت را  بین این 2 تصویر مشابه پیدا کنید؟ 
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

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

اختالف تصاویر

اختالف تصاویر:

در هر یک از شماره های تصویر باال، نام یکی از وسیله هایی را که در خانه یافت می شود، نوشته ایم که 
شما باید با جا به جایی حروف به کار رفته  آن   را پیدا کنید.

چالش ذهن

بازی با کلمات:  ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم 
به دست آورید ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

سه حرفی: رنگ، ریگ، گیر، فنر، نفر و...
چهار حرفی: فرنی، رنگی، فرنگ

پنج حرفی: فرنگی

خفن استریپ:  رقم زدن

باتوجه به تصویر و اعداد داده شده در جدول، به 
جای عالمت سوال باید چه عددی قرار گیرد؟

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

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

سطر کلماتی را با همان تعداد حروف بنویسید.

شرح در متنبازی با کلمات

حل جدول:

 

ا   د  د   س   م  ب   ى س     
     

ب ل   و  م   ى  ه  ف  ت  ل  ا  ن   ف     
ه ا  م  ى   ک   ن   ى  ز   ر  گ  ن  ر      
ا ر  ن   ا  ر  ا  ب  ن   ى  ر  ک  ا س    

  
ر ى  ف  ت  س  ن   ک  و   گ  ا  ر  ح      

 

ق ى   ب  م  ا  ب  ک   ج    
ل ا  ا   ن   م   ر    

   
ى م  ا  ر  ا  ب   ا  ک  ت   

ا د  ر  ا س   م  ل    س 
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در امتداد تاریکی

سجادپور- زن 32 ساله ای که شش سال 
قبل شوهر 36 ساله اش را با انگیزه حسادت 
های زنانه و با ضربه چاقو به قتل رسانده بود 
سپیده دم یک شنبه گذشته در زندان مرکزی 

مشهد به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش اختصاصی خراسان، قصه تکان 
دهنده این جنایت در بیست و دوم خرداد سال 
93 در یک انبار ضایعاتی زمانی به روایت تلخ 
رسید که مردی به همراه همسر و فرزند هشت 
ساله اش و برای تمدید قــرارداد جمع آوری 
ضایعات نزد صاحبکارش در خیابان شهید 
چراغچی 18 رفت و با یکدیگر مشغول گفت و 
گو شدند. در این هنگام زن جوان دیگری وارد 
انبار ضایعاتی شد و از مرد 36 ساله )ضایعات 
فــروش( خواست همراه او به بیرون از انبار 
برود! ولی مهری همسر 26 ساله مرد ضایعات 
فروش که زیرچشمی آن زن جوان را زیرنظر 
داشت ناگهان با بروز یک حسادت زنانه به 
سمت همسرش رفت و فریاد زد »حق نداری با 
او بیرون بروی!« اما این کالم به مذاق امیر )مرد 
انباردار( خوش نیامد! او که از شنیدن این 
جمله خشمگین شده بود با عصبانیت به سوی 
همسرش برگشت و فریاد زد: »می خواهم 
بــروم تو چه کار داری؟« با این جمله شعله 
مشاجره ای وحشتناک زبانه کشید. »مهری« 
که در حال شستن تیغه یک چاقو برای بریدن 
هندوانه بود به طرف شوهر 36 ساله اش 
برگشت و با یکدیگر درگیر شدند در این میان 
ناگهان تیغه چاقو به قفسه سینه مرد جوان 
فرو رفت و او تلوتلوخوران روی موتورسیکلت 
افتاد که در انبار ضایعات پــارک شده بود. 
خریدار ضایعات که از دوستان مرد مجروح 
ــس تماس گرفت اما  بود بالفاصله با اورژان
نتوانست تا رسیدن نیروهای اورژانس صحنه 
خون ریزی دوستش را تحمل کند به همین 
خاطر پیکر نیمه جان مرد 36 ساله را درون 
پراید گذاشت و به سمت بیمارستان شهید 
هاشمی نژاد مشهد حرکت کرد هنوز مسافت 

زیادی را طی نکرده بود که خودروی اورژانس 
از راه رسید و بدین ترتیب پیکر مجروح حادثه با  
آمبوالنس به بیمارستان انتقال یافت اما تالش 
کادر درمانی به نتیجه نرسید و این مرد جوان 
بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربه چاقو به 

قفسه سینه جان سپرد.
گزارش خراسان حاکی است، به دنبال اعالم 
ماجرای قتل مرد 36 ساله از طریق نیروهای 
کالنتری شفا به قاضی سیدجواد حسینی 
)قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه( 
گروهی  همراه  به  قضایی  مقام  بالفاصله 
آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  کارآگاهان  از 
خراسان رضوی عازم محل درگیری شد و 
تحقیقات فنی و تخصصی درباره چگونگی 
این جنایت هولناک ادامه یافت. دقایقی بعد 
با دستور »قاضی حسینی« همسر مقتول 
بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت. 
ــزارش خــراســان، ایــن زن که در همان  به گ
مراحل اولیه تحقیقات، قتل همسرش را به 
گردن گرفت هنگام بازسازی صحنه جنایت 
در حضور مقام قضایی به تشریح جزئیات 
این قصه تلخ پرداخت و گفت: او )مقتول( 
وقتی فرد غریبه ای را می دید جوگیر می 
شد و می خواست قــدرت مردانگی خود را 
ــال قبل هم مرا با چاقو  اثبات کند. او دوس
مجروح کرده بود و مدام کتکم می زد اما با 
همه ایــن ها او را دوســت داشتم. همه می 
دانند که من تا چه انــدازه به همسرم عشق 
می ورزیدم. اگر در این انبار ضایعات زندگی 
می کنم، اگر ماشینم را به خاطر رونق کار 
ضایعات فروشی همسرم فروختم، اگر در 
ــودم، فقط  دادگــاه ها و کمپ ها دنبال او ب
 به خاطر عشق و عالقه به زندگی ام بود.
وی در پاسخ به سوال قاضی ویژه قتل عمد 
که قتل چگونه اتفاق افتاد، گفت: آن روز زن 
ناشناسی که من او را ندیده بودم ولی همسرم 
گاهی به صورت تلفنی با او صحبت می کرد، 
در انبار آمد در حالی که کودکش نیز همراهش 

بود. همسرم با دیدن آن زن باز هم جوگیر شد و 
در برابر اعتراض من گفت: االن تو را داخل آغل 
سگ می اندازم تا ببینم چقدر طاقت داری؟ 
در آن لحظه آن زن غریبه وارد انبار شده بود و 
فرزندش با بچه ها بازی می کرد که شوهرم 
به طرف من حمله کرد. من در حال شستن 
کاردی بودم که می خواستم با آن هندوانه ای 
را ببرم. در یک لحظه ما با هم درگیر شدیم و 
مقنعه ام جلوی چشمانم را گرفت. من کارد 
را به صورت کلنگی گرفته بودم که او را هل 
دادم ولی وقتی مقنعه را از روی چشمانم کنار 
زدم دیدم او تلوتلو خوران روی موتورسیکلت 
افتاد، در حالی که خون از بدنش بیرون می 
زد، دستم را روی زخم گذاشتم و فریاد زدم به 
اورژانس زنگ بزنید. یکی از دوستان شوهرم 
که در محل بود با اورژانس تماس گرفت ولی 
من نمی توانستم این صحنه را تحمل کنم، 
بنابراین او را با خودرو به سمت بیمارستان 
بردیم که در بین راه اورژانس رسید و همسرم 
را به مرکز درمانی رساند. من قصد کشتن او را 

نداشتم فقط می خواستم همسرم را بترسانم، 
چــون می دانستم مــرا داخــل آغــل سگ که 
داخل انبار ضایعات بود زندانی می کند. او 
قبال خودش را هم با چاقو زده بود. متهم این 
پرونده جنایی در پاسخ به سوال قاضی ویژه 
قتل عمد که پرسید زن دیگری نیز که فرزندی 
هم دارد مدعی است که »الف« همسر اوست و 
مدارکی نیز ارائه کرده است، در این باره چه 
می گویی؟ گفت: همسرم او را طالق داده بود 

و طالق نامه اش هم در منزل من است.
وی ادامه داد: قبال در یک سانحه تصادف که 
همسرم رانندگی خودرو را به عهده داشت، 
من به شدت مجروح شدم که پس از گرفتن 
دیه خودرویی خریدم و با آن کار می کردم. ولی 
خودرو را برای این که انبار ضایعات تأسیس 
کنیم فروختم، با همه این ها همسرم نسبت 
به زندگی و روابط خانوادگی خود تعلق خاطر 
نداشت و مــدام سر ایــن موضوع با یکدیگر 

اختالف داشتیم.
بنابر گزارش اختصاصی خراسان، به دنبال 

ــرای عمومی و  تکمیل تحقیقات در دادسـ
انقالب مشهد، این پرونده جنایی به شعبه 
ــاه کیفری یک خراسان رضوی  پنجم دادگ
ارسال شد و زن 26 ساله پای میز محاکمه 
ایستاد. او در جلسات دادگاه نیز به صراحت 
به قتل شوهرش اعتراف کرد اما در عین حال 
گفت: او را دوست داشتم و عاشق شوهرم 

بودم!
ــه رسیدگی به ایــن پرونده جنایی،  در ادام
قضات باتجربه دادگاه کیفری یک خراسان 
رضوی، او را براساس محتویات پرونده و اقاریر 
صریح و همچنین دیگر دالیل و مستندات 
موجود به قصاص نفس محکوم کردند اما 
رای صادر شده با اعتراض متهم رو به رو شد 
و پرونده بــرای رسیدگی دقیق تر به شعبه 
47 دیوان عالی کشور ارجاع شد. گزارش 
خراسان حاکی اســت، با این حــال   قضات 
دیوان عالی نیز پس از مطالعه دقیق پرونده، 
رای صادره را مطابق با موازین قانونی و شرعی 

دانستند و رای به تایید قطعی آن دادند.
با قطعیت یافتن حکم قصاص نفس، این 
ــرای اجـــرای حکم بــه دادســـرای  پــرونــده، ب
عمومی و انقالب مشهد بازگشت تا این که 
سپیده دم روز یک شنبه گذشته مقدمات 
اجرای این حکم با دستور قاضی محمدرضا 
دشتبان )معاون اجــرای احکام دادســرای 
عمومی و انقالب مشهد( فراهم شد و بدین 
ترتیب مهری )قاتل 32 ساله( پــای چوبه 
دار رفت و با نظارت قضات اجرای احکام و با 
حضور دیگر مسئوالن ذی ربط به دار مجازات 
آویخته شد و بدین ترتیب حسادت زنانه بار 
دیگر به حلقه دار گره خورد تا درس عبرتی 
برای افــرادی باشد که همچنان با سوءظن 
و حسادت های پوچ، زندگی را به کام خود و 
اطرافیان به گونه ای تلخ می کنند که در نهایت 
همین رفتارهای به ظاهر بی اساس، ناگهان 
شعله های خشم را برمی افــروزد و جنایتی 

هولناک رقم می خورد.

قاچاقچی نیستم اما ...

من نه تنها قاچاق فروش نیستم بلکه از این کار به شدت متنفرم 
ولی یک اشتباه احساسی عاشقانه زندگی مرا نابود کرد و به 

اجبار با مواد مخدر سنتی و صنعتی آشنا شدم تا جایی که ...
زن 22 ساله ای که به اتهام همدستی در خرید و فروش مواد 
مخدر به همراه شوهرش در یکی از پارک های مشهد دستگیر 
شده است، در حالی که به شدت اشک می ریخت، با بیان این 
که من قاچاق فروش نیستم، درباره ماجرای زندگی اش به 
کارشناس اجتماعی کالنتری قاسم آباد گفت: فوق دیپلم 
گرفته بودم که با »امیرعباس« آشنا شدم. او جوانی خوش بیان 
و خنده رو بود، به همین دلیل من هم با یک لبخند خیابانی به 
او دل بستم و بدین ترتیب روابط پنهانی ما آغاز شد. آن قدر 
احساسات و هیجانات عشق و عاشقی های دوران جوانی 
چشمانم را کور کرده بود که حتی زشتی ها و پلیدی های وجود 
او را به گل و بلبل تشبیه می کردم و در ذهنم از او یک مرد ایده 
آل ساخته بودم تا جایی که وقتی فهمیدم »امیرعباس« سابقه 
دار است و قبال به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر مدتی را در 
زندان گذرانده، هیچ اهمیتی به آن ندادم و خیلی راحت از کنار 
این موضوع گذشتم. اگرچه در همین مدت ارتباط پنهانی او 
را جوانی شراب خوار و رفیق باز یافتم اما همه این ها را زیر پایم 
گذاشتم و او را بر بلندای قصر آرزوهایم دیدم. یک سال قبل، 
وقتی امیرعباس به خواستگاری ام آمد، پدرم در همان دیدار 
اول او را الیق من ندانست و با این ازدواج مخالفت کرد. مادرم 
نیز معتقد بود خانواده او در شأن ما نیستند ولی من به ازدواج با 
او اصرار می کردم زیرا با همین ادعاهای پوچ و هیجانی دوران 
جوانی به خودم ثابت می کردم که من با عشقی آتشین او را 
به زندگی عادی باز می گردانم و عشقم را به پایش می ریزم.  
اما یک ماه بعد از  ازدواج، تازه فهمیدم که همه این ادعاهای 
بی اساس و هیجانی فقط یک مشت حرف های پوچ و بیهوده 
است که برای رسیدن به هوس ردیف می شوند. در همان آغاز 
زندگی مشترک، امیرعباس سراغ دوستان ناباب و کارهای 
خالف گذشته اش رفت. شب ها دیر به خانه می آمد و پاسخ 
اعتراضم را با مشت و لگد می داد. دوست داشتم مانند روزهای 
اول عاشقی در کنارش باشم و با او حرف بزنم ولی چهره درهم 
و بی توجهی هایش دلسردم می کرد. امیرعباس مرا مجبور 
کرده بود برای فروش مواد مخدر همراهی اش کنم تا پلیس 
به او مشکوک نشود. در حالی که حتی نام مواد مخدر را نمی 
دانستم، مجبور بودم برای فریب پلیس، در کنار شوهرم قرار 
بگیرم. تا این که یک روز وقتی با همین شگرد در یکی از پارک 
های منطقه قاسم آباد مشهد در حال توزیع مواد مخدر بین 
معتادان پارک بودیم، ناگهان در محاصره نیروهای انتظامی 

قرار گرفتیم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اجرای حکم قصاص یک زن در زندان مرکزی مشهد

حسادت زنانه به حلقه دار گره خورد

قاتل هنگام باز سازی صحنه جنایت در حضور قاضی حسینی )قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه (
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شاخص

شوک کرونایی به چک ها 
تخلیه شد

ــک هــای  ــک هـــای برگشتی از چ ســهــم چ
مبادله ای که در فروردین امسال به دلیل 
محدودیت های کرونایی به طرز کم سابقه ای 
نسبت به ماه های اخیر افزایش یافته بود، هم 
اینک با شیبی نزولی در حال بازگشت به روند 
قبلی خود است. بر این اساس، در خردادماه 
امسال سهم تعداد چک های برگشتی از کل 
چک های مبادله ای،به ۱۱.۲ درصد و سهم 
مبلغ این چک ها، به ۱۲ درصد رسیده است.  

نبض بازار

خبر

بازار خبر
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 کرونا3 برابر بحران مالی ۲009 
به گردشگری جهان آسیب زد

فــارس- سازمان جهانی گردشگری اعــام کرد 
شیوع ویروس کرونا سه برابر بیشتر نسبت به بحران 
مالی سال ۲۰۰۹ به صنعت گردشگری جهان 

آسیب زده است.

تولید خودروها افزایشی شد

ایسنا- طبق آمار اعام شده توسط وزارت صمت در 
سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه 
سال ۱۳۹۸، رشد تولید در انواع خودروها دیده 
می شود. براساس آمار منتشر شده در مدت مذکور 
امسال ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید 
شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ )۱۸۴ 
هزار دستگاه( رشد ۸/۴ درصدی را نشان می دهد.

 معرفی مدرس خیابانی
 برای وزارت صمت قوت گرفت

فارس - رئیس جمهور طی هفته جاری حسین 
مدرس خیابانی، سرپرست فعلی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را به عنوان وزیر پیشنهادی این 

وزارتخانه به مجلس معرفی می کند.

قیمت رسمی کاالهای پروتئینی 

بردبار- بازار کاالهای پروتئینی نیز بازار پرکششی 
است که به دلیل تنوع کیفیت و کمیت محصوالت 
آن دامنه نوسانات زیادی دارد؛ از این رو نیازمند 
رصد ویژه ای است ، محصوالت پروتئینی طیف 
گسترده ای از انواع گوشت قرمز و سفید و ماهی و 
میگو و مرغ و محصوالت سوسیس ، کالباس و غیره 
را شامل می شود که در ذیل قیمت برخی از آن ها را 
از سایت ۱۲۴ وابسته به سازمان حمایت از مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان می خوانیم:
گوشت مرغ تازه قیمت مصوب: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

تخم مرغ قیمت مصوب: ۱۱۰,۰۰۰ ریال
گوشت گوسفندی مخلوط حداقل: ۸۴۰,۰۰۰ 

ریال و حداکثر : ۹۷۹,۰۰۰ ریال
گوشت گوساله مخلوط حداقل : ۶۸۷,۰۰۰ ریال 

و حداکثر :۷۸۲۰۰۰ ریال
مرغ  قیمت مصوب: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

گوسفند زنده حداقل : ۳۹۷,۰۰۰ ریال، حداکثر: 
۴۳۵,۰۰۰ ریال

گوساله زنده حداقل : ۲۷۲,۰۰۰ ریال و حداکثر: 
۳۰۹,۰۰۰ ریال

جوجه یک روزه راس چهار منفی )یک قطعه( قیمت 
مصوب: ۲۹,۰۰۰ ریال

ــن ســایــت قیمت بــرخــی محصوالت  البته در ای
پروتئینی وجود نــدارد که با پیگیری خبرنگار ما 

قیمت های ذیل به دست آمد:
میگوی منجمد هرکیلو ، ۷۵۰ هزار ریال ؛ فیله 
بوقلمون هر کیلو یک میلیون و ۵۰ هزار ریال؛ بیکن 
بوقلمون، هرکیلو یک میلیون و ۱۵۰هزار ریال ؛ 
کالباس دودی ۹۰ درصد ؛ کیلویی یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار ریال و کالباس خشک ۶۰ درصد ، 

کیلویی ۴۸۰ هزار ریال.

روز گذشته متن کامل طرح دو فوریتی 
این  جهش مسکن منتشر شــد. در 
طرح که در قالب ۷ فصل بیان شده، 
سه ابزار تامین منابع مالی، واگذاری 
زمــیــن و مــوســســات اجـــاره داری و 
چگونگی مالیات بر عایدی اماک 

برای رونق مسکن دیده شده است.

تامین منابع مالی برای مسکن	 
به گزارش فارس، بر اساس این طرح، 
دولت موظف شده است تا نیاز سالیانه 
مسکن کشور را بر اساس اعام وزارت 
راه و شهرسازی تامین کند. در این 
زمینه، باید در ۴ سال نخست اجرای 
طرح، ساالنه حداقل یک میلیون واحد 
مسکونی در کشور توسط دولت تولید 
و عرضه شود. این طرح در خصوص 
منابع تولید و عرضه مسکن به حسابی 
در بانک مسکن تحت عنوان »حساب 
ــاره کــرده اســت که  ملی مسکن« اش

مرتبط  مالیات های  منابع  محل  از 
ــوزه زمین، مسکن، مستغات  با ح
و ساختمان، منابع پیش بینی شده 
برای بخش مسکن در قوانین بودجه 
سنواتی، منابع حاصل از بازگشت با 
امهال اصل و فرع خطوط اعتباری 
مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق 
ــداز مسکن یکم در هر سال،  پس ان
منابع وقــف و خیرین و دیگر منابع 
همچنین  ــود.  ش می  افتتاح  مشابه 
براساس این طرح بانک ها و مؤسسات 
اعتباری مکلفند حداقل ۲۵ درصد از 
تسهیات پرداختی خود را  به بخش 

مسکن اختصاص دهند.

واگـــذاری 99 ساله زمین و راه 	 
اندازی موسسات اجاره داری

طــرح دو فوریتی جهش مسکن در 
و  راه  وزارت  زمــیــن،  تامین  بخش 
شــهــرســازی را مــوظــف کـــرده است 

ــذاری اراضــی مورد  تا نسبت به واگ
نیاز ساخت مسکن صرفًا به صورت 
ــدام کــنــد. در  ــاره ۹۹ ســالــه، اقـ اجـ
این بــاره دستگاه ها و شرکت های 
صد در صد دولتی مکلف شده اند 
ــی تحت اختیار خــود را که در  اراض
چارچوب مکان یابی عرضه مسکن 
ــرار می گیرند، دو ماهه و به طور  ق
رایگان ارائــه کنند.در این فصل از 
بانک مرکزی  طــرح جهش مسکن 
مکلف شده است تا منابع واگذاری 
تسهیات ارزان قیمت به مستاجران 
)مشمول( برای تامین کمک ودیعه 
مسکن را           فراهم کند. در قالب این 
تسهیات که یک ساله بوده و با اعام 
وزارت راه تا سه ســال قابل تمدید 
است، مستاجر صرفًا سود دوران یک 
ساله را مــی پــردازد و در پایان سال 
مبلغ وام را بــه بانک عامل عــودت 
می دهد. ماده مهم دیگر این فصل، 

ناظر به تکلیف وزارت راه و شهرسازی 
ــرای راه انـــدازی موسسات اجــاره  ب
داری حرفه ای برای تولید و عرضه 

واحدهای استیجاری است. 

مالیات بر سوداگری مسکن	 
یکی از بخش هــای مهم طــرح دو 
به  مــربــوط  مسکن،  جهش  فوریتی 
فصل مالیات های مسکن است که 
بر  مالیات  آن،  تصویب  صــورت  در 
عایدی اماک اجرایی خواهد شد. 
طبق متن ایــن طــرح، هر نــوع نقل و 
انتقال واحدهای مسکونی بر اساس 
اطاعات ثبت شده در سامانه ثبت 

معامات اماک و مستغات، در تاریخ 
انتقال و در صورتی که فاصله بین 
خرید و فروش کمتر از سه سال باشد، 
مشمول مالیات بر عایدی واحدهای 
مسکونی خواهد شد. نرخ مالیات بر 
اساس »مابه التفاوت )مــازاد( ارزش 
روز زمان انتقال نسبت به ارزش زمان 
تملک با قیمت تمام شده« و همچنین 
بر اساس مدت تملک به صورت زیر 
ــت: مــدت تملک کمتر از ۶ ماه:  اس
۷۰ درصد، شش ماه تا یک سال: ۶۰ 
درصد، بیش از یک سال: به ازای هر 
سال معادل ۲۰ درصــد نرخ مذکور 

کاهش می یابد.

بازار سرمایه کشور که روز یک شنبه با رشد ۵۰ هزار واحدی به سطح ۲ میلیون واحد رسیده بود، 
دیروز در اثر تشدید عرضه ها به زیر این سطح سقوط کرد. این افت در اثر فشار فروش در بخش بزرگی 
از بازار در حالی رخ داد که بخش دیگری از بازار همچنان صعودی است. برخی سهم های کوچک در 
کنار نمادهای شستا و صباتامین همچنان روند صعودی دارند.به گزارش خراسان، دیروز شاخص 
کل بورس ۱۸ هزار واحد معادل حدود یک درصد افت کرد و به سطح ۱ میلیون و ۹۹۳ هزار واحد 
برگشت. البته شاخص کل فرابورس ۱ درصد رشد را تجربه کرد و از ۲۱ هزار واحد عبور کرد. شاخص 
کل هم وزن هم تغییر زیادی نداشت که نشان می دهد بازار به طور کلی متعادل است. افت شاخص 
در اثر کاهش قیمت در نمادهایی مثل فوالد مبارکه اصفهان، ملی مس، بانک های بزرگ تجارت و 
صادرات، خودروسازان بزرگ کشور و پاالیشی ها و معدنی ها رخ داد. اگرچه روند کلی بورس متعادل 
است اما همچنان نوسانات شدید در معامات روزانه زیاد است. برخی نمادها همچنان صعودی 
هستند که نماد شستا از مهم ترین آن هاست. نمادی که اکنون با گذر از غول هایی چون فوالد مبارکه 
و پتروشیمی خلیج فارس با ارزش روز ۴۶۰ هزار تومانی به بزرگ ترین شرکت حاضر در بورس تبدیل 

شده است. صباتامین دیگر زیرمجموعه شستا نیز در فرابورس صف خرید داشت.
یکی از مهم ترین عوامل موثر بر متعادل شدن بورس افزایش عرضه در نمادهای بزرگ در اثر افزایش 
سهام شناور است. عاوه بر آن برنامه آزادسازی ۳۰ درصد بعدی سهام عدالت در کنار مشکات 

هسته معامات و  شایعات در خصوص کاهش دامنه نوسان هم بر وضعیت بورس موثر است.
در همین خصوص، دیروز صحرایی مدیرعامل بورس تهران کاهش دامنه نوسانات معامات بورس 

به ۲ درصد را تکذیب کرد.

ساعتی پس از این که رئیس قوه قضاییه در واکنش به آمار بازگشت ارز صادراتی خواستار پیگیری 
تخلف شرکت های دولتی در بازنگرداندن ارز صادراتی شده بود بانک مرکزی وعده شفاف سازی 
در این باره داد.به گزارش فارس، حجت االسام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز 
شورای عالی قضایی اعام کرد: گفته می شود ۲۷ میلیارد دالر تخّلف ارزی صورت گرفته، اما فقط 
یک چهارم متخّلفان به قوه قضاییه معرفی می شوند و سه چهارم معرفی نمی شوند؛ الزم است سازمان 
بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت های دولتی را با جدیت 
پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.این اظهارات در واکنش به صحبت های 
صادقی رئیس مرکز توسعه شورا های حل اختاف، بیان شد که با اشاره به گزارش سخنگوی 
قوه قضاییه مبنی بر معرفی تنها ۲۵ درصد از اسامی صادرکنندگان متخّلف ارزی از سوی دولت 
به دستگاه قضا، اعام کرده بود که ۷۵ درصد مابقی شرکت های متخّلفی که به اجرای تعهدات 
ارزی خود و بازگرداندن ارز اقدام نکرده اند، شرکت های عمده دولتی همچون شرکت های نفتی 
و پتروشیمی ها و امثال آن هستند. پیش از این خراسان در روز چهارشنبه ۸ مردادماه، در گزارشی 
با تیتر »معمای ارزهای بازنگشته« نوشته بود: با وجود شفاف سازی ۶.۸ میلیارد یورو ارز صادراتی 
و اعام بازگشت ۱.۲ میلیارد یورو از این مبلغ اطاعات ۷۵ درصد ارزهای صادراتی )معادل ۱۸ 

میلیارد یورو( همچنان مبهم است.
ساعتی بعد بانک مرکزی با انتشار اطاعیه ای اعام کرد که فهرست ۲۵۰ صادرکننده ای که ارز خود 
را نیاورده اند صرفا شامل شرکت هایی است که تولیدی و دارویی نبوده اند و فهرست بقیه شرکت ها 

و افراد صادرکننده ای که ارز خود را نیاورده اند در حال پردازش است و در آینده اعام خواهد شد.

پلمب 9 صرافی متخلف در پایتخت 

امنیت  پلیس  عمومی  اماکن  بر  نظارت  معاون 
پایتخت از پلمب ۹ صرافی به دلیل خرید و فروش 
غیر مجاز ارز و اخال در نظام اقتصادی، خبر داد. 
به گزارش مهر، سرهنگ نادر مرادی اظهار کرد: روز 
گذشته چند تیم از مأموران معاونت نظارت بر اماکن 
عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ با هدف نظارت بر 
صرافی های پایتخت از ۳۵ صرافی بازدید کردند. 
وی افــزود: در این طرح به ۱۵ واحد صنفی تذکر 
کتبی داده شد و ۹ صرافی متخلف نیز به علت خرید 
و فروش غیر مجاز ارز و اخال در نظام اقتصادی با 

اخذ دستور قضایی پلمب شدند.

نسخه مجلس برای مسکن

»معمای ارزهای بازنگشته« در مسیر حل عقبگرد بورس با وجود صعود شتابان شستا 

طرح دو فوریتی مجلس برای جهش تولید مسکن؛ ۳ ابزار جدید برای رونق مسکن چیست؟
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

آفتاب یزد- در حالى که روزنامه آفتاب يزد  •
در انتخابات سال 96 از حاميان دولت تدبير و 
اميد بود، به تازگى و در اين شرايط و در آستانه 
انتخابات 1400 تيترهای انتقادی اش  درباره 
عملکرد دولت دوازدهم شدت گرفته است. اين 
روزنامه در شماره ديروز خود با به تصوير کشيدن 
کاريکاتوری از کليد بنفش ، از جوانان به عنوان 

قربانى مصائب نام برد.
کیهان- اين روزنامه در  گزارشى با عنوان »چه  •

کسانى با تحريف تيغ تحريم را تيز مى کنند؟« 
نوشت : »جريان تحريف، با کوچک نمايى توان 
داخلى و بزرگ نمايى توان دشمن، جوانان و 
عموم مردم را در داخل مايوس و دشمن را نيز 
به تشديد فشار  ترغيب مى کند. اين رويکرد 
خسارت بار در نهايت به تيز شدن تيغ تحريم ها 

منجر مى شود.«
مردم ســاالری- هــادی غفاری در مصاحبه  •

با اين روزنامه در پاسخ به اين سوال که شانس 
کدام گروه برای پيروزی در انتخابات 1400 
بگويم  بايد  »متاسفانه   : گفت  ــت؟  اس بيشتر 
هيچ کــدام! چرا که ما مردم را داريــم از دست 
مى دهيم. ديديم در تهران بيش از 10 ميليون 
ــا بايد  ــد. م ــردن ــد شــرکــت ک نــفــری 1۸ درصـ
روش هايى که مــردم را نااميد مى کند، کنار 
بگذاريم. اگر مردم ببينند شعارهايى که داده 
مى شود، غير از عمليات حکومت است، نااميد 

و خسته مى شوند.«
آرمان ملی- اين روزنامه عکس اول خود را  •

به انتقاد شديد محسن هاشمى در خصوص 
ــاره مرحوم هاشمى  عملکرد صدا و سيما درب
رفسنجانى اختصاص داد. محسن هاشمى در 
اين خصوص گفته است : »جعل و تحريف نکنيد، 

بگذاريد ما هم پاسخ دهيم.«
جام جم- برانکو ايوانکويچ سرمربى اسبق تيم  •

ملى در دفاع از عملکرد خود در تيم ملى ايران 
نوشت : »اسکلت تيمى که ساخته شد سال ها 
بعد از من حفظ شد و اثرگذار بود و سرمربيان 
را  فاحشى  تغييرات  تيم  ترکيب  در  بــعــدی 
نسبت به زمان من ايجاد نکردند. اصواًل هر جا 
مربيگری کــرده ام، طوری کار کردم که گويى 

قرار است صد سال در آن جا بمانم.«

 رویداد 24 نوشت : در روز های اخير موضوع  •
نامزدی محسن هاشمى برای انتخابات رياست 
جمهوری 1400 داغ شــده اســت. خــود او به 
تازگى گفته اگــر اصــاح طلبان در انتخابات 
1400 شرکت نکنند، کاما حذف خواهند 
شد و اين گونه تلويحا تمايل خود را برای حضور 
نشان داده است. بحث نامزدی محسن هاشمى 
انتخابات رياست جمهوری توسط تيم  بــرای 
رســانــه ای کــارگــزاران سازندگى مطرح شده 
است. آن ها در شبکه های اجتماعى مى نويسند 
اسحاق  کنار  در  رفسنجانى  هاشمى  محسن 
جهانگيری و على الريجانى گزينه های جدی 
کارگزاران سازندگى برای انتخابات 1400 

هستند.
خبرآنالین نوشت : برخى رسانه های معارض  •

با انتشار ويدئويى از برافراشته شدن پرچم کشور 
چين در سيرجان، مدعى واگذاری معادن سنگ 
گل گهر، گهرزمين و فوالد سيرجان به چينى ها 
شدند اما با بررسى های مرکز مقابله با شايعات 
سايبری مشخص شد اين ويدئو که ابتدا در رسانه 
های وابسته به جريان سلطنت طلب منتشر و 
سپس توسط کانال های تلگرامى و صفحات 
اينستاگرامى منافقين به صورت انبوه توزيع 
شده است مربوط به يک واحد توليدی در منطقه 
ويــژه اقتصادی سيرجان اســت که  با سرمايه 
غيردولتى و شراکتى بين ايرانى ها و چينى ها 
و با هدف اشتغال زايــى بــرای زنــان سرپرست 

خانوار المپ LED کم مصرف توليد مى کند.
تابناک نوشت : رئيس حوزه قضايى بخش  •

فضای  در  مطالبى  انتشار  پى  در  ــاد  آب حسن 
ساح  با  مسلحانه  حمله  خصوص  در  مجازی 
سرد به عوامل يکى از برنامه های تلويزيونى در 
روستای خانلق بخش حسن آباد فشافويه گفت: 
دستور بازداشت فردی که اقدام به استفاده از 
ساح سرد کرده بود صادر شده است. حسينى 
گفت: تحقيقات همه جانبه قضايى در باره اين 
پرونده در حال انجام است. موضوعى که درباره 

آزاد شدن متهم مطرح شده، کذب است.

هادی محمدی – روز يک شنبه وزير خارجه 
کشورمان و همتای اماراتى اش  يک تماس 
ويدئو کنفرانسى  داشتند. اگرچه خبرهای 
زيادی از تماس محمد جواد ظريف و عبدا... 
بن زايد منتشر شده که  غير از همان حرف های 
رسمى و معمولى هميشگى، خارج نشده اما 
ظريف ساعاتى بعد در توئيتى اين گفت وگوی 
ويدئويى را با عباراتى همچون »بسيار جدی، 
صريح و دوستانه « توصيف کرد و از جمله از 
توافق تهران و ابوظبى برای گفت وگو بر مبنای 
ايده ابتکار صلح هرمز خبر داد. درحالى که در 
تمام اين سال ها، تهران هميشه تاکيد کرده 
که برای گفت و گو و حل اختافات احتمالى با 
همسايگانش آماده است، تماس روز يک شنبه 
که بعد از تماس اسفند، دومين گفت وگوی 
مستقيم ميان وزيران خارجه ايران و امارات 
در سال جديد ميادی و پس از چند سال پر 
تنش محسوب مى شود تا حدی نشان از تمايل 
امارات برای حل مشکات غير ضروری دارد که 
برخى کشورهای فرامنطقه ای و منطقه ای به 
آن دامن زده اند  .البته شايد هنوز نتوان گفت 
وقت آن رسيده که بگوييم امارات در حال خارج 
شدن از »تيم B« است که روزگاری ظريف برای 
توصيف گروه ضد ايرانى »بنيامين نتانياهو ، بن 

سلمان ، بولتون و بن زايد« از آن ياد کرد.

تحلیل الجزیره از گفت و گوی وزیران خارجه 	 
ایران و امارات

از سوی ديگر شبکه الجزيره قطر با مورد توجه 
قرار دادن محورهای گفت وگوی اخير وزيران 
امور خارجه ايــران و امــارات متحده عربى، اين 
گفت وگو را کم سابقه تلقى کرد و نوشت: امارات 
متحده عربى و عربستان سعودی که متحدان 
آمريکا در منطقه خليج فــارس هستند، مدت 
زيادی است که با ايران اختافاتى دارند. با وجود 
اين در حالى که واشنگتن در سال گذشته ايران 
را مقصر برخى حمات به منافع نفتى در خليج 
فارس تلقى کرد، امــارات متحده عربى به طور 
علنى هيچ کشور به خصوصى را مسئول ندانست 
و ايران هم اين اتهامات را رد کرد.همزمان با اين 
گفت وگو که به نظر مى رسد به مذاق آمريکايى ها 

خوش نيامده ، مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا با 
اشاره به سند همکاری ايران و چين، در اظهاراتى 
تفرقه انگيز مى گويد: »کشورهای خاورميانه بايد 
اين موضوع را آن طور که واقعا هست ببينند: ورود 
چين به ايران، خاورميانه را بى ثبات خواهد کرد 
و اسرائيل، سعودی يا امارات متحده عربى را به 

خطر مى اندازد«.

وصیت بنیان گذار بزرگ امارات درباره ایران	 
ــران پهپاد  البته سال گذشته و پس از آن که اي
متجاوز پيشرفته گلوبال هاوک آمريکا را در خليج 
فارس سرنگون کرد، برخى منابع آگاه از تاش 
امارات برای نزديکى بيشتر به ايران خبردادند 
و تاکيد کردند که انفعال آمريکا در مقابل اين 
اقدام ايران، امارات را به اين نتيجه رسانده که 

از واشنگتن آبى برای ابوظبى گرم نمى شود. 
با اين حال مواضع بعدی اماراتى ها نشان داد 
که ظاهرا آن ها درحــال اجــرای نوعى سياست 
پاندولى درقبال ايران هستند. به همين دليل به 
تماس اخير اماراتى ها با وزير خارجه کشورمان نيز 
نمى شود نگاه صرفا خوشبينانه داشت؛ هرچند 
نفس اين اتفاق و ارتباط در اين سطح مهم است. 
با همه اين ها و با توجه به تنش هايى که در اين 
چند سال ميان ايران و امارات به وجود آمده به 
نظر مى رسد بايد سطح و تعداد تماس های ميان 
تهران - ابوظبى بيش از اين ها باشد. همچنين 
تغيير رفتار ابوظبى از اجرای دستورات واشنگتن 
در منطقه به ترجيح منافع و اولويت های اصلى 
خود و همسايگانش مى تواند افق روشن تری از 
آينده را نسبت به حاکمان عرب اين کشور حاشيه 
جنوبى تنگه هرمز نمايش دهد. هرچند قدم اول 
را امارات عربى جلوتر و بهتر از بحرين و عربستان 
که همچنان عاقه مند به بازی در زمين آمريکا و 
ترامپ هستند برداشته اما شايد عمل به وصيت 
زايــد بن سلطان آل نهيان بنيان گــذار امــارات 
متحده عربى خطاب به فرزندانش مبنى بر داشتن 
روابط خوب هميشگى با ايران ، بتواند بيشتر از 
حالت فعلى ، ثبات و امنيت را برای منطقه حساس 
خليج فــارس و به سمت تامين منافع مشترک 

ساکنان اين حوزه مهم آبى به ارمغان آورد.

تماس ویدئویی برای رفع کدورت ها 
گفت و گوی ويدئويى وزيران خارجه ايران و امارات در شرايطى که امارات آشکارا در زمره متحدان آمريکا قرار دارد، اين سوال را ايجاد 

کرده که هدف ازاين تماس چه بود؟ 

ويژه های خراسان  

توئيت سياسى

سردار حسین سالمی

@salamy_ir  

محمـد پازوکی

@Mohammadamin_Pz  

هر چيزی که با آن مى خواستند ما را 
تمسخر کنند و انقاب ما را با آن بشکنند، 
در مــورد خودشان در حال اجــرا شدن 

است. #تابستان_داغ

رهبری تکليف همه رو مشخص کرد و گفت 
که با کولبرها مبارزه نشه هم اشکالى نداره.
ناجا هم بنايى برای مبارزه با کولبرهايى 
که مجوز دارند نداره.ولى نه کسى که با 
پوشش کولبری مشروبات الکلى و ساح 
و مواد منفجره با خودش حمل ميکنه.در 
امنيت کشور با کسى شوخى نداريم! حاال 

هى بگيد #کولبر_نکشيد

خروج  یک ثانیه ای ازکمین 15 ساله  
هفته گذشته خليج فارس و غرب تنگه هرمز شاهد برگزاری 
رزمايش پيامبر اعظم 14 سپاه پاسداران بود. رزمايشى که 
در آن دستاوردهای راهبردی دفاعى جديدی خصوصا در 
حوزه موشکى به نمايش درآمد که از سويى به لحاظ افزايش 
قــدرت بــازدارنــدگــى کشور و از ســوی ديگر افــزايــش سطح 
فناوری های نوين دفاعى و تسليحاتى قابل توجه بود. درميان 
همه اين دستاورد ها اما آن چه که بيشتر از همه بازتاب پيدا 
کرد و نگاه ها در داخل و خارج را  به خود خيره کرد، شليک 
موشک های بالستيک از زير خاک به سمت اهداف بود. در 
تصاوير منتشرشده با يک بيابان کاما مسطح روبه رو هستيم 
که جز خاک چيزی به چشم نمى خورد اما ناگهان شاهد آن 
هستيم که يک موشک دل زمين رامى شکافد و به آسمان 
پرتاب مى شود. موضوعى که برخاف شليک موشک های 
بالستيک از سيلوهای زيرزمينى که آن هم تنها در اختيار 
چند کشور محدود جهان قرار دارد، تاکنون سابقه ای از آن در 
دنيا وجود نداشت و فناوری آن تاکنون در انحصار ايران قرار 
دارد. در همين زمينه فارس، فيلم ها و تصاوير پخش شده از 
اين موشک شگفت انگيز را مورد تحليل وبررسى قرار داده 

و جزئيات بيشتری از آن را ارائه کرده است که مى خوانيد:
تصاوير منتشر شده حاکى از آن است که گاز و آتش حاصل از 
احتراق موتور موشک از دريچه های تعبيه شده در کنار موشک 
خارج مى شوند و خود همين امر باعث مى شود که خاک های 
روی موشک کنار رفته و موشک در کمتر از يک ثانيه آماده 
شليک شود:» اين موشک ها از سامانه پرتاب عمودی شليک 
گرم استفاده مى کنند چراکه در ثانيه های نخست شليک، 
ابتدا گاز و آتش حاصل از احتراق موتور موشک از دريچه های 
تخليه فوقانى، خاک های ريخته شده به روی کپسول برای 
مدفون شدن آن را کنار مى زند و مسير حرکت موشک به 
بيرون از کپسول را باز خواهد کرد. البته بر اساس بررسى های 
صورت گرفته، تمام اين مکانيزم از زمان فعال سازی تا پرتاب 
موشک به بيرون در مــدت زمانى کمتر از يک ثانيه انجام 

مى شود.«

باپايش تصاوير منتشر شده از لحظه شليک موشک ها فهميده 
مى شود که دست کم دو نوع موشک از دل خاک برخاسته 
اســت:» يکى از موشک ها بــدون بالک و موشک ديگر روی 
قسمت سرجنگى خود بالک هايى برای افزايش دقت اصابت 
دارد. همچنين با توجه به پرتاب دو نوع موشک از زير خاک، 
مى توان اين احتمال را به طور قوی در نظر گرفت که اکثر 
موشک های مايل پرتاب  يا حتى عمود پرتاب هم قابليت شليک 

به اين روش را داشته باشند.«.
يکى از قابليت های مهم اين نوع موشک های مدفون در دل 

خاک استفاده آن ها از سوخت جامد است. 
سوخت جامد با توجه به ماندگاری باالی آن اين قابليت را 
به موشک مدفون شده مى دهد که تا 15 سال در دل زمين 
مخفى بماند:»آن ها با استفاده از پايش تصاوير ماهواره ای و 
رصد تحرکات و جابه جايى النچرهای شليک قادر به کشف 
محل استقرار و شليک موشک های بالستيک  يا پايگاه ها، 
شهرهای موشکى زيرزمينى  يا مراکز موشکى بودند، از اين 
پس به دليل آن که کوچک ترين اثر  يا ردی از کپسول های 
شليک موشک مدفون شده در زمين وجود ندارد، قادر به 
کشف مکان دپو و شليک موشک های بالستيک نخواهند 
بود... چراکه آن ها با توجه به ماندگاری باالی موشک های 
سوخت جامد که تا 15 سال هم قابليت ماندگاری دارند، 
زين پس هر چاله ای را يک هدف فرض مى کنند که قطعى 
بودن اهداف برای آن ها را دشوار و حتى ناممکن خواهد 

ساخت.«

 هشتگ توئیتری ها علیه
 بی بی سی 

شبکه انگليسى بى بى سى فارسى در ادامه سياست های ضد ايرانى 
خود اعام کرد که فهرست درگذشتگان کرونا در ايران تا پايان تير 
ماه به 42 هزار نفر مى رسد که نزديک سه برابر آمار رسمى است. 
اين در حالى است که بى بى سى برای اين خبر خود هيچ منبعى 
ذکر نکرد و صرفًا اعام کرد ،بر اساس داده های پزشکى که يک منبع 
ناشناس به آن ها داده، به اين آمار رسيده است! کاربران توئيتری با 
اشاره به اين که بارها از اين نوع خبرها در سال های اخير از اين شبکه  
لندنى شنيدند، بى بى سى را يکى از مصاديق تحريف واقعيت های 
موجود در ايران دانستند و با استفاده از bbcshutup# )بى بى سى 
خفه شو!( به رويه غير حرفه ای اين شبکه و دروغ های آن واکنش 

نشان دادند که برخى از آن ها را در ادامه مى خوانيد :
* بى بى سى رسانه نيست، تمامًا نويز است برای شنيده نشدن 

حقيقت
* بى بى سى و من وتو نگران مرگ و مير کرونای مردم ايرانه آمار 
آناين ميده اما از تحريم دارويى بيماران همون مردم حمايت ميکنه 

ُدم ملکه رو باور کنيم يا قسم حضرت عباس!
* هيچ وقت فکر کرديد چرا BBC از مردم خودش ماليات مى گيره 

اما برای مردم ايران رايگانه؟
* رويه بنگاه خبر پراکنى ملکه فرتوت انگليس، هميشه مبتنى بر 
کثافت کاری رسانه ای بوده اما گويا اين روزها، در خأل امثال آمدنيوز 
و بعد از ضربه حيثيتى که به ايران اينترنشنال وارد شد، بى بى سى 
فارسى با تمام قوا مأمور پر کردن جاهای خاليست.. البته که خواب 

آشفته ای بيش نيست!
* جمشيد شارمهد گروه تروريستى داشته... گفته چند عمليات 
تروريستى رو برنامه ريزی کرده و باعث قتل عام چندين نفر شده ... 

بعد رسانه بى طرف bbc تيتر زده: »رئيس راديو تندر!«
* تو اين BBC فارسى يه کارشناس ايرانى پيدا نميشه که بهشون 
بگه اين قدر سنگ پهلوی رو به سينه نزنن؟! آخه اون يه خرده آبرويى 
که منتقدين جمهوری اسامى ، برای خودشان فاکتور مى کنن با 
اين نسبت ها کا ضايع شده! کارنامه  اساف شما در اثربخشى 

استعماری کجا و اين دلقک بازی های دفاع از سلطنت کجا؟!

اتهام بزن، فعال سیاسی شو!
عباس سليمى نمين فعال سياسى اصولگرا در 
خصوص  آسيب های تندروی گفت:» ذائقه جامعه را 
خراب مى کند. تا شما آبرو و حيثيت کسى را در يک 
سخنرانى نبريد، شما را به عنوان يک سخنران قبول 
نمى کنند. تا به کسى اتهام نزنيد، تا باالی نظام اتهام 

نزنيد، شما را به عنوان نيروی 
فعال سياسى نمى شناسند. 
اين خيلى بد است. اين رقم 
ــت.«/ اعتماد  خـــورده اسـ

آناين 

کشوری مشکوک به نام هند!

سيد وحيد کريمى ديپلمات و دکترای روابط بين 
الملل گفت:»به نظر مى رسد در راستای همکاری 
کشورهای آسيايى، ايــران و چين نبايد بگذارند 
پتانسيل هنگفت نهفته در کشور هند، از يک کشور 
آسيايى که مى تواند در خدمت ترفيع و وحدت قاره 

آسيا باشد به کشوری مشکوک 
متحد  و  همسايگان  تــوســط 

غرب و پايگاهى برای آمريکا...
تبديل شـــود.«/ ديپلماسى 

ايرانى 

باالخره یقه مسئوالن بی توجه 
به گرانی گرفته شد

يک نهاد نظارتى در اباغيه جديد خود خطاب 
به تعدادی از مديران اقتصادی دولت، از آن ها 
خواسته است به فوريت درباره اعام ساز و کارهای 
موجود در بخش های دولتى برای بررسى نحوه 
اقدام دستگاه های اجرايى برای تحقق مصوباتى 
چون نرخ گــذاری کاالها و ديگراقداماتى که با 
هدف تنظيم و آرامش بخشى به بازار انجام شده، 
اقدام کنند و توضيح دهند مصوبات اجرا شده و 

نشده با چه مکانيزمى بررسى مى شوند.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



جان حاال درگیر پروژه جدید خود است. پروژه ای که 
این بار هم قرار است طی چند سال انجام شود. جان 
درباره پروژه جدید خودش این طور توضیح داده است: 
»تمام چیزی که درباره کار جدیدم می توانم بگویم این 
است که پروژه اتاق من حول محور جوانی و جغرافیا بود 
اما پروژه جدید من درباره عشق و تاریخ است. مطمئنم 
عکس های جذابی در آینده در همین باره خواهید دید«.

1۴ مرداد 1399 سه  شنبه
۴ آگوست 2020  1۴ ذی الحجه 1۴۴1 
شماره 20۴۴2

 ۱۶۶۲

داستان عکس ها
آدم ها

 گفت و گو با عکاس و مستندساز فرانسوی
  که در ۶ سال به 55 کشور سفر کرده 

 تا از اتاق ۱۲00 سوژه عکاسی کند
  و درباره سبک زندگی شان

 با آن ها گفت و گو داشته باشد

 عکس های پروژه »اتاق من« بسیار جذاب اند. زاویه انتخاب شده عکس ها 
که از باالست، کمک می کند تا بتوانیم جزئیات جالبی از اتاق محل 
زندگی افراد مختلف را مشاهده کنیم. افراد مختلف در کشورهای 
مختلف با سبک زندگی ها و فرهنگ های متفاوت. در همه این عکس ها، 
فردی جوان در میانه اتاق نشسته است و دور و بر او وسایل مختلف قرار گرفته اند اما 
داستان این عکس ها چیست؟ چه کسی برای چیدمان اتاق در زمان عکاسی تصمیم 
گرفته است و اصال هدف از این پروژه چیست؟ برای آشنایی بیشتر با این پروژه با 
عکاس آن یعنی »جان تک ِری« تماس گرفتیم. ایمیل اول ما برای چند هفته جوابی 
دریافت نکرد اما در نهایت بعد از پیگیری از راه های مختلف و صبوری زیاد، باالخره بعد 
از نزدیک به یک ماه، پاسخ »جان« از راه رسید. جان در پاسخ به سواالتی که از او کرده 
بودیم، اطالعات تکمیلی درباره این پروژه را برای ما ارسال کرد و به صورت اختصاصی 
به ضمیمه زندگی سالم روزنامه خراسان اجازه داد تا عکس های او را منتشر کند. این 
شما و این پروژه عکاسی متفاوت »اتاق من« و اطالعات جالبی درباره آن که جای دیگری 

منتشر نشده است.

پرونده

نرگس عزیزی| روزنامه نگار 

myroomphotos.com :منبع عکس ها    

 هدفم مستندسازی سبک زندگی
 هم نسل هایم است

»جان تک ری« به سواالت ما درباره این پروژه متفاوت عکاسی، 
اهدافش، جذاب ترین نکاتش و ... پاسخ می دهد  

»جان تک ری« یا با تلفظ فرانسوی ها »تک غی«، عکاس و فیلم ساز فرانسوی است. کار 
اصلی او فیلم سازی و عکاسی است و بیشتر کارگردانی ویدئو کلیپ انجام می دهد. البته 
دغدغه های انسانی و توجه او به موضوعات اجتماعی باعث شده تا او در کنار عکاسی، 
فیلم سازی و برگزاری نمایشگاه های عکاسی، در کنفرانس هایی با موضوعات حقوق بشر 
هم شرکت داشته باشد. در پروژه »اتاق من« جان به مدت ۶ سال از متولدین دهه 80 و 

90 میالدی عکاسی کرده است که در این مطلب با این پروژه بیشتر آشنا خواهید شد.

   چرا عکاسی در اتاق؟ چرا از جوانان؟
اولین نکته که جان روی آن تاکید دارد این است که او در پی عکاسی از افــراد در اتاق 
خواب شان نبوده بلکه او به دنبال عکاسی از افراد در فضایی بوده که می خوابیدند. اگر در 
نظر داشته باشید که او از تعدادی جوان در شمال مکزیک در سلول های زندان عکاسی 
کرده است، بهتر متوجه تفاوت این دو موضوع خواهید شد. اما چرا عکاسی از متولدین دهه 
80 و 90 میالدی؟ جواب جان به این سوال کوتاه است: »من می خواستم سبک زندگی 
هم نسالن خودم را مستندسازی کنم«. زمانی که جان در حال اجرای این پروژه بود، یعنی 
حد فاصل سال 2010 تا 2016 میالدی، متولدین دهه 80 و 90 میالدی، نسل جوان را 

تشکیل می دادند.

   95 درصد وقتم صرف قانع کردن 
افراد  برای همکاری شد

احتماال همان طور که خودتان حدس می زنید، 
جان در کشورهای مختلف زنگ خانه افراد را برای 
عکاسی بر حسب تصادف نزده است بلکه پیش از 
عکاسی، زمان زیادی را صرف همراه کردن افراد 
با این پــروژه کرده است. او در این باره می گوید: 
»95 درصد زمانی که من برای این پروژه اختصاص 
دادم، صرف قانع کردن افراد برای همکاری شد. 
اصل عکاسی، زمان زیادی نمی گرفت، اما برای پیدا 

کردن افراد، من از شبکه های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد برای ارتباط گرفتن 
با افراد، استفاده می کردم. گاهی هم البته به ندرت، به صورت مستقیم و در خیابان 
سراغ افراد می رفتم. در هر کشوری الزم بود ابتدا من تعدادی افراد قابل اعتماد را پیدا 

کنم که هدف من از اجرای این 
پروژه را درک کنند و سپس آن ها 

به من کمک می کردند.«

   آن چه درباره 
پشت صحنه این عکس ها 

نمی دانید 

در بــرخــی از عــکــس هــای این 
مجموعه به نظر می رسد اتاق 
ــاده شده  پیش از عکاسی، آمـ
است. در مقابل اما برخی اتاق ها 
در شلخته ترین صــورت ممکن 
قرار دارند، اما چیدمان اتاق ها 
کــار کیست؟ جــان در ایــن باره 

این طور توضیح می دهد: »شرکت کنندگان در نشان دادن یا پنهان کردن هر 
وسیله ای آزاد بودند. این انتخاب آن ها بود و من دخالتی در این زمینه نمی کردم. 

گاهی فرد از من فرصت می خواست تا اتاق خود را تمیز کند اما گاهی هم چنین درخواستی 
مطرح نمی شد.« البته به نظر می رسد جدای از نظر فرد در این  که چه چیزی را در اطراف 
خود قرار بدهد، نظر افراد دیگری هم در این زمینه موثر بوده است. افرادی که البته ما آن ها 

را نمی بینیم اما جان درباره آن ها این طور توضیح می دهد: »چیزی که شما در این عکس ها 
نمی بینید، افراد پشت صحنه هستند. افرادی چون همسر، دوست، والدین و خواهر یا برادر 

فرد. پیش می آمد که حتی تا ده نفر در پشت صحنه حضور داشته باشند«.

عکس مورد عالقه »جان« کدام است؟

هر کدام از این عکس ها در شرایط خاصی گرفته شده اند، عکس هایی که برخی از نظر 
زیبایی ظاهری، جذابیت های بیشتری دارند اما از نظر عکاس این عکس ها، کدام عکس 
جذاب تر است؟ جان در این باره توضیحات جالبی دارد: »در ابتدای مسیر، من بیشتر جذب 
زیبایی بصری عکس ها و ترکیب بندی آن ها می شدم اما آرام آرام توجه من به داستان آدم ها 
جلب شد. حاال برای من بهترین عکس ها آن هایی هستند که قوی ترین داستان ها را دارند. 
آن هایی که واقعیت ناآشنایی را برای من به نمایش می گذارند، یا موضوعی را که برای من 
بسیار دور از ذهن بوده است روایت می کنند. عکس پناهجویان سوریه ای در اردوگاهی در 
لبنان که تمام زندگی شان را در جنگ از دست داده بودند، 
برای من بسیار ناراحت کننده بود یا عکس جوان اهل رواندا 
که در زمان نسل کشی 1994، کودک خردسالی بود و تمام 
خانواده اش را در آن زمان از دست داده بود یا زندانیانی 
که در شمال مکزیک از آن ها عکس گرفتم«. جان البته 
داستان 100 شخص را که از آن ها عکاسی کرده در کتاب 
خود منتشر کرده است که به عنوان نمونه، دو روایت از این 
مجموعه را در بخش دیگری از این پرونده، خواهید خواند. 

   ارزش کار من 
در آینده مشخص 

خواهد شد

شاید با خود فکر کنید این 
عکس گرفتن از جوانان 
ــای  ــوره ــش مــعــمــولــی ک
مختلف چه ارزشی دارد؟ 
جان درباره ارزش کارش 
اما اعتقاد دیگری دارد. 
ــا ایــن  او معتقد اســـت ب
عکس ها توانسته سبک 
زندگی هم نسالن خود را 
ثبت کند و با توجه به تغییر سریع شرایط، ارزش کار او در آینده 
بیشتر مشخص خواهد شد، اما برای همین امروز، دیدن این 
عکس ها چه ارزشی می تواند داشته باشد. جان می گوید: 
»اگر افراد بعد از دیدن عکس های این پروژه، از دنیای 
اطراف خود کمی آگاه تر شوند، باعث خوشحالی من 

است.«

آمار و ارقام پروژه »ااتق من« 
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 تعداد عکس های این پروژه

تعداد کشورهایی که پروژه در آن ها اجرا شده

 مدت زمان اجرای این پروژه
 نزدیک به ۶ سال بوده است

 دقیقا نیمی از شرکت کنندگان این پروژه زن 
و نصف دیگر مرد هستند

 تعداد نمایشگاه های برگزار شده 
با عکس های این پروژه در کشورهای مختلف

 تعداد جوانانی که در هر کشور با آن ها 
مصاحبه شده، بین 40 تا ۶0 نفر است

قصه ها مهم تر از عکس ها هستند
 چند روایت برگزیده »جان« که بعد از مصاحبه با افراد حاضر در عکس 

درباره سبک زندگی شان نوشته است

شاید با دیدن عکس های خوش آب و رنگ این پرونده، شما از پروژه »اتاق من« خوش تان آمده باشد اما صبر کنید. شما هنوز 
از بخش دیگری از این پروژه، اطالع چندانی ندارید. بخشی که می تواند باعث شود تا این پروژه تاثیری عمیق تر بر شما 
بگذارد. جان در این پروژه در کنار عکاسی از افراد با آن ها، صحبت هم کرده است. صحبت هایی درباره سبک زندگی آن ها، 
تحصیل، عشق، مذهب و .... . در کتابی که جان درباره این پروژه به چاپ رسانده، ۱00 عکس از مجموع ۱۲00 عکس گرفته 
شده، منتشر شده و در کنار آن صحبت های این افراد را هم کار کرده است. صحبت های این افراد منعکس کننده قصه زندگی 
آن هاست، قصه هایی که گذشته آن ها را در کنار آینده ای که برای خود در نظر دارند، ترسیم می کند. در ادامه می توانید 

بخش هایی از این روایت ها را بخوانید؛ روایتی از مردی جوان از آفریقا و روایتی از یک راهب بودایی از نپال.

 اتاق 1049- اوسیا، 18 ساله 
چوپان، ها سلومو، لسوتو
ســالم بــه روســتــای کوچک مــا خــوش آمــدیــد. در 
این جا خانواده های کمی زندگی می کنند و برای 
رسیدن به نزدیک ترین جــاده از این جا باید یک 
ساعتی پــیــاده روی کنید. من در ایــن خانه تنها 
زندگی می کنم، چرا که پنج سال پیش مــادرم و 
برادرانم برای کار به آفریقای جنوبی رفتند. من 
برای مراقبت از خانه و گله خانوادگی مان، این جا 
ماندم. 13 سالگی مدرسه را رها کردم و یک چوپان 
تمام وقت شدم؛ کاری که االن هم به آن مشغولم. 
من همیشه دوســت داشتم چوپان بشوم، کاری 
که از مدرسه رفتن بیشتر به آن عالقه دارم. من 
باید سخت کار کنم و پول پس انداز کنم تا بتوانم 
حیوان جدیدی بخرم. خانواده ام این مسئولیت را 
به من داده اند و من تالش می کنم تا آن را به بهترین 
شکل به سرانجام برسانم. برادران من در آفریقای 
جنوبی زندگی می کنند. آن ها به عنوان کارگر در 

دامداری های صنعتی کار می کنند. گله هایی که آن ها مسئولیت شان را بر عهده دارند، از گله من بسیار بزرگ تر است. غالب اوقات آن ها 
هزاران حیوان داخل قفس دارند که توان حرکت هم ندارند. آن ها همیشه کاه می خورند و هیچ وقت امکان خوردن علف تازه و گردش در 
طبیعت را ندارند. گاوهای مادر خیلی زود از گوساله ها جدا می شوند. گوساله ها حتی از شیر مادر خودشان تغذیه نمی شوند. من درک 
نمی کنم آن مزرعه دارها چطور می توانند چنین کاری را بکنند. ما هیچ وقت نباید چنین کاری را با دیگران انجام دهیم؛ چه انسان و چه 
حیوان، همان طور که خودمان دوست نداریم، کسی چنین کاری را با ما بکند. وقتی شما حیوانی را که زجر کشیده، می خورید، بخشی 

از آن زجر کشیدن را جذب می کنید.

 اتاق 385- پما، 22 ساله 
راهب بودایی، کاتماندو، نپال

اسم من پما است. من در کاتماندو و در این معبد 
به عنوان یک راهب بودایی آموزش می بینم. من 
سه سال قبل به این جا آمــدم. من در سیمپانی، 
روستایی کوچک در کوه های شمال غرب کشور 
ــدم. جایی که رفــت و آمــد به آن سخت  ــزرگ ش ب
است. جاده ای وجود ندارد و اتوبوس هم شما را در 
فاصله ای پیاده می کند که برای رسیدن به روستا 
باید یک روز پیاده روی کنید. والدین من کشاورز 
ــداری می کنند. روستای ما خیلی  هستند و دام
فقیر است. برق وجود ندارد. من یازده خواهر و برادر 
دارم که همه در همان روستا زندگی می کنند. من 
تنها عضوی از خانواده هستم که در شهری بزرگ 
زندگی می کند و برای طی کردن این مسیر معنوی 
انتخاب شده ام. در مدت زمان آموزش که 7 سال 
طول خواهد کشید، من خانواده ام را نخواهم دید. 

در انتها، به عنوان آزمون، به مدت سه سال و نیم تنها در یکی از غارهایی که در شمال شهر هستند، زندگی خواهم کرد. در آن مدت من باید 
روی مدیتیشن، مطالعه و دعا تمرکز کنم. من نگران آن مرحله نیستم چرا که خودم را مدت هاست برای آن آماده کرده ام. بعد از آن من اجازه 
آموزش بودائیسم را خواهم داشت. البته برای آن زمان مطمئن نیستم که بخواهم در شهری بزرگ بمانم یا به روستایی کوچک بروم، اما 

اطمینان دارم که برای زندگی نپال را انتخاب خواهم کرد و به هند نمی روم، چرا که زندگی در کوهستان را دوست دارم.

  توضیحات جان درباره عکس
در لسوتو انگار زمان متوقف شده است. اوسیا، از چهار گاو نگهداری می کند و این کار برای این که 
بتواند زندگی اش را بچرخاند، کافی است. در نقطه مقابل زندگی او، وضعیت دامداری های 
صنعتی است و افرادی که باید از هزاران گوساله برای تامین نیازهای ما نگهداری کنند. تضادی 
که در این بین به وجود می آید، می تواند ما را به فکر فرو برد. در عین حال اوسیا نماد خوبی از 
افراد خردمند در آفریقاست که با او آشنا شدم.

  توضیحات جان درباره عکس
من پما را در معبدی در کاتماندو مالقات کردم. پیش از آن، به سه معبد رفته بودم و هیچ کدام 
اجازه عکاسی به من نداده بودند. در معبد چهارم، باالخره توانستم عکاسی کنم. مالقات 
با پما برای من جذاب بود. از تمام عکس هایی که برای این پروژه گرفته ام، این عکس هنوز 
محبوب ترین برای من است.
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پروژه بعدی جان چیست؟

   آندریا، 2۴ ساله، مهندس 
عمران، بخارست، رومانی

   ازکیل، 22 ساله، سرباز، اکو مانیاتا، کنیا

   مارسلو، 18 ساله، دبیرستانی،
 ال پاز، بولیوی

و
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نکات مهم خرید در روزهای کروانیی
خرید کردن در زمان شیوع کرونا کار آسانی نیست، به همین دلیل 10 راهکار ارائه  داده ایم تا راحت تر و با نگرانی کمتری خرید کنید

مارال مرادی،  |خبرنگار 

بــا شــیوع ویــروس 

مانــدگار  و  کرونــا 

شــدن این ویروس 

باید نکات الزم برای 

زندگی در ایــن شــرایط را بیاموزیم؛ 

یکی از آموزش های الزم نحوه خرید در 

دوران کروناست. فرقی نمی کند چه 

کســی برای منزل خرید مــی کند اما 

خانم ها مراقبت بیشتری  در این باره 

داشــته باشــند . در ادامه نکات مهم 

هنگام خرید در زمان شیوع  کرونا را به 

شما می گوییم.

نکایت درابره آموزش شسنت دست ها به کودکان
در شرایط شیوع کرونا ترغیب کودکان به شست وشوی مرتب دست ها ممکن است کمی دشوار به نظر برسد

  گوش های من خیلی زود جرم می گیرند
 برای درمان  آن چه کنم؟

  جرم گوش در واقع نوعی ماده چرب کننده گوش اســت
اگر این ماده چرب کننده گوش ترشح نشــود باعث بروز 
اختالالت در قسمت شــنوایی خواهد شد. خوشبختانه 
 گــوش بعــد از مدتــی ترشــحات را بــه خــارج منتقــل
 می کند. این ترشــحات در افراد مختلف متفاوت است. 
 برجسته بودن استخوان کف گوش در برخی افراد باعث 
مــی شــود ایــن جــرم هــا از گــوش خــارج نشــود. اگــر 
 ایــن ترشــحات خــارج نشــود باعــث تجمــع قــارچ هــا و 
میکروب ها  می شود که عفونت و عوارض بعدی را در پی 
خواهد داشت.استفاده از گوش پاک کن برای تخلیه گوش 
به هیچ وجه توصیه نمی شــود، در مواقعی که جرم گوش 
باعث بسته شدن مجرا شده است وارد کردن گوش پاک 
کن در مجرای گوش باعث می شــود این جرم ها به عقب 
رانده شود که آســیب دیدگی غدد گوش را در پی خواهد 
داشــت. برای خارج کردن ایــن مواد می توان با شســت 

وشوی گوش از  قاشقک مخصوص گوش استفاده کرد.

پرسش و پاسخ

دکتر مهدی پورصادق 
مهین رمضانی متخصص گوش ، حلق و بینی

خبرنگار

تجویز   داروها، تنها با معاینه بالینی و گرفتن شرح حال  امکان 
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف  دارویی توصیه 

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

آشپزی من

نوشیدنی آشپزی من 

اسموتی سیب و خیار ، نوشیدنی خنک و  مفرح

سعی کنید حتما فهرست خرید آماده داشته 1 محدود کردن دفعات بیرون رفنت برای خرید
باشید تا هم از خرید غیر ضروری بپرهیزید و هم این که 
همه اقالم ضروری را در یک  زمــان خریداری کنید و 
الزم نباشد برای هر خرید کوچک هر روز به مرکز خرید 

یا فروشگاه بروید.
ساعات اولیه روز را برای خرید انتخاب کنید  همیشه فروشگاه ها در ساعات اولیه روز وقتی ۲

شروع به کار می کنند اول به نظافت می پردازند. برای 

همین اگر در ساعات اولیه  روز به فروشگاه بروید هم 

فروشگاه تمیز و بهداشتی است و هم جمعیت کمتری 

در ایــن ســاعــت بــه فــروشــگــاه مــی آیــنــد و هــم کمتر با 

 دیگران در ارتباط هستید و می توانید به آسانی اقالم

 مد نظرخود را انتخاب و خریداری کنید. در کل بهتر است 

فروشگاه های محلی خود را برای خرید انتخاب کنید؛ 

چون هرچه زمان کمتری با دیگران در ارتباط باشید؛ 

امکان ابتال به هرگونه ویروس و بیماری کمتر می شود.   

همه می دانیم بهترین کار برای مقابله با ویروس ۳ شسنت و ضدعفوین کردن دست ها

کرونا ضدعفونی کردن مداوم دست هاست. پس لطفا 

قبل از رفتن به خرید، حین خرید و بعد از تمام شدن خرید 

حتما دست های خود را ضدعفونی کنید.  فراموش نکنید 

در حین خرید چون به اقالم گوناگون دست می زنید 

حتما مدام دست های تان را ضدعفونی کنید و به صورت 

و ماسک خود دست نزنید.  

غذایــی۴  اجتناب از خرید مواد غذایی  بدون بسته بندی مــواد  فروشــگاه ها  از  بســیاری   در 
نوشیدنی و ... بدون بسته بندی به فروش می رسد؛ بهتر 
است در این ایام از خرید این گونه خوراکی ها پرهیز کنید. 

حتما هنگامی که می خواهید به خرید بروید ۵ تجهیزات خرید را فراموش نکنید
ماسک بزنید. غیر از ماســکی که به صورت دارید یک 
ماســک اضافــه  و همچنین مایــع ضدعفونــی کننده 
دست و کیســه های پارچه ای قابل شست و شو همراه 

داشته باشید.
سعی کنید تا جایی که امکان دارد کودکان را ۶ تهنا به خرید بروید

با خود به خرید نبرید. هرچه افراد کمتری در فروشگاه 
باشــند خطر انتقال بیماری کمتر است و الزم نیست 

مدام مراقب آن ها باشید به جایی دست نزنند.
هنگام رفتن به خرید ذهنی باز داشته باشید. ۷ متاس ملیس را محدود کنید

محدود کردن تماس با تعداد کاالهایی که قصد خرید 
آن ها را دارید نه تنها خطر کمتری برای شما دارد بلکه 

در نهایت باعث تمیز تر شدن فروشــگاه نیز می شود. 
در حالی که برخی افراد بــرای خرید میوه آن را لمس 
می کنند بهتر اســت در این ایام از ایــن کار خودداری 

کنید.
هنگام انتخاب اقالم و حساب کردن خریدها ۸  رعایت فاصله اجمتاعی

به حقوق دیگران احترام بگذارید و فاصله اجتماعی را 
با آن ها رعایت کنید.

برای پرداخت هزینه  خرید، از پول نقد استفاده ۹  استفاده از کارت ابنیک

نکنید. حتما کارت بانکی همراه خود داشته باشید و برای 

وارد کردن رمز از دستمال یا دستکش استفاده کنید؛ در 

انتها کارت را در محفظه ای مخصوص قرار دهید و بعد از 

بازگشت به منزل، کارت بانکی خود را با پد الکلی یا  الکل 

ضدعفونی کنید.

پس از بازگشــت به خانه، خرید ها را به طور 1۰  آوردن خریدها به مزنل
مستقیم وارد منزل  نکنید. خرید ها را بیرون از منزل 
بگذارید و بعد از خارج کردن از کیسه های پالستیکی 
آن ها را داخل سینی یا تشت بزرگ به منزل بیاورید و 
هرکدام را به صورت جداگانه ضدعفونی کنید یا با آب 

و مواد شوینده به خوبی بشویید.

6 پیشنهاد ساده برای کاهش مصرف 
نوشابه های گازدار

افزایش مصرف نوشابه خانوارهای ایرانی  در یک 
سال گذشته 

نتایج نظرسنجی ســال ۹۸ و ۹۹ نشــان می دهد، میزان 
مصرف نوشــابه خانوارهای ایرانی طی یک سال گذشته 
افزایش یافته اســت. در این زمینه مرکز نظرسنجی ایسپا 
) مرکــز نظرســنجی دانشــجویان ایــران(، ســبد غذایــی 
خانوارهای ایرانــی را درخصوص  میزان مصرف نوشــابه  
مــورد بررســی قــرار داده اســت . نتایــج یافته هــا نشــان 
می دهــد 4.5 درصــد خانوارها در ســال گذشــته هر روز 
نوشــابه مصــرف کرده انــد. 1۹.2درصــد »چنــد روز در 
هفتــه«، 35 درصــد »چنــد روز در مــاه« و 1۹.۹ درصــد 
خانوارهــا »چنــد روز در ســال« گذشــته نوشــابه مصرف 
 کرده اند. 21.1 درصد خانوارها هم اصاًل نوشابه مصرف 
نمی کنند. در شرایطی که هوا گرم است و کرونا هم باعث 
 شــده در ایــن گرما از ماســک و دســتکش اســتفاده کنیم 
 تمایل به مصرف نوشیدنی های خنک و شیرین هم بیشتر 
شــده اســت . در این مطلب  بــرای این کــه بتوانیم عطش 
مصرف نوشــابه هــای گازدار را بــه حداقل برســانیم چند 

راهکار ارائه داده ایم :
1- اگر چه بهتر اســت که بگوییم مصرف نوشــابه را ترک 
کنید اما برای بعضی از ما  این کار ســخت است ، بنابراین 
بهتر است بگوییم مصرف آن را به حداقل برسانید و  به جای 
نوشابه خانواده ، بطری نوشابه با حجم کم خریداری کنید .
 2-  از آب طعم دار خنک قبل از نوشــیدن نوشــابه گازدار 

استفاده کنید تا  نوشابه کمتری بنوشید.
 3- به محض احساس تشنگی آب خنک و گوارا بنوشید.

 4- هرچه مصرف فســت  فودها را کاهش دهید ، مصرف 
نوشابه هم کمتر خواهد شد. 

 5- مشکالتی که مصرف  نوشــابه های  گازدار برای شما 
ایجاد می کند به دلیل قند زیاد آن است .نوشیدن نوشابه 
خنک همراه  غــذا اگر چه لذت بخش اســت، امــا هضم و 
جذب  غــذا را با مشــکل روبــه رو می کند،  بنابرایــن تا حد 
امکان از قند طبیعی برای ثابت نگه داشتن قند خون تان 

کمک بگیرید و از خوردن غذاهای شور و تند بپرهیزید.
6- اما نکتــه ای هم بــرای مغــازه داران محترم کــه انواع 
نوشــابه هــای گازدار را در ویترین یخچال و جلوی چشــم 
خریداران قرار می دهند،  طــوری که در این روزهای گرم 
همه را بــرای خرید وسوســه مــی کنــد، در حالی کــه اگر 
همین قوطی نوشابه بیرون از یخچال و گرم باشد چندان 
جذابیتی ندارد  و به راحتی می توان با چیدن نوشــیدنی 
های ســالم تر ، بــه فرهنگ کاهــش مصرف نوشــابه های  
گازدار؛ البته  با کمی چشم پوشی از سود شخصی، کمک 

کرد.  

چرا بعضی از افراد چاق نمی شوند؟

 افــراد زیــادی را دیــده ایــم که بایــد مراقــب هرچه
 می خورند باشــند تا چــاق نشــوند. در مقابل افراد 
دیگری هــم هســتند که هــر چه مــی خورنــد چاق 
نمی شــوند. اگرچه ممکن اســت پاســخ این سوال 
به متابولیسم پایه بدن هر فرد بستگی داشته باشد 
اما به گفته کاتلین مالنســون، اســتاد تغذیه و علوم 
غذایی در دانشــگاه رود آیلند پاسخ ساده ای  برای 
این ســؤال وجود ندارد و عوامل ژنتیکی، تغذیه ای 

و رفتاری وجود دارد که در آن دخیل است.
1- یکــی از مهم ترین عوامل ارتباطــی با نوع بدن، 

متابولیسم است. بسیاری از افرادی که به نظر 
می رســد بدون افزایــش وزن هر آن چه را دوســت 
دارند می خورند، در واقع بیشتر از بقیه ما غذا نمی 
خورنــد. به عنــوان مثال، کســی که به طــور روزانه 
بســتنی می خــورد، ممکن اســت با خــوردن وعده 

غذایی کمتر، کالری های اضافی را جبران کند.
2- فعالیــت بدنــی نیــز مــی توانــد روی وزن تاثیر 
بگذارد. برخی افــراد فقط فعالیت بدنی بیشــتری 
دارنــد. بــه عنــوان مثــال، ممکن اســت با ســرعت 
بیشتری کار کنند، یک کار پر تحرک  داشته باشند 
یا تمــام روز را در تعقیب بچه های خــود بگذرانند. 
حتــی شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان مــی دهد 
برخی افراد از نظــر ژنتیکــی تمایل بــه جابه جایی 

بدن خود دارند.
3- همچنین شــواهد کمــی وجود دارد که نشــان 
می دهد  برخی افراد از زمانی که متولد می شــوند 
نســبت به دیگران بــه میــزان قابل توجهــی کالری 
بیشــتری می ســوزانند. اما ممکن است اختالفات 
فیزیولوژیکی وجود داشــته باشد که به برخی افراد 
امکان دهد بدون اســتفاده از محدودیت شدید در 

خود، کالری  را که مصرف می کنند تعدیل کنند.

 
مواد تشکیل دهنده را در آب میوه گیری بریزید و نوشیدنی حاصل را 

بنوشید و از خنکی آن لذت ببرید و از فواید آن بهره مند شوید.
نکته :خیــار التهــاب را از طریق »خنک کــردن« بدن شــما برطرف 
می کند، حاوی آنتی اکسیدان های متعدد و ویتامین C و بتا کاروتن 
اســت و به دلیل داشــتن آب و فیبر باال سالمت سیســتم گوارشی را 
بهبود می بخشد. کلم هم منبع آنتی اکسیدان است و کلسترول خون 

را کاهش می دهد .

آسیب های اشعه فرابنفش در کدام 
مناطق بیشتر است ؟

ســید فــرزاد محمــدی رئیــس اداره ســالمت چشــم و 
پیشــگیری از نابینایی وزارت بهداشــت، درباره اهمیت 
 اســتفاده از عینک آفتابی با توجه به مناطق جغرافیایی
 توضیحاتــی را ارائــه داد. او در ایــن بــاره بــه خبرنــگار 
مهــر  گفــت: »اســتفاده از عینــک آفتابی فقــط مختص 
روزهای گرم ســال و فصل تابســتان نیســت.« محمدی 
در ادامه افزود:»نکتــه ای که وجود دارد، این اســت که 
در تابســتان نور خورشــید با فاصله کمتری به زمین می 
رسد و باعث می شــود گرما در زمســتان کمتر باشد. در 
حالی کــه اســتفاده از عینــک آفتابی بــرای همه فصول 
ســال توصیه می شــود نکته ای که نبایــد فراموش کنیم 
اهمیــت اســتفاده از عینک آفتابــی در ارتفاعات اســت 
زیرا اشعه فرابنفش در این مناطق شدت بیشتری دارد. 
با توجه به این کــه در ارتفاعــات هوا خنک تر اســت، اما 
نباید فکر کنیم کــه اســتفاده از عینک آفتابــی اهمیتی 
نــدارد، بلکــه اســتفاده ازعینــک آفتابــی در ارتفاعــات 
و جاهایــی کــه به خــط اســتوا نزدیک تر اســت، بیشــتر 
 توصیه می شــود.هر چه فضا و محیطی که درآن زندگی 
مــی کنیم مســطح تــر باشــد، بــه عبارتــی انعــکاس نور 
بیشتری داشــته باشد،به اســتفاده ازآن  تاکید بیشتری 
 می شــود. عینــک آفتابی همــراه بــا کاله و اســتفاده از
 کرم های ضد آفتاب، برای ســالمت پوســت و چشم ها، 

مفید و ضروری است.«

دانستنی ها

 کلم برگ – 5 برگ
  خیار- یک  عدد

  خیار متوسط پوست کنده – یک عدد
  سیب سبز- یک  عدد

بیشتر بدانیم

    نکایت بــرای ترغیــب کودکان به شســنت 
دست ها

*به الگوی کودک خود تبدیل شوید| حتمًا 
خودتــان آن چــه را  که بــه  کودک تــان درباره 

شستن دست هامی گویید، رعایت کنید.
*صبور باشید|مدتی طول می کشد که کودک 
به شستن درست دســت های خود عادت کند، 

همواره در صورت لزوم او را راهنمایی کنید.
*شست وشو را یادآوری کنید| کودکان تنها 
در صورت مشــخص بــودن خاک یــا گل والی 
یــا رنــگ روی دست هایشــان آن هــا را 
شســت وشــو خواهند داد. یادآوری 
کنیــد میکروب هایــی کــه دیده 
نمی شــوند نیز الزم است از 

بین بروند.

   چرا شسنت دست ها مهم است؟

برای فرزنــدان خود با صبــر و حوصله توضیح 
دهید که شست وشوی دست ها به جلوگیری 

از بیمارشدن آن ها و دیگران کمک می کند.

  چه زماین ابید دست ها را شست؟

*به فرزندان خود بیاموزید تا پیش از غذا خوردن، لمس چشم، بینی و دهان یا لمس یک زخم 
باید حتمًا دست های خود را بشویند.

*همچنین شست وشوی دست ها پس از استفاده از سرویس بهداشتی، لمس حیوانات، دست زدن به 
غذا یا داروی حیوانات خانگی، بازگشت از بیرون، دست زدن به زباله ها و بودن در اطراف فرد بیمار الزامی است.

  مراحــل اصــی شست وشــوی دســت ها 

چیست؟

*دســت های خــود را بــا آب تمیــز خیــس و با 
صابون یا مایع دستشویی آن ها را کفی کنید.

*دســت های خود را به انــدازه ای که بتوانید 
آهنگ »تولدت مبارک« را دوبار در ذهن خود 
تکرار کنید به یکدیگر بمالید. کف دست، پشت 
دست، بین انگشــتان و زیر ناخن های خود را 

تمیز کنید.
*دســت های خــود را زیــر آب تمیــز و جــاری 
بگیرید و آن قدر آن ها را به یکدیگر بمالید تا به 

طور کامل کف از روی آن ها تمیز شود.
*چند بار دست های خود را بتکانید تا قطرات 
آب از روی آن بچکد. سپس آن ها را با دستمال 

کاغذی یا حوله تمیز خشک کنید.

  آیا قد فرزنداتن به سینک یا روشویی منی رسد؟

*اگر فرزند شــما کوچک اســت، او را باال نگه دارید تا قدش به 
سینک ظرف شویی یا روشویِی داخل سرویس بهداشتی برسد.

*اگر فرزند شما می تواند به تنهایی بایستد، از یک چهارپایه 
ایمن برای رسیدن قدش استفاده کنید.

*اگر مــوارد بــاال برایتان مقدور نیســت دســت های او را با 
دستمال کاغذی مرطوب و صابون پاک 

کنید. ســپس از یک دستمال کاغذی 
مرطوب دیگر استفاده کنید تا کف ها 

را پــاک کنیــد. در آخر دســت های 
او را با یک دســتمال کاغــذی تمیز 
خشک کنید. دست های خود را بعد 

از کمک به کودک  بشویید.

  نحوه و کاربرد ضدعفوین کننده دست 

را بیاموزید

*ضــد عفونــی کننــده دســت زمانی که 
دســت ها کاماًل کثیف یا چرب باشــد، به 
تنهایی موثر نیست ، بنابراین صابون و آب 

بهترین گزینه هستند.
*ضدعفونــی کننده دســت حــاوی 70 
درصد الکل هنگامی که صابون و آب در 

دسترس نیست، جایگزین خوبی است.
*ابتدا به اندازه یک چهارم از کف دســت 
ضدعفونی کننده  روی دست خود  بریزید.
*بین انگشــت های خود را به طور کامل 

به هم بمالید تا خشک شوند.
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ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

متن: نرگس عزیزیبه وقت نگرانی در عوض نتیجه گیری سریع و سرزنش، سعی کنید با گفت وگو، موضوع را روشن و نگرانی خود را بیان کنیدوالدین و نوجوانان

امشب دوستم برای 
انجام یک کاری، یه 

امشب دوستم برای سر میاد خونه ما
انجام یک کاری، یه سر 

میاد خونه ما

میاد این جا؟ حواست هست تو این اوضاع 
کرونا نباید کسی رو دعوت کنی؟ چطور این 

قدر بی فکر و خودخواهی؟

منظورت اینه که میاد داخل خونه یا میاد 
دم در؟ من نگران کرونا هستم. انتظار دارم 

حواس تون به نکات بهداشتی باشه.

* دربــاره پرونــده زندگی ســام بایــد بگم کــه غیرت 
ســیدجال روی پیراهــن تیمی کــه می پوشــه، واقعا 
ســتودنیه. وقتی که ســپاهان هم بــود، عالی بــود. تو 
پرســپولیس هم که جــای هیــچ حرفی بــرای تمجید 

عملکردش باقی نمی مونه.
* پنهان کاری بیماران کرونایی که در صفحه خانواده 
بهش اشاره شده، چیز بسیار ترســناکیه که متاسفانه 
داره رایج هم می شه. االن شوهرخاله بنده مبتاست 
و بعد از 3 روز استراحت که کمی بهتر شد، هم برگشت 
سر کارش تو یک شــرکت و هم میره خرید و ... . بهش 
هم میگیم که تســت شــما مثبت شــده، میگه آره ولی 

سبک بود و زود خوب شدم!
* پشت ســر هر مرد موفقی، تاش های یک زن وجود 
داره که کمتر دیده میشه. آفرین به سید جال حسینی 

که حواسش به این موضوع بوده و قدردان همسرشه.
* توصیه های مطلب »نگاهی متفاوت به هندوانه« در 
صفحه ســامت برای درســت کردن خوردنی هایی با 

این میوه، جالب بود به ویژه مربای پوست هندوانه.
* ســیدجال عزیز، به امید روزی هستیم که برگردی 

شهرت و ملوان رو احیا کنی. 
یک شمالی عاشق ملوان  
* قــرار و مــدار دربــاره رفتــن روی تــرازو، پیشــنهاد 
حال گیرانه ای بود. بذارید تو خونه بخوریم دیگه، به جز 
خوردن چی کار میشــه کرد این روزها؟ لذت دیگه ای 

برامون مونده آیا؟

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز تماس گرفتن با عموها

قرار و مدار

حاال که دید و بازدیدهــای فامیلی تقریبا 
قطع شده، یادتون نره که هر از چندگاهی 
به فامیل ها و آشناها زنگ بزنین و حداقل 
یک احوال پرســی باهاشون 
بکنین. برای شــروع و امروز، 
بــه عموهاتــون زنگ 
بزنین و بهشون بگین 
دلتنگ شــون  کــه 

هستین...

  از نور طبیعی استفاده کنید|   برای عکاسی از غذا، نورپردازی 

حرف اول را می زند. ایــن که از نور طبیعی، زاویــه دار و مایم در 
جهت یک عکاسی ایده آل بهره ببرید دقیقا همان چیزی است که 
شما را حرفه ای  نشــان می دهد. هنگام روز غذا را برای عکاسی 
نزدیک پنجــره قرار بدهید و در شــب میزی را انتخــاب کنید که 
درست زیر چراغ با نور مایم قرار دارد.  دقت کنید نور از یک طرف 

یا پشت بشقاب غذا یا به فضای کلی بتابد.
  زاویه درستی را انتخاب کنید|   عکاسی از زاویه باال یا عمود، 

عمق ظرف غذا را مســطح جلوه می دهد. زاویه ۴۵ درجه یعنی 
زاویه دید فردی که پشــت میز نشســته، باعث می شود تا عناصر 
بیشــتری در کادرتان قرار بگیرد و این زاویه یکی از بهترین زوایا 
برای عکاسی از میز غذاســت. برای عکاسی از چند ظرف غذا یا 
غذاهایی مســطح مثل پیتزا، دوربین را دقیقا باالی غذا با زاویه  
دید عمود تنظیم کنید ولی برای غذاهــای مرتفع و الیه دار مثل 
کیک های تولد یا دسرها، این زاویه انتخاب مناسبی نیست چون 

عکاسی از باال جذابیت و جزئیات الیه ها را نشان نمی دهد.

  به عکس ظاهری مینیمالیستی بدهید|   برای تازه  واردها 
سبک مینیمالیســتی بهترین انتخاب اســت؛ با این سبک همه 
تمرکز عــکاس روی غذاســت و نه دیگــر عناصر روی میــز. برای 
چیدمان مینیمالیستی عکس، به عنوان مثال به یک یا دو ظرف 
اضافه رنگی و پارچه نخی برای کنار ظرف غذا نیاز خواهید داشت. 
البته استفاده از این عناصر تزیینی بسته به نوع غذای شماست. 
اگرچه این سبک یکی از امروزی ترین گزینه های عکاسی است 
اما فراتر از غذا که سوژه اصلی است می توان یک ایده خاقانه به 
عکس داد. مثا در کادر مد نظر می توان از مواد یا ماده به  کار رفته 

در غذا هم استفاده کرد. 
  ترکیب بندی را رعایت کنید|    گاهی اوقات غذاها بیشــتر 

از آن که وسوسه انگیز به چشــم بیایند، به دلیل به هم ریختگی و 
شــلوغی پس زمینه، حواس بیننده را از ســوژه اصلی عکس دور 
می کند. این مشکل را به سادگی می توانید با بسته تر کردن کادر 
و حذف عناصر اضافه حل کنید. نیازی نیست تمام غذا را در کادر 
قرار دهید گاهی بهترین عکس ها، کلوزآپ هایی از جزئیات مثل 

الیه های یک کیک خوشمزه است.
  قانون یک ســوم را به کار بگیرید|   با اســتفاده از این قانون 

تصویر باید با خطوط افقی و عمودی به ۹ قسمت مساوی تقسیم 
شود. عناصر مهم تصویر شما باید کنار این خطوط یا در مرکز قرار 
بگیرند. البته دوربین بیشتر موبایل ها خود به خود چنین شبکه ای 
را نشان می دهد. با این شبکه ها شما به راحتی مرکز تصویر را برای 

قرار دادن سوژه عکس خواهید یافت.

   نقطه جوش ایده ها
منظور از نقطه جوش یا عطف در کتــاب گلدول مرحله ای 
است که یک ایده از آن نقطه به بعد فراگیر می شود. درست 
مثل یک ویروس که ابتدا تعداد کمی به آن مبتا می شوند 

اما همان عــده کم با حضــور در جامعه باعث یــک اپیدمی 
می شوند. ایده ها هم می توانند اپیدمی های اجتماعی را 
پایه گذاری کنند، یعنی یک تغییر ساده و یک ایده معمولی 
که به آن توجهی نمی شد ناگهان یک تغییر بزرگ و فراگیر 

را پایه گذاری کند. ناگفته پیداست که منظور از نقطه عطف 
در کتاب تعریــف ریاضی آن نیســت. کتاب گلدول ســال 
2000 و قبل از فراگیری اینترنت نوشته شده است و جالب 
این  کــه هرچه شــبکه های اجتماعی فراگیرتر می شــوند 

ارزش کتاب گلدول بیشــتر مشــخص می شــود. 
گلدول معتقد اســت بــرای فراگیری یک 

ایده یا محصــول باید زمینه مناســب 
فراهم باشــد، درســت مثل ســرما 

در زمســتان کــه باعــث فراگیری 
آنفلوآنزا می شود.

   ابزار فراگیری چیست؟
در نقطه اوج نمی شــود جلــوی ایده 

را گرفــت و ناگهــان بــا شــتاب زیــادی 
از رقبایــش پیشــی می گیــرد. مثــل ماجــرای 

تلگرام در کشــور ما که ناگهــان تمام رقبا را کنــار زد. مثل 
گوشی آیفون در مقطعی. مثل کنسول های بازی و خیلی 
مثال هــای دیگر. حتــی این موضوع شــامل دابســمش، 
کلیپ هــای فضــای مجــازی، نــوع خاصــی از دســتبند و 

گاهی حتی آنفالو کردن یک ســلبریتی هم می شــود. در 
این جاســت که پای قانون تعــداد کم به میــان می آید. هر 
پدیده اجتماعی خواه محصول باشــد، خواه ایده، یا حتی 
یک پیج در اینستاگرام، برای آن که موج ایجاد کند و موفق 
باشــد به مشــارکت تعداد کمی از افــراد کــه توانایی های 
خاص و کمیابی دارند نیازمند اســت. جرقه اپیدمی های 
اجتماعــی را تعــداد کمی می زننــد اما همین تعــداد کم، 
به خاطر نفوذ اجتماعــی خود می توانند مشــارکت تعداد 

باالیی از آدم ها را جلب کنند.

   رابط ها، فروشنده ها و کارشناسان
به طور مشــخص به ســه نوع آدم نیاز داریم تــا بتوانیم یک 

محصول را در جامعه جا بیندازیم:
رابط هــا|     گروه اول رابط ها هســتند، آدم هایــی که گروه 
بزرگــی از افــراد را می شناســند، ارتباطات گســترده اما 
ســطحی دارنــد. رابط هــا یــک ایــده را از دایره محــدود و 
کلونی های مشــخص اجتماعی خارج و به طیف وســیعی 
از آدم ها و اقشــار با ســایق و ویژگی هــای مختلف عرضه 
می کنند. رابط ها اعتماد به  نفس باال و کنجکاوی و شبکه 
اجتماعی وسیعی دارند. با این  که کتاب در سال 2000 
نوشته شده اما امروزه با فراگیری شبکه های اجتماعی به 

ارزش ایده های گلدول پی می بریم.
فروشــنده ها|     این جا منظور فقط فروشنده نیست بلکه 
بیشتر روی ویژگی فروشــندگی زوم شده، یعنی آدم های 
پرانــرژی و مطمئنی که دیگــران را تشــویق می کنند تا به 
ایده های جدید روی بیاورند. احساســات ُمسری هستند 
و فروشــنده ها با ایجاد حس صمیمیت و همگام شــدن با 
ضرباهنگ کام دیگران، به  لحاظ احساسی همگام شان 

می شوند و به خوبی آن ها را قانع می کنند.
کارشناسان|    گروهی هستند که درباره چیزهای زیادی 
اطاعــات دارند، ارتباطــات کمی دارنــد اما مورد 
اعتماد هستند و عاقه مندند اطاعات شان 
را بــا دیگــران در میان بگذارنــد. مدام 
محصــوالت را رصــد می کننــد و بــا 

دیگران در میان می گذارند.
در نهایت خود محصول هم باید در 
ذهن مخاطب چســبندگی داشته 
باشد، باید در لحظه و مکان مناسب 
و با کمک عواملــی که گفته شــد به آن 
ایده نور تابیده شود تا دیده شود و امکان این 
 که تبدیل به یک اپیدمی اجتماعی شــود برایش 
فراهم شود. هیچ محصول خوبی بدون بستر مناسب دیده 
نمی شــود و هیچ محصول ضعیفــی به صرف ارائــه خوب و 

شرایط اجتماعی فراگیر نمی شود.
در تهیه بخشی از  این مطلب از پادکست »بی پالس« کمک گرفتیم.

 یک زمانی آیس پک خیلی محبوب بود، صرف نظر از این که طعمش را دوست داشتیم یا نه، همه ما 
احساس می کردیم برای این که از قافله عقب نمانیم یک بار باید آیس پک را تست کنیم. در گذر زمان 
این اتفاق برای خیلی چیزها افتاد، از وی چت، وایبر و تلگرام در شبکه های اجتماعی، تا نوع خاصی از 
عینک آفتابی، کفش، خوراکی و ... . گاهی یک محصول یا ایده چنان فراگیر می شود که انگار چاره ای 
جز استفاده از آن نیست و همه احساس می کنند باید از آن استفاده کنند. خب چطور می شود ما هم برای محصول مان 
اعم از کسب و کار خانگی، استارت آپ، یا هر چیز دیگری چنین موجی ایجاد کنیم؟ مالکوم گلدول که در سال ۲۰۰۵، به 
انتخاب مجله »تایم« یکی از صد فرد با نفوذ جهان انتخاب شد و در سال ۲۰۰۷ هم جایزه اول انجمن جامعه شناسی 
آمریکا را دریافت کرد، نویسنده ای است که در حوزه جامعه شناسی مخاطب پسند فعال است و پیش از این قانون »1۰ 
هزار ساعت« او را معرفی کردیم. گلدول در کتابی به نام the tipping point  که می توان آن را نقطه اوج یا نقطه عطف 
هم معادل سازی کرد، نظرش را درباره چرایی فراگیری یک محصول یا ایده بیان می کند. البته مثل دیگر آثار گلدول، این 
کتاب هم با انتقادهای زیادی همراه بوده است. در این مطلب می خواهیم بدانیم از نظر گلدول چرا یک چیز ساده به یک 

اپیدمی اجتماعی تبدیل می شود و همه از آن استفاده می کنند.

محوری

سیدسورنا ساداتی |   خبرنگار موفقیت

اتفاق بســیار تلخ و ناگواری 
اســت که رابطه دو دوســت 
قدیمــی، آن هــم همــکار 
قطــع می شــود امــا یادتان 
باشد که هیچ وقت برای شــروع دیر نیست. 
رابطه دو دوست که با هم صمیمی هستند، 
ممکن است گاهی اوقات به دالیل نه چندان 
جدی تیره و تار شــود کــه متأســفانه چیزی 
جــز ناراحتــی باقــی نمی مانــد. اگــر تمایل 
دارید که دوباره با دوســت تان ارتباط برقرار 
کنید، می توانید از نکاتی که در ادامه مطرح 

می شود، کمک بگیرید.

 چرا آشتی نمی کنید؟

راحت تریــن راه ایــن اســت کــه بــدون هیچ 
بهانه ای با دوســت تان آشــتی کنیــد زیرا از 
صحبت های شــما معلوم است در عین حال 
که از او ناراحت هستید، باز هم تمایل دارید 
که دوبــاره ارتباط برقرار کنیــد و از آن جا که 
شــما با او همکارید، نداشــتن رابطه شما را 
بیشــتر آزرده می کند. پس کافی است برای 
شــروع به او ســام کنید، لبخند بزنیــد یا به 
گونه ای رفتار کنید که گویا اتفاقات گذشته 
را فرامــوش کرده اید یا این کــه فعا تصمیم 
ندارید به آن فکر کنید و دوست دارید دوباره 

با هم ارتباط داشته باشید.

 برای همدیگر وقت بگذارید
دالیــل قطع ارتباط چه از طرف شــما باشــد 
یا ایشــان، بایــد به منظــور  برقــراری مجدد 
رابطه بــرای همدیگر وقــت بگذاریــد. بهتر 
اســت مشــکاتی را کــه باعث قطــع ارتباط 

شــما شــده اســت، بررســی کنید تا بتوانید 
تصمیم درســتی بگیریــد، البته گــذر از این 
مرحلــه گاهــی چند ســاعت و گاهــی ماه ها 
و حتــی ســال ها طــول می کشــد! کار های 
کوچکی برای برقراری ارتباط انجام دهید. 
به طور مثال می توانید بــه او پیامک دهید یا 
از شبکه های اجتماعی استفاده کنید. بهتر 
اســت برای شــروع از گفت وگــوی طوالنی 
بپرهیزید زیرا صحبت درباره گذشته در این 

مرحله، زیاد مناسب نیست.

 عذرخواهی کنید و صادق باشید

اگــر در قطــع رابطــه شــما مقصر هســتید، 
حتمــا صمیمانــه عــذر خواهــی کنیــد. در 
زمان مناســب، دربــاره علــت کار هایی که 
انجــام داده ایــد و باعــث شــده رابطه تــان 
آســیب ببیند، صادقانه صحبــت کنید زیرا 
دروغ گویی نه تنها کمک کننده نیست بلکه 
اگر حقیقت ماجرا از طریق دیگری مشخص 
شــود، گاهی اوضاع  بدتر می شود. اگر چه 
آشــتی و حل مشــکات ممکن اســت برای 
شــما ســخت باشــد اما هر ارتباط شکســت 
خــورده ای درس هایــی بــه همــراه  دارد 
کــه می توانــد شــما را بــرای مراحــل دیگر 
زندگی تــان آماده کنــد. به خاطر بســپارید 
از آشــتی و برقراری ارتباط مجدد نترســید 
و برای شــروع،  نفس عمیق بکشید و به این 
فکر کنیــد که دوســتتان منتظر شماســت. 
داشــتن یــک دوســت خــوب و صمیمــی 
می تواند باعث شــادی و آرامش روح شــما 
شود و برقراری مجدد یک رابطه، می تواند 

شادی خاصی برایتان به ارمغان بیاورد.

نجمه عابدی شرق |    دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی

مشاوره 
فردی

 بعد از قهر با قدیمی ترین رفیقم
 نمی توانم با او صمیمی شوم

نزدیک به ۲۵ سال می شود که با فردی رفیق هستم. او قدیمی ترین دوستم 
است اما چند وقت پیش سر مسئله ای با هم قهر کردیم. دعوای مفصلی شد. 
موضوع کاری بود. نزدیک ۷ سال اســت که با یکدیگر، همکار هم شده ایم. 
حاال نه توانایی این را دارم که ۲۵ سال رفاقتم را فراموش کنم و نه می توانم دوباره با او 

مثل قدیم ها صمیمی شوم. چه کنم؟

راز پرفروش ترین ها
 در چه شرایطی یک ایده یا محصول تبدیل به اپیدمی اجتماعی می شود

 و همه از آن استفاده می کنند؟

ترفندهای عکاسی از خوراکی ها با تلفن همراه
تصاویر کیک تولد ، پیتزا و ... را با کمک چند روش می توانید در شبکه های اجتماعی به صورت جذاب تری به اشتراک بگذارید

 

این روزها با وجود گوشی های پیشــرفته و با امکان عکس برداری سریع، عکاسی کردن سن و ســال نمی شناسد و به هنری 
لذت بخش و سرگرم کننده تبدیل شده است. خانم ها هم از قافله عقب نمانده اند و با به اشتراک گذاشتن روزمره های زندگی، حاصل 
دستپخت شان، شیرین کاری های فرزندشان و لحظات خوبشان را با هم به اشتراک می گذارند . در میان این نوع عکاسی ها، ثبت 
تصاویر غذا در میان کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام، یکی از مهم ترین پست ها در این گونه فضاهاست. در این 
مطلب ما چند ترفند ساده به شما آموزش خواهیم داد تا از این به بعد عکس های حرفه ای تر و خوش آب و رنگ تری به ثبت برسانید 
و با عزیزان تان به اشتراک بگذارید. فراموش نکنید عکس گرفتن نباید تبدیل به وسواسی شود که لذت دورهمی و لحظات خوب را 

در ذهن ما خراب کند. پس در این کار زیاده روی نکنید.

digitalphotographyschool، baladshow:منابع فاطمه قاسمی |    مترجم  

بانوان



جوانه )ویژه نوجوانان(
قضاقورتکی 

چرا و چگونه برنامه ریزی نکنیم؟  
 
 

   

3 نوجوان فوتبالیست از معجزه ورزش کردن می گویند 

 شنبه ای که قراره ورزش کنی، امروزه! 

گالری

4

 دورهمی
نسترن رضوی| خبرنگار

ورزش کردن از آن کارهایی اســت که هر روز به فردا موکولش می کنیــم و هیچ وقت هم  

روز موعود فرانمی رســد. دورهمی این هفته میزبان نوجوان هایی اســت که از کودکی 

به صورت حرفه ای ورزش می کنند. از آن ها درباره فعالیت های شــان پرسیدیم. ســوال کردیم که چطور 

می توانند بین ورزش کــردن و درس خواندن تعــادل ایجاد کنند و اگر خســتگی و تنبلی به سراغ شــان 

برود، چه کار می کنند. شــاید این گفت وگو انگیزه ای شد برای ورزش نکن ها که در  این روزهای قرنطینه 

دایمی، بلند شوند و تکانی به خودشان بدهند.

برنامه ریزی نقش بســیار مهمــی در زندگی انســان داره، درحــد نقش مصطفی زمانی در ســریال 
»شهرزاد«، یعنی نقش اول، خوب، مثبت اما بی فایده و لوس! شما سریال شهرزاد رو هم که با دقت نگاه 

می کنی، می بینی شهاب حسینی که آدم بدی بود محبوب تر و موثرتر بود. خالصه برنامه ریزی هم مثل 
شخصیت مثبت فرهاد تو شهرزاد برای زندگی مهمه تا اهمیت نقش منفی قباد معلوم بشه. یادش به خیر! 

چقدر قباد خوش تیپ بود. همه می دونستیم که فرهاد خوبه اما دوست داشتیم قباد با شهرزاد ازدواج کنه. 
برنامه ریزی هم کار درستیه که انجامش نمیدیم. اصاًل برای انجام ندادنه المصب. اگه برنامه ریزی نکنیم، 

وقت تلف کردن مزه نمیده. اصال برنامه ریزی می کنیم تا با عمل نکردن بهش کیف کنیم. البته یک وقت هایی 
باید بــه برنامه ریزی عمل کنیم، مثــال وقتی کرونا نبود خونــه خاله بابامون 

دعوت بودیــم! خب آدم چه حرفــی داره با خاله باباش بزنــه؟ از پوکر بگه یا 
مریخ نورد جدید ناسا؟ و چه بهانه ای بهتر از برنامه ریزی! یا وقتی که باید نون 

بخریم، ماشین بابا رو بشــوییم یا به مامان تو کار خونه کمک کنیم. این جاست 
که برنامه ریزی میشه زمان بندی هدفمند برای دست یابی به اهداف بلندمدت و 

اگه 15 سال دیگه دکتر نشدیم همه اش به خاطر همین بوده که امروز به برنامه مون 
عمل نکردیم. البته یک برنامه ریزی خوب باید انعطاف پذیر باشــه، نمیشــه که عینًا 

همه اش رو انجام بدیم. حاال وسط برنامه ریزی یهو می بینیم دورهمی مهمان داره چه 
مهمانی! مدیریت زمان و رسیدن به اهداف همیشه هست. این بازیگره که نقش هفتم 

فیلم درجه هشتم بود دیگه نمیاد دورهمی تا ببینیم عاشق شده یا نه!

 زندگی سالم
  سه شنبه

 14 مرداد   ۱۳۹۹    
 شماره ۱۶۶۲

    من کم منیارم
فاطمه سرورزاده، 16ساله|  هافبک و دفاع راست

من تقریبا از چهار سال پیش فوتبال را شروع کردم و بازیکن 
تیــم ملــی نوجوانــان هســتم. تنــوع در رشــته های ورزشــی 
آن قــدر زیاد هســت کــه افــراد بــرای شــروع بتواننــد یکی از 
آن هــا را به راحتی انتخــاب کننــد. به نظر من انجام ورزشــی 
که به آن عالقــه داریــم، باعــث اعتمادبه نفس و پیشــرفت ما 
می شــود. بــرای جلوگیــری از 
تنبلی و شرکت نکردن در 
کالس های ورزشی؛ 
از  گرفتــن  کمــک 
مربــی ، تماشــای 
مسابقات و دنبال 
صفحات  کــردن 
در  ورزشــکاران 
شبکه های مجازی 
به مــا انگیزه می دهد 
و می توانــد رقابــت ایجاد 
کنــد. ورزش کــردن درعیــن 
شیرین بودن، خستگی هم دارد اما یک ورزشکار یادمی گیرد 
که هیچ وقت تســلیم نشود. من وقتی خســته می شوم، دوش 
آب گــرم می گیــرم، چندســاعتی با خــودم خلــوت می کنم، 
خاطــرات پیــروزی و ُبرد هایــم را مــرور می کنــم و از این کار 
روحیه می گیرم. حاال هم با همه ســختی ها فوتبــال را ادامه 
 می دهــم و امیــدوارم جامعــه از ورزشــکاران حمایــت کنــد.

 ورزش کردن عالوه بر ســالمت جسم باعث ســالمت روان ما 
می شــود پس بهتر اســت همین حــاال جایی بــرای ورزش در 

برنامه روزانه خود بازکنید.

شوخی با تابلوی معروف »جیغ«
Tatsuya Tanaka :اثر

حالتون چطوره؟ تو خونه چی کار رفقا سالم!

می کنین؟ البد شما هم تو این مدت قرنطینه 

متوجه شدین »کارِ خونه« چقدر زیاد و تموم نشدنی 

و سخته. درسته که بزرگ ترها معموال گالیه ای نمی کنن 

ولی اصال منصفانه نیست که توی خونه فقط یک یا دو نفر، مسئولیت 

داشته باشن. نظرتون چیه امروز ناهار با شما باشه؟ یا مثال آخر هفته، با یه 

تمیزکاری مختصر خستگی رو از تن مامان وبابا دور کنین؟ اولش یک 

شماره پیامک 2000999مسئولیت پذیر می سازه.کم سخته ولی تقسیم کار تو خونه از شما بزرگ سال های موفق و 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

نعناع و جعفری را به آپارتمان بیاورید  ریحان،

 
مریم ملی| خبرنگار

ممکن اســت اصــال طــرف دار ســبزی کنار غــذا نباشــید ولــی به شــما قول 
می دهیــم تجربــه کاشــت ســبزی در گلدان هــای آپارتمانی یک 

تجربه فراموش نشــدنی اســت. این روزها که حســابی درگیر 
کرونا هســتیم و بیشــتر فراغت تابســتانی مان را هم در خانه 
می گذرانیم، تجربه ســبزی کاری غیــر از حس وحال خوبش 
می تواند به عنوان یک مهارت ویــژه از دوران کرونا برای مان 

به یادگار بماند. 
بــذر ســبزی هایی را کــه خودتــان  یــا اهالــی خانــه بیشــتر 

می پسندید، بخرید و دست به کار شوید. یک بسته بذر می تواند برای 
مدت ها کافی باشد. بذر ریحان، نعناع، شاهی یا هر سبزی دیگری را 

که دوست دارید، انتخاب کنید. حاال وقت تهیه خاک مناسب و مغذی 
)خاک برگ یا خاک باغچه( اســت. آن را توی گلدان بریزید. بعد مقدار 
کمی بذر کف دســت خود بریزید و آرام آرام روی خاک بپاشــید. دوباره 

خاک بریزید. حاال باید گلدان ها را بــه نورگیرترین بخش خانه ببرید؛ جایی که یک 
پنجره پرنور و درست و حســابی قرار دارد، می توانند خیلی ســریع تر و 

بهتر رشد کنند.
 صبح هــا مقدار مشــخصی آب متناســب با ابعــاد گلدان به 
گیــاه بدهید و بعد از رشــد گیاه کمی هــم روی برگ هایش 
اسپری کنید. بعد از همه این کارها باید مراقب باشید گلدان 
درمعرض باد سرد نباشد. وقتی گیاه درحال رشد است، گلدان  
را بچرخانید تا از خم شدنش در یک جهت به سمت نور جلوگیری 
شود. خاک را مرطوب نگه دارید اما نه خیلی خیس. معموال بعد 
از یک ماه بذری که کاشــته اید به سبزی مدنظرتان تبدیل می شود 
و حسابی رشد می کند. اگر گیاه شــما هنگام رشد شلوغ به نظر می  رسد، 
می توانید بااحتیاط از قیچی برای خلوت کردنش استفاده کنید. 
برای برداشت مداوم ریحان، هر چندهفته یک دسته از دانه ها 

را در گلدان بکارید.

چیزی که پشت یقه لباسه 

ی
ی، مراد

صابر
جرا: 

ایده و ا

سبز انگشتی

شوخی

بپرس تا بگم 

 دوستانم برای بیرون رفتن
 به من فشار می آورند 

پسری 15ساله هستم. این روزها دوستانم مدام بهم پیام 

می دن بیا بریم بیرون، چقدر ترسویی. ما که چیزی مون 

نمی شه. دیگه نمی تونم بهشون »نه« بگم. چی کار کنم؟

 
مرضیه خوش نیت|  کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

دوســت عزیز این که تاکنون دربرابر درخواســت بیرون 

رفتن دوستانت در این وضعیت بحرانی با اعتمادبه نفس 

»نه« گفته ای، قابل تقدیر است. »نه گفتن« مهارتی است 

برای مقاومت دربرابر درخواســت دیگــران به طوری که 

ارزش و احترام هر دو طرف حفظ شود. چطور می توانیم 

ایــن مهــارت را در خودمــان تقویــت کنیــم؟ مــن چنــد 

پیشنهاد برای شما دارم.

    به  تعویق انداختن تصمیم گیری

دربرابــر درخواســت دیگــران، ابتــدا ممکــن اســت ندانیم چه 
تصمیمی باید بگیریم. در این مواقع با گفتن جمله هایی مثل »اجازه میدی یک کم فکرکنم؟« 

یا »میشه بعد درباره اش  حرف بزنیم؟« زمانی برای بیشتر فکر کردن فراهم کنید.

    دلیل محکم داشتن

 قبــل از هر تصمیمــی از خودتان چنــد نکته را بپرســید، مثل؛ من دوســت دارم ایــن کار را 
 انجام بدهم؟ پذیرش این درخواســت، من را توی دردســر می انــدازد؟ منفعت ها و معایب

 پذیرفتن اش چیست؟ این سری پرســش ها به شما کمک می کند وقتی عیب های پذیرش 
درخواست، بیشــتر بود با یک دلیل درســت »نه« بگویید؛ همان طور که منافع بیرون رفتن 
با دوستان مثل خوش بودن کنار آن ها و همراهی دوســتانت با شما و معایبش مثل به خطر 
افتادن سالمتی خودت و خانواده ات را سبک-سنگین کردی و درنهایت در این موقعیت، 
»نه گفتن« را به درســتی انتخاب کردی. درموارد دیگر، برای تصمیم گیری ممکن است به 

مشورت با افراد باتجربه هم نیاز باشد.

    درست بیان کردن »نه«

حاال که با سنجیدن موقعیت، به این نتیجه رسیده ای که »نه« گفتن، تصمیم درستی است، 
باید شیوه بیان آن را هم بلد باشی. یعنی چطوری ؟

1-  قاطع و محکم نه بگو تا دیگران متوجه شوند در تصمیمت محکم هستی.
۲-   دالیل خود را به طور روشن به طرف مقابل بگو تا متوجه شود که نظر شما متفاوت است 

و باید محترم شمرده شود.
۳-  با گفتن »نه متشــکرم« به صورت محترمانه، نشــان بده که این »نــه« گفتن به معنی به 
هم خوردن رابطه دوستانه تان نیســت و همه اجازه دارند در مواردی با دوستانشان موافق 

نباشند.
۴-   گاهی که اصرار زیاد است، با گفتن جمالتی مثل »تو که خیلی باهوش تر از این حرفایی، 
چرا اینو میگی«، طرف مقابل به فکر فرو می رود تا روی درستِی پیشنهادش بیشتر فکر کند. 
در این مورد، قرار نیست دروغ یا تملق بگوییم فقط با تأکید روی مشخصه طرف مقابل مان، 

به او فرصت می دهیم که درباره درخواستش تجدیدنظر کند.
۵-   برخی مواقع می توانیم با شوخی عواقب پیشنهاد را به طرف مقابل گوشزد کنیم. مثال 

درباره سوال شما گفتن »از جونت سیر 
شدی ها« به یک دوست، کارساز است.

۶ -   بســته به نوع ارتباط مان  با کسی 
کــه درخواســتی ازمــا دارد، تکنیــک 
»بی اعتنایی« هم می تواند کمک کننده 
باشــد. وقتــی روش هــای بــاال جواب 

نمی دهــد و اصــرار روی موضوعــی 
خــالف میــل شــما زیــاد اســت، 

می توانیــد عمــدا آن را نادیــده 
بگیرید.

۷-  گاهی افراد بــا جمالتی مثل 
»تــو چقــدر ترســویی«، »تــو نمی تونی...« ســعی 

می کنند طــرف مقابــل را بــه پذیــرش درخواست شــان 
 تحریک کننــد. وقتــی از تصمیم مــان مطمئن هســتیم
 -درباره شــما به خطــر افتــادن جانــت احتمالی جدی 
است- می توانیم با خونسردی برچسب نادرست طرف 
مقابل را بپذیریم. مثال »آره من ترسو هستم«. گاهی الزم 

است طرف مقابل خلع سالح شود و بحث ادامه پیدا نکند. 
ترک گفت وگو یا موقعیت بدون بی احترامی به طرف مقابل، 

یکی از راه های مخالفت با درخواست های اشتباه و بی جاست. 

حسی که ما داریمچیزی که واقعا هست 

    تفریحی که دارو هم هست
سارا دیدار، 15ساله|  مهاجم و وینگر

 مــن از کودکی عاشــق فوتبال بــودم. در 11ســالگی تصمیم 
گرفتم ایــن ورزش را به صــورت حرفــه ای دنبال کنــم و بعد از 
مدتی وارد تیم ملی نوجوانان شدم. شــروع ورزش تاحدودی 
ســخت اســت برای همین افراد ابتدا باید 
عالقه شــان را پیــدا کننــد تا بیشــتر 
ترغیــب شــوند و ســختی هایش 
کــه  مــن  بــرای  بپذیرنــد.  را 
در  مــن  بــوده ؛  این طــوری 
نیشــابور زندگــی می کنــم و 
بــرای حضــور در تمرینــات 
از  زیــادی  رفت وآمد هــای 
نیشــابور به مشهد داشــتم اما 

عالقه زیاد به فوتبال خســتگی 
را از من دور کــرد. ورزش 

عــالوه بــر ایــن کــه تفریــح 
خوبــی به حســاب می آیــد، نقــش 

مهمی در تقویت سیســتم ایمنی بدن دارد 
و اگر بیمار شــویم، ســریع تر سالمتی مان 
را به دســت می آوریم.  یکی از چالش های 
ورزش حرفــه ای، برنامه ریزی برای درس 

خوانــدن اســت. به هر حــال خانواده  هــا 
دوست دارند ما در هر دو زمینه موفق باشیم 

و خوشــبختانه این جا هــم انگیزه بــه من کمک 
کرد تــا در کنــار ورزش درســم را هــم به خوبی پیش 

ببرم. حاال هم خوشــبختانه در نیشــابور باشگاهی تاسیس 
شده است و با نظم بیشتری ورزش می کنم.

    منظم ابش ات کامروا شوی!
هلیا پیلتن، 17ساله| هافبک چپ

من از 5 ســالگی فوتبال بازی می کردم و عالقه زیــادی به این 
ورزش داشتم. با شــرکت در مســابقات دانش آموزی، بهترین 
بازیکن شناخته شدم و مدتی بعد موفق شدم لباس تیم ملی را 
بپوشم. به نظر من برای شروع ورزش –و اصال هر کار دیگری- 
برنامه ریزی و تصویر سازی ذهنی خیلی کمک کننده است. من 
همیشه کارها و تمریناتم را در یک دفترچه یادداشت می کنم تا 
فراموش شــان نکنم. این کار باعث می شــود تا منظم تر باشم. 

فکرکــردن به موفقیــت باعث می شــود ســختی ها  را کنار 
بزنم. همیــن حاال بــا این که زمیــن چمــن دراختیار ما 

نمی گذارنــد و به خاطر کرونا هیچ مســابقه ای برگزار 
نمی شــود، من برای باالبردن آمادگی جســمانی در 
ســالن تمریــن می کنــم و ورزش را کنــار نمی گذارم. 

درســت اســت که برای مــا نوجوان ها 
درس و ورزش درکنار هم گاهی 

ســخت می شــود اما وقتــی با 
عالقه تمریــن می کنــم انگیزه 

بیشــتری برای درس خواندن 
پیــدا می کنــم و حتــی بعد از 
ورزش باانــرژی بیشــتری به 
ســراغ درس هایــم مــی روم. 
پیشــنهاد می کنــم بچه هایی 
که می خواهند ورزش را شــروع 
کنند یک برنامه هفتگی برای خود 
داشته باشند و درصورت انجام تمرینات 
برای خود هدیه بگیرند. همچنین شــرکت در 
مسابقات مدرسه ای می تواند باعث تشویق و انگیزه آن ها شود.

ب جعفر نژاد 
کاریکاتور از شها



وقتی هند کی روش هدیه داور نبود!
نقد� بر بيانيه باشگاه سپاهان عليه استقالل و تيم داور�
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کفاشيان: من چيزى ندیدم 
و امضا نکردم!

چوب جادویی مدیران 
پرسپوليس!

درآمد ١٥٠ ميليارد� ,ه تبد(ل به بده- شدوا,نش نا(ب رئيس به توقي$ اموال فدراسيون فوتبال از سو� شستا
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رقابت بزرگان لیگ رقابت بزرگان لیگ 
براى شکار آقاى گلبراى شکار آقاى گل

واکنـش مطهـرى واکنـش مطهـرى 
به اختالفش با مجیدىبه اختالفش با مجیدى

از  خــوب  اخبــار  انتشــار  هميشــه 
درآمدزا�� باشگاه ها� فوتبال برا� 
هواداران خبر خوشا�ند و خوب� است اما در فوتبال 
ا�ــران هميشــه درآمدزا�� باشــگاه ها در 'نــار آه و 
حسرت هواداران قرار م� گيرد و پول ها�� 'ه با�د 
صرف ز�رساخت ها و تقو�ت باشگاه شود، هميشه 
بــه راحت� آب خوردن به باد م� رود و ا�ن داســتان 
تلــخ امــا واقعــ� فوتبــال ا�ــران اســت. هــواداران 
پرســپوليس در سال ها� اخير بيشــتر و بهتر از هر 
هوادار� ا�ن داستان تلخ را تجربه 'رده اند. همين 
روز گذشــته بــود 'ــه خبر تسو�ه حســاب باشــگاه 
آنتــورپ با عليرضا بيرانوند منتشــر شــد، باشــگاه 
بلژ�Aــ� باق� مانــده مبلــغ رضا�ت نامــه عليرضــا 
بيرانوند را به حساب باشگاه پرسپوليس وار�ز 'رد، 
با ا�ن حســاب ٥٥٠ هــزار دالر باق� مانــده از ٧٠٠ 
هــزار دالر رضا�ت نامــه بيرانوند پرداخت شــد و به 
خزانــه باشــگاه رفــت امــا ا�ن پــول هم مثــل د�گر 
درآمدها� باشگاه پرســپوليس نه قرار است خرج 
ز�رســاخت ها شود و نه صرف خر�د باز�Aن جد�د! 
در واقع مقصد ا�ن پول هم 'امال مشــخص اســت؛ 
پولــ� 'ــه تمام و 'مــال با�د خرج شــود تــا ��A از 
شAا�ت ها� دردسرساز سرخ ها در فيفا بسته شود. 
ا�ن اتفاق ساليان ســال است 'ه در فوتبال ا�ران و 

بخصوص در ٢ باشگاه استقالل و پرسپوليس تAرار 
شــده و در�ــغ از معرفــ� حتــ� �Z مقصــر! همان 
مد�ران� 'ه برا� استقالل و پرسپوليس بده� ها� 
ميليون دالر� به جا گذاشته اند، هنوز هم با افتخار 
در  حــال خدمــت بــه فوتبــال 'شــور هســتند و بــا 
سوءاستفاده از واژه مقدس سرباز وطن قصد تر] 
ميز و صندل� ر�است را ندارند!  ا�ن روزها در حال� 
باشگاه پرســپوليس در بدتر�ن وضعيت اقتصاد� 
قــرار دارد 'ــه در ٣ فصــل اخير درآمد مناســب� از 
پاداش هــا�  همچنيــن  و  باشــگاه  اسپانســر 
'نفدراسيون فوتبال آسيا داشته است. ١٨ميليارد 
و ٩٠٠ ميليــون تومــان در�افت� از ا�رانســل، ١٥ 
ميليــارد تومــان در�افتــ� از فيفــا بــرا� حضــور 
باز�Aنانــش در جام جهانــ�، در�افتــ� از موسســه 
ر�حان فيلــم به مبلــغ ٧ ميليارد تومــان، ٢ميليارد 
 Z�و ٥٠٠  ميليون تومان در�افت� از موسسه 'وثر، 
ميليــارد و ٣٠٠ميليــون تومــان در�افتــ� از  مبنــا 
توســعه مبين و چيز� حدود ٢ ميليارد تومان سا�ر 
درآمدهــا نظيــر اجــاره اما'ن ورزشــ�، دانشــگاه 
باشــگاه  درآمدهــا�  جملــه  از  و ...  پرســپوليس 
پرسپوليس در ٣ سال اخير بوده است. به ا�ن مبلغ 
هنگفت با�د پرداخت� ٥٠ ميليارد� 'ارگزار جد�د 
و همچنين درآمد ١٦ ميليارد� از ترانســفر 'ردن 

بيرانونــد را هــم اضافــه 'نيــم. پرسپوليســ� ها از 
حضور در ليگ قهرمانان فصل گذشــته هم درآمد 
خوب� داشتند. نما�نده 'شورمان قبل از حضور در 
فينال به ٨٧٠ هزار دالر پاداش رسيده بود و حضور 
در فينــال و تســاو� در باز� برگشــت هــم پاداش 
پرسپوليس را به ٢٨٨٠ هزار دالر رساند 'ه با توجه 
بــه قيمــت ارز در آن مقطــع زمانــ�، درآمــد� ٤٠ 
ميليارد تومان� برا� پرســپوليس بــه ارمغان آورد. 
جمــع درآمدهــا� پرســپوليس در ٣ ســال اخير، 
حــدود ١٥٠ ميليــارد تومــان بــوده  و حاال نــه تنها 
خبــر� از عمــده ا�ــن درآمد  هــا در خزانه باشــگاه 
نيست، بلAه پرسپوليس حدود ٧٠ ميليارد بده� 
ارز� بــه خارج� ها و ٣٠ ميليــارد بده� تومان� و 
حدود ١4٠ ميليارد بده� ماليات� دارد! از مجموع 
درآمدها� باشــگاه پرســپوليس سرنوشــت مبلغ 
'م� از درآمدها� باشگاه مشخص است اما ا�ن 'ه 
 ��عمــده درآمدها� باشــگاه صرف چــه هز�نه ها
شــده اند، سوال� اســت 'ه هيچ پاســخ� برا� آن 
نم� توان �افت. در مورد د�گر باشگاه بزرگ پا�تخت 
�عنــ� اســتقالل هــم ب� ترد�ــد م� توان مــوارد� 
مشابه را پيدا 'رد. با مرور ا�ن اعداد و ارقام نجوم� 
آ�ا زمان آن فرا نرسيده 'ه نهادها� نظارت� �Z بار 

به صورت جد� وارد عمل شوند؟!

چوب جادویی مدیران پرسپوليس! درآمد ١٥٠ ميليارد� ,ه تبد(ل به بده- شد
بازگشت ترابی در بازى با ذوب آهن

مهد� تراب� گلزن تر�ن هافبZ ليگ برتر 'ه در 
٢ د�دار اخير پرسپوليس غيبت داشت، از امروز 
در تمر�نــات گروه� حاضر م� شــود و م� تواند 
 Zدر مقابــل ذوب آهــن بــه ميــدان برود. پزشــ
پرســپوليس در ا�ن خصوص گفته است: «تراب� 
امــروز در تمر�نات گروه� حاضر خواهد شــد و 
دقا�ق� هم با بدنســاز تيم به صورت اختصاص� 
'ار خواهــد 'ــرد. اميدوار�ــم 'ــه ا�ــن باز�Aــن 
مشــAل� برا� باز� با ذوب آهن نداشــته باشــد 
تــا در  صــورت صالحد�ــد 'ادرفن�، در ليســت 
ا�ــن د�دار قرار بگيــرد.» ا�ن در حال� اســت 'ه 
هافبZ هــا� پرســپوليس در هفته هــا� اخيــر 
عملAرد خوب� داشته اند و با�د د�د 'ه تراب� در 

تر'يب اصل� قرار خواهد گرفت �ا نه. 

مصدومان استقالل به شهرخودرو می رسند

رقابت بزرگان ليگ براى شکار آقاى گل

اعتقــاد دارنــد  اســتقالل  فوتبــال  تيــم  نزد�ــAان 
مصدوميت مهد� قا�د� و د�اباته جز�� است و هر 
٢ نفر م� توانند پنج شنبه شب، ا�ن تيم را در د�دار 
مقابل شــهرخودرو همراه� 'نند. د�اباته در باز� 
رفت استقالل و شهرخودرو 'ه �حي� گل محمد� 
ســرمرب� تيم مشــهد� بــود، تــZ گل ٣ امتياز� 

اســتقالل را بــه ثمر رســاند و حاال فرهــاد مجيد� 
اميدوار است در باز� برگشت هم گلزن� 'ند. او در 
٤ باز� آخر آب� پوشان گل زده و ا�ن روز ها آماده به 
نظر م� رسد. قا�د�  اما از روز ها� اوج خود فاصله 
دارد و مجيد� سع� م� 'ند از نظر روح� او را برا� 
باز� با شاگردان سهراب بختيار� زاده آماده 'ند. 

شــهر�ار مغانلــو 'ــه در حــال حاضر بــا ١٢ گل 
در 'نار شيخ د�اباته در صدر جدول گلزنان قرار 
دارد، ��A از باز�Aنان� اســت 'ــه از ماه ها قبل 
شــا�عه حضورش در پرســپوليس مطــرح بوده و 
گفتــه م� شــود �حيــ� او را برا� فصــل بعد در 
نظــر گرفته اســت. اگر چه مغانلــو در وا'نش به 

ا�ــن شــا�عات گفته 'ــه با پيــAان قــرارداد دارد 
و همه چيــز را بــه آخــر فصــل مو'ــول 'ــرده اما 
گمانه زن� درباره آ�نده ا�ن باز�Aن تمام شــدن� 
نيســت و طبــق آخر�ــن اخبــار رســيده، حــاال 
ترا'تــور و ســپاهان هم به دنبال جذب شــهر�ار 

مغانلو هستند.

وکيل برانکو: پرداخت پول به 
شکل اقساطی را نمی  پذیریم

رسول پناه: به زود� طلب بران3و را م- دهيمرسول پناه: به زود� طلب بران3و را م- دهيم

مانع مانع 1010 میلیون یورویى  میلیون یورویى 
ریـوآوه بـراى طارمىریـوآوه بـراى طارمى
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آنتونيو �ونته پس از نا�ب قهرمان� ا�نتر در ســر� آ، انتقادات 
تنــد� از مد�ــران ا�ن تيم انجــام داد تا جرقــه اختالفات بين 
�ونته و ســران ا�نتر زده شــود. �ونته از وضعيت باشگاه ا�نتر 
راض� نيســت و معتقد اســت ضمن حضور �4 جاســوس در 
باشــگاه، حما�ت� از او انجام نم�   شود و او خواهان اختيارات 
بيشتر است. در واقع با تنش ها� اخير، استعفا و جدا�� �ونته 
از ا�نتر محتمل به نظر م� رســد. حال نشــر�ه ها� ا�تاليا�� 
ادعا �ردند سران ا�نتر از صحبت ها� �ونته عصبان� هستند 

و به زود� جلسه ا� بين او و استيون ژانگ در خصوص ادامه همIار� برگزار م� شود. اما 
�ونته در ذهن خود، فرضيه بازگشــت به �وونتوس، تيم ســابق خود را بررس� م� �ند. در 
صورت نا�ام� �وونتوس مقابل ليون، احتمال اخراج مائور�تســيو ســار� از �وونتوس باال 
خواهد بود و �ونته از بازگشت به تيم سابقش استقبال خواهد �رد. هرچند در حال حاضر 
خبر� از عالقه �وونتوس به استخدام دوباره �ونته منتشر نشده است. ماسيميليانو آلگر�، 
سرمرب� سابق �وونتوس ��I از گز�نه ها� اصل� ا�نتر برا� جانشين� �ونته است. آلگر� 
پس از �4 سال استراحت آماده بازگشت به فوتبال و به عهده گرفتن هدا�ت تيم� با پروژه 

مشخص است. همچنين نام مائور�سيو پوچتينو نيز درباره ا�نتر شنيده م� شود.

آرســن ونگــر هنــوز بازگشــت بــه عرصــه مربيگــر� را رد 
نم�  �نــد ولــ� فقــط به شــرط� بر م� گــردد �ه شــرا�ط 
پيشــنهاد� به او مطلوب باشد. سرمرب� سابق آرسنال در 
مورد دلتنگ� دوران مربيگر� گفت: «دوست دارم هر روز 
تيمــ� را تمر�ن بدهم؛ من �ل عمــرم چنين �ار� �ردم. 
برا� ا�ن �ه دوباره مربيگر� �نم، شــرا�ط با�د از نظر من 
مطلوب باشــد؛ در غير ا�ن صورت م� خواهم �ارآمدتر�ن 
مر�ز تحليل� جهان را در فيفا بر پا �نم. م� دانم ا�ن خيل� 
بلندپروازانه اســت ولــ� در جام جهانــ� ٢٠٢٢ م� بينيد �ه مــا گزارش ها� تحليل� 
بسيار مفيد� ارائه خواهيم �رد. ونگر شانس اصل� قهرمان� در ليگ قهرمانان اروپا را 
٢ تيم م� داند: «به عقيده من منچسترســيت� و پار� سن ژرمن با توجه به ظرفيت ها�� 
�ه دارند، ٢ مدع� �ســب ا�ن جام محسوب م� شــوند. به نظرم آن ها (پار�س) نسبت 
به ٣، ٤ ســال قبل �م� ضعيd تر هســتند. امــا با�د گفت فوتبال اروپــا نيز در باالتر�ن 
ســطح خودش شاهد نزول �يف� بوده است. در پاســخ به ا�ن �ه چرا پار� سن ژرمن تا 
االن قهرمان اروپا نشده، نبا�د دنبال دال�ل غلط بگرد�م. حت� رئال مادر�د هم به مدت 
١٠، ١٥ سال نتوانست قهرمان ا�ن جام شود و سپس ٣ بار پياپ� به آن دست �افت.»

تنش ا�نتر و ونته باال گرفت مدعيان نخست ليگ قهرمانان از د�د ونگر

 سر$ آ
اسپال �4 - فورنتينا ٣
بولونيا �4 - تور�نو �4

جنوا ٣ – هالس ورونا صفر
لچه ٣ - پارما ٤

ساسولو صفر - اود�نزه �4

هميلتون: قلبم از تپيدن ایستاد!
پنچر شدن ��I از الستي4 ها� مرسدس 
لوئيــس هميلتون در فرمــول �4 انگليس 
هم باعث نشــد او پيشــتاز� اش را از دست 
بدهــد. فاتــح مرحلــه چهــارم رقابت هــا� 
فرمــول �4 دربــاره آن لحظات ســخت �ه 
در �شــور خــودش برگزار شــد، م� گو�د: 
«تا�نون چنين چيز� را در دور آخر مسابقه 
تجربه نIرده بودم چرا�ه قلبم تقر�با از �ار 
افتاد! ا�ن مســابقه، دراماتي4 تر�ن پا�ان� 
بود �ه م� توانستم تصور �نم. تا�رها� من 
تا دور آخر مشــIل� نداشتند و عال� بودند 
ول� ناگهان الستي4 جلو پنچر شد. وقت� 
د�دم تا�ر ماشــينم دچار مشــIل شــد و در 
حال جدا شدن بود، قلبم تو� دهانم رفت. 
مــن دعا م� �ــردم �ــه تا�رم بــه چرخيدن 
ادامه دهد ول� ا�نطور نشد. �امال �خ �رده 
بــودم و فاصله مIس (فرســتاپن) با من در 
حال �م شــدن بود. مــن در آن لحظه فقط 
فIر م� �ردم چقدر تا پا�ان مســابقه مانده 

است.»

ادامه مذاکرات منچستریونایتد و 
دورتموند براى انتقال سانچو

درخواســت  از  بيلــد  نشــر�ه  د�ــروز 
بــرا�  دورتمونــد  �ورو�ــ�  ١٢٠ميليــون 
فروش ســانچو خبر داده بود. با ا�ن حال به 
نظر م� رســد دورتموند در روزها� آ�نده و 
با توجه به روند مذا�رات با منچستر، راض� 
بــه تخفيــd شــود. در حقيقــت دورتموند 
١٠٠ميليون �ورو از مبلغ درخواست� اش 
برا� فروش ســانچو را به عنوان قسط اول 
برا� تاميــن بودجه خر�ــد جا�گز�ن برا� 
ا�ن و�نگر انگليس� م� خواهد. با ا�ن حال 
بعيد به نظر م� رســد سران باشگاه آلمان� 
بــرا� خر�ــد جانشــين ســانچو تــا ا�ن حد 
دســت به جيب شــوند. دورتموند در سال 
٢٠١٧ و در رونــد مذا�رات با بارســلونا بر 
سر عثمان دمبله نيز از استراتژ� مشابه� 
اســتفاده �رده بود. ســران باشگاه آلمان� 
م� خواســتند مبلــغ ١٤٠ميليون �ــورو از 
١٥٠ميليون �ــورو را به عنوان قســط اول 
در�افت �نند هرچند درنها�ت بر سر مبلغ 
١٠٥ميليون �ورو به عالوه بندها� پاداش 

در قرارداد دمبله به توافق رسيدند.

سعودى ها به دنبال خرید ميالن
فــروش ميالن دوباره ســوژه داغ رســانه ها 
شــده اســت؛ مخصوصــا ا�ــن بــار رســانه 
عربســتان� ا�ن خبر را مطرح �رده اســت. 
نشر�ه صناد�ق عربستان سعود� ادعا �رد 
پس از منتف� شدن خر�د باشگاه نيو�اسل، 
عالقه صندوق سرما�ه سلطنت� سعود� ها 
به خر�د ميالن بيشتر شده است. صندوق 
سرما�ه سلطنت� عربســتان پس از منتف� 
شــدن خر�د نيو�اســل به دنبال ا�ن است 
باشــگاه ميــالن را خر�ــدار� �نــد. گفتــه 
م� شــود ميــالن بــا توجــه به پيشــرفت در 
در  ا�نــون  فنــ�،  و  تجــار�  زمينه هــا� 
موقعيــت بهتــر� قــرار دارد و ا�ــن فروش 
م� تواند رو�ا� هواداران را تحقق بخشــد. 
بر اســاس گزارش هــا� صناد�ــق، ميالن 
در صورت خر�دار� توســط سعود� ها، به 
ثروتمندتر�ن باشگاه جهان تبد�ل خواهد 
شــد و م� تواند با خر�دها� بزرگ، دوباره 

به جمع بزرگان اروپا و جهان برگردد.

اسکوربورد

اخبار

اگر حت� ســر سوزن ترد�د� در خصوص 
پيــروز� قاطــع شــيخ منصوربن زا�ــد در 
جدال با �وفا داشــتيد، مطمئنا شناخت درست� از او و 
مجموعه تحــت مد�ر�تش ندار�د؛ مجموعه ا� �ه حاال 
مــچ قضات �وفــا را به خاz ماليده و آب� آســمان� ها را 
بــه رقابت ها� ليــگ قهرمانان اروپا برگردانده اســت. 
مجموعــه ا� �ه شــعار معروف� دارد: «اگــر به ما ضربه 
بزنيد، از آنچه تصورش را م� �نيد قدرتمندتر خواهيم 
شد.» ا�ن فوتبال مدرن است، �4 صنعت جد� و �4 
تجارت تمام عيار. شا�د برا� بيشتر هواداران متعصب 
باشگاه و در حقيقت رسانه ها� حام� و پيرامون شان، 
تصميــم هيئــت قضا�ــ� دادگاه عالــ� ورزش CAS به 
چشــم �4 پيروز� حماس� به سب4 فوتبال �السي4 
د�ده شــود. تيم� �ــه هرچند در ا�ن فصل در �ســب 
قهرمانــ� ليــگ نا�ام مانــده اما حاال هيــچ �س به آن 
نا�امــ� اهميــت نم�  دهد چرا�ه تيم موفق به �ســب 
�ــ4 پيــروز� تاثيرگذار شــده اســت؛ �4 پيــروز� �ه 
سرنوشــت تيم را در مســير متفاوت� نســبت به �4 ماه 
گذشته قرار داد؛ از سرنوشت پپ گوارد�وال و آ�نده اش 
گرفتــه تا تصميمات� �ه باز�Iنــان مختلd در مواجه با 
پيشــنهاد ســيت� اتخاد م� �ردند. چه �س� م� داند، 
شــا�د واقعا ا�ن شــهادت� بــر ز�با�� ورزش باشــد �ه 
ميلياردرها� ســابقا ناشــناخته ا�نون م� توانند برابر 
قوانين تدارz د�ده شده برا� حفاظت از ورزش برابر 
ثروت، ا�ســتادگ� �نند. در حقيقت تابلو نتا�ج چنين 

است؛ پول �4-قانون صفر(در وقت اضافه). 
  

در طــرف د�گر ا�ن د�ــدگاه نيز وجــود دارد �ه معتقد 
را  منچسترســيت�  پيــروز�  و  موفقيــت  با�ــد  اســت 
بــه چشــم �4 بخــش د�گــر از حقيقتــ� گســترده تر و 
جهان شــمول تر ببينيــم؛ گنــاه را بــا طال مز�ــن �نيد، 
ضربــه محIــم نيــزه، عدالــت آن را خواهــد شIســت. 
قوانيــن بــاز� جوانمردانه مالــ� �وفا، از همــان ابتدا 
بــا هــدف �نتــرل ثروتمندتر�ــن باشــگاه ها در فوتبال 
اروپــا پا بــه عرصه حيات گذاشــت امــا متمولين اثبات 
�رده اند �ه حاضرنــد برا� بهره مند� از قانون� بهتر، 
ســالح� از جنــس بهتر�ــن و�ال را اســتخدام �ننــد؛ 
و�ال�� �ه به طور قطع نســبت بــه آن ها�� �ه در �وفا 
شــIا�ات را بررســ� �رده اند، هز�نه بيشتر� در�افت 
م� �نند و برا� رســاندن مو�لشــان به خواســته اش، 
تمــام ميان برهــا و راه هــا� فــرار را م� شناســند. بله؛ 
محروميــت ٢ ســاله در زمــان اعــالم را�، مجازاتــ� 
سنگين بود اما حاال نحوه لغو ا�ن را� و �اهش جر�مه 
نقــد� به ١٠ميليون پوند، بيشــتر بــه �4 دهان �ج� 
م� نما�د تا اجرا� عدالت. شــا�د گفتن ٢ نIته ا�نون 
ضرورت داشــته باشد؛ نخست ا�ن �ه به هيچ وجه هيچ 
�ســ� نم�  توانــد ا�ن پيــروز� را �وچ4 جلــوه دهد؛ 

ضمن ا�ن �ه هيچ فرد� نيز نم�  تواند ســيت� زن ها را 
بــه دليل بهره گيــر� از تمام ظرفيت ها� قدرت شــان 
مورد مواخــذه قرار دهد. پــس با�د به تمــام هواداران 
و مد�ــران تيــم حق داد �ــه تا ا�ن حد از �ســب چنين 
نتيجــه ا� شــاد و مســرور باشــند. مگــر در صورت� �ه 
را� �وفا تا�يد م� شــد، �س� م� توانست به هواداران 
منچســتر�ونا�تد بگو�ــد خوشــحال� نIنيــد؟ اگر را� 
اوليه پا بر جا م� ماند، ا�ن تيم ها� رقيب سيت� بودند 
 ،UCL �ه بــا اســتفاده از امتياز حضــور در رقابت ها�
دســت باال را در مذا�ــره بــا باز�Iنــان مد نظرشــان در 
اختيــار م� گرفتنــد. نIتــه دوم به پيام پشــت ا�ن را� 
برم� گــردد؛ ا�ن پيغام �ه پول هميشــه پيروز اســت و 

عدالت در جنگ با ثروت همواره قربان� خواهد شد. 
  

نم�  خواهيم فضا� موجود را تيره و ســياه جلوه دهيم 
اما بر اســاس مدارz منتشرشــده در نشــر�ه اشپيگل 
آلمــان، �امال مشــخص بود �ه ســران ســيت� قوانين 
فيرپل� مالــ� �وفا را دور زده اند. ا�ن قوانين �ه متولد 
عصر ميشل پالتين� بودند، به ا�ن دليل مورد استقبال 
عموم مردم قرار گرفتند �ه ســنگ محافظت از فوتبال 
برابــر تجــارت را بر ســينه م� زدند. حاال شــما پاســخ 
دهيد؛ آ�ا واقعا از فوتبال برابر تجارت محافظت شده؟ 
در ١١ فصل حيات ا�ن قانون، در ليگ قهرمانان اروپا 
همان ١٠ باشگاه ثروتمند به مقام قهرمان� رسيده اند 
و با�د اعتراف �نيم �ه آن ها هر ســال دست نيافتن� تر 
از گذشــته نيز م� شــوند. بگذار�د پــا را فراتر بگذار�م 
و ٢ ســوال �ليــد� مطــرح �نيــم؛ اول ا�ن �ــه چــرا 
دســت به جيب شــدن بارســلونا �ــه توســط اعضا�ش 

مد�ر�ــت م� شــود ا�ــراد� نــدارد ول� در باشــگاه� 
�ه �4 ميليــاردر مالIيتش را بر عهــده گرفته، همين 
امــر �ار� اشــتباه و خطاســت؟ ســوال دوم؛ در تمــام 
٢ مــاه گذشــته از ا�ــن گفته شــد �ه ســران ســيت� با 
پنهــان �ار�، سندســاز� و جعــل مــدارz، قوانين را 
ناد�ــده گرفته انــد و محروميــت در نظــر گرفته شــده، 
جر�مــه ا� مناســب بــرا� آب� آســمان� ها و بازدارنده 
برا� ســا�ر باشــگاه ها��  اســت �ه به چنين اقدامات 
قانون گر�زانــه ا� م� اند�شــند. حــاال چــه؟ ا�نون �ه 
حIم با وجود اسناد غيرقابل انIار لغو شده چه اتفاق� 
خواهد افتاد؟ ا�نون پپ با خيال� آســوده تر از گذشته 
بــه روزهــا� پيــش رو م� نگــرد و تيمــش را در فصــل 
آ�نده نيز برا� موفقيت در جام� �ه بســيار شيفته آن 
اســت، هدا�ت خواهد �رد؛ ضمن ا�ن �ه د�گر جدا�� 
ســتارگان پا به ســن گذاشــته تيم، هيچ جــا� نگران� 
نــدارد. حــاال ســيت� در حالــ� مقابــل رئال مادر�د به 
ميــدان مــ� رود �ــه �وفــا را شIســت داده. بــه همين 
دليل اســت �ه در بســيار� از محافــل فوتبال� ا�نون 
درخصوص حضور ســيت� و پار� ســن ژرمن در فينال 
رقابت ها صحبت م� شــود. بله! پار� سن ژرمن؛ تيم� 
د�گر �ه بــا وجود قوانين فيرپل� مال� �وفا، با تمام قوا 
هز�نه �رده، ليگ داخل� را تحت سلطه خود درآورده 
و در تمامــ� مراحــل از جر�مــه و محروميــت ناشــ� از 
نقض قوانين، طفره رفته اســت. در چنين شرا�ط� به 
نظــر ا�ن قانون تنها �4 وزنه ســنگين در پا� تيم ها� 
�وچ4 اســت؛ تيم ها�� �ه شاهد به دار آو�خته شدن 
رو�اها� خود به دســت غول ها� متمول� هســتند �ه 

قوانين را به سخره گرفته اند.

روز پیروزى پول بر قانون
سيتی یوفا را ضربه فنی کرد

سال ٢٠١٧ در چنين روزى نيمار، فوق ستاره برزیلی با انتقالی 
رکوردشکن از بارسلونا به پارى سن ژرمن پيوست.

کمپانی پوما که در چند سال اخير اسپانسر منچسترسيتی بوده از 
کيت دوم این تيم در فصل آینده رونمایی کرد.

تصویــرى از پيش قرارداد رئال با لواندوفســکی در ســال ٢٠١٣ 
را مالحظــه می کنيد که هيچگاه انجام نشــد. از نکات جالب این 
قرارداد ممنوعيت موتورسوارى، اســکی، کوه نوردى، استفاده از 
قایق موتورى و پاراگالیدر براى ستاره لهستانی تا زمان پيوستن 

به مادرید است!

دى فراچســکو، سرمربی  اوزه بيو  انتصاب  از  باشــگاه کاليارى 
ســابق رم به عنوان سرمربی جدید این باشــگاه با قراردادى ٢ 

ساله خبر داد.

ل ت ا ان ا الن ا ش ا گ Iا
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حمایت شعبانی بهار از زهرا نعمتی 
غالمرضــا شــعبان� بهار، رئيــس فدراســيون تيرو�مان د�ــروز با 
حضور در مجموعه ورزش� الياف شهر�ار در جر�ان تمر�نات زهرا 
نعمت�، بانو5 طال�� پارالمپي1 ا�ران قرار گرفت و تا�يد �رد �ه 
برا5 برگزار5 اردوها و برنامه ها5 اختصاص� او هم9ار5 الزم را 
انجام خواهد داد. در ا�ن د�دار زهرا نعمت� در خصوص شــرا�ط 
تمر�ن� و آمادگ� جسمان� خود توضيحات� ارائه �رد. همچنين 
شــعبان� بهار ضمن تا�يد بــر تمر�نات مســتمر و5 با هماهنگ� 
مربيــان گفت: «برا5 برگــزار5 اردوهــا و برنامه ها5 اختصاص� 
هرگونه هم9ار5 الزم انجام خواهد شــد و اميدوارم ا�ن تالش ها 
در مســابقات انتخاب� المپي1 ســال آ�نده به نتيجه برســد و و5 
بــرا5 دومين بــار در المپي1 حاضر شــود.» در پا�ان ا�ــن د�دار، 
مبلغ� از ســو5 فدراسيون تيرو�مان به عنوان هد�ه به مناسبت 

اعياد غد�ر و قربان تقد�م زهرا نعمت� شد.

دوچرخه سوارى ایران اجازه حضور در قهرمانی 
جهان را ندارد!

مســابقات دوچرخه ســوار5 جاده قهرمان� جهان ٣٠شهر�ور تا 
٦مهر در ســو�يس برگزار م� شود. فدراسيون ا�ران برا5 حضور 
در ا�ن رقابت ها درخواســت دعوت نامه �رده بود اما در ا�ن ميان 
به نظر م� رسد شرا�ط برا5 حضور ر�ابزنان ا�ران� فراهم نباشد 
چرا�ــه با توجه به شــيوع �رونا اتحاد�ه جهان� دوچرخه ســوار5 
اجازه حضور برخ� از �شــورها از جمله ا�ــران را در ا�ن رقابت ها 
صادر ن9ــرده اســت. از طرف� زمان� �ــه ا�ن اجازه صادر شــود، 
ا�ران� هــا با�د بــرا5 گرفتن و�زا5 ســو�يس اقدام �ننــد �ه ا�ن 
مســئله هم زمان بر اســت و ا�ن در حال� اســت �ه تنها ٤٨ روز تا 

آغاز رقابت ها باق� مانده است.

غياثی: هيچ کس مایل به حضور دوباره کيهانی نيست
تيمور غياث�، پيش9ســوت دووميدان� در مورد شرا�ط ا�ن رشته 
گفــت: «متاســفانه وضعيت خوب نيســت و نم�  دانيــم آ�نده چه 
م� شــود. �رونا اردو و مســابقه را تعطيل �ــرده و همه بالت9لي[ 
هستند.» او با اشاره به ثبت نام نامزدها برا5 انتخابات دووميدان� 
به فارس گفت: «�يهان� با آن همه مش9الت� �ه برا5 دووميدان� 
ا�جاد �رد، متاســفانه بار د�گر نامزد شــده. هيــچ �س در جامعه 
دووميدان� به حضور دوباره او ما�ل نيســت و فقط چند هيئت �ه 
بــا او بوده انــد برا�ش �ار م� �نند. وقت� �ســ� او را نم�  خواهد 
چطور دوباره نامزد م� شــود؟ حتما خبر5 اســت �ه عالقه دارد 
بيا�د. او در دوره قبل� پاداش ها را نداد و د�د�د چه داستان ها�� 
در مورد ســ9ه ها�� �ــه متعلق به مربيــان و ورزشــ9اران بود، به 
وجود آمد. �يهان� در خوابش هم نم�  د�د �ه تا ا�ن حد مسافرت 
بــرود و تمام جهــان را بگردد. من و چند مربــ� د�گر همان زمان 
�ه بازرس� به فدراســيون آمده بود، نسبت به تخلفات او ش9ا�ت 
�رد�م اما خبر5 نشــد و متاسفانه شــاهد بود�م �ه بار د�گر تا�يد 

صالحيت شد.»

اخبار پاکدل: عدم ثبات فدراسيون هندبال یکی از مشکالت عمده آن است

مجمــع عمومــ� و ســاليانه فدراســيون هندبــال در 
حال� د�روز به ر�است مهد5 عل� نژاد، معاون توسعه 
ورزش قهرمانــ� وزارت ورزش برگزار شــد �ه در ا�ن 
جلســه آنال�ن، عليرضا پا�دل عدم ثبات فدراسيون 
را ��9 از مشــ9الت عمده ا�ن رشــته دانست. رئيس 
فدراسيون هندبال با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در ســال گذشــته در ا�ــن فدراســيون گفــت: «�9ــ� 
از اقدامــات مثبــت مــا از زمانــ� �ــه بــه فدراســيون 
آمد�ــم ا�ن بــود �ه همه باشــگاه ها را موظــ[ �رد�م 
بده� ها5 گذشــته خــود را با باز�9نان تســو�ه �نند 
و پيگير شــد�م �ه هر باشــگاه� بده� داشــته باشد 
حق حضور در ليگ را نداشــته باشــد.» پا�دل گفت: 
«با وجود بده� ها5 گســترده قبل�، فدراســيون در 
ســال ٩٨ هيچ بده� بــه جا5 نگذاشــته. همچنين 
بده� هــا5 ماليات� مربــوط به ســال ها5 ٩٦ و ٩٧ 
را پرداخت �رد�م و تمام باز�9نــان، مربيان و داوران 
مطالبات خود را در�افت �ردند.» رئيس فدراســيون 
هندبال بــه مهمتر�ن اقدامــات صورت گرفته در ا�ن 
فدراســيون هم اشــاره �ــرد: «بالــغ بر هزار مســابقه 
در ســال ٩٨ برگزار شــد. در �ميته داوران آســيا در 
حــال حاضــر ا�ــران وضعيت بســيار خوبــ� دارد و ٦ 
�وبــل داور5 فعــال از �شــورمان در آســيا قضــاوت 
م� �نند. عزم فدراسيون و وزارت ورزش به خصوص 
ســلطان� فر، وز�ر ورزش ا�ن اســت �ــه بتوانيم طبق 
برنامــه، رقابت هــا5 قهرمانــ� جوانــان جهــان را در 
شــيراز ميزبانــ� �نيــم.» او همچنيــن درخصــوص 
مشــ9الت فدراسيون گفت: «��9 از مش9الت عمده 
هندبال عدم ثبات ا�ن فدراســيون بوده. بده� ها5 

انباشــته نيز به خاطــر ب� ثبات� بود و نفــرات قبل �ه 
�وتاه مدت در فدراسيون بودند نتوانستند برنامه ها5 
خود را اجرا�� �نند.» پا�دل اما چشم انداز هندبال 
را ا�نطور ترســيم �رد: «چشــم انداز ا�ن فدراســيون 
اســتعداد�اب� اســت و قصــد دار�م در ســال ١٤٠١ 
در مســابقات نوجوانان آسيا رو5 س9و برو�م. ما جزو 
معدود فدراســيون ها�� هســتيم �ه بعد از برگزار5 
مسابقات المپياد، استعدادها را رها ن9رد�م. مربيان 
فدراسيون در مســابقات آموزش و پرورش نيز حضور 
داشتند و استعدادها را شناسا�� �ردند. ما �شور را 
به ٤ بخش تقســيم �رد�م و هم در بخش پسران و هم 
در بخش دختران دائما در حال شناسا�� استعدادها 

هســتيم. همچنيــن ٨ تيــم برتــر المپيــاد را در �ــ1 
تورنمنت شر�ت داد�م تا بتوانيم استعدادها را حفظ 
�نيم. تفاهم نامه قابل قبول� در راستا5 توسعه ورزش 
همگان� با شهردار5 و آموزش و پرورش بسته شد. ما 
توانستيم هندبال ساحل� و هندبال با و�لچر را توسعه 
بدهيــم و هــدف ما ا�ن اســت �ــه با گســترش ورزش 
همگان� ســالمت خانواده را افزا�ــش دهيم.» رئيس 
فدراسيون هندبال همچنين تصميم قاطع فدراسيون 
در پا�ان دادن به ليگ برتر فصل قبل به دليل شــيوع 
�رونا و اعالم مقام ها5 اول تا سوم را نقطه عط[ سال 
٩٨ دانست. او همچنين پخش زنده ليگ برتر آقا�ان 
در ا�ثر هفته ها و پخش راد�و�� و تلو�ز�ون� ليگ برتر 

هندبــال بانوان برا5 نخســتين بار را ن9تــه ا5 مثبت 
برا5 جذب حام� مال� فدراسيون ارز�اب� �رد.

  
مهد5 عل� نژاد، معــاون ورزش قهرمان� و حرفه ا5 
امــا در مجمــع فدراســيون هندبــال  وزارت ورزش 
تا�يــد �ــرد ا�ــن فدراســيون انتظــارات را بــرآورده 
ن9ــرده اســت: «هندبــال در ا�ــن ســال ها5 اخيــر 
شــرا�ط چنــدان خوب� نداشــته. ا�ن رشــته نســبت 
بــه رشــته ها5 توپ� د�گــر عقب مانــده و نتوانســته 
انتظارات را برآورده �ند و ارز�اب� ما نيز ا�ن موضوع 
را نشــان م� دهــد. ا�ــن شــرا�ط پيش آمــده دال�ــل 
مختلفــ� دارد �ه �9ــ� از آنها عدم ثبــات مد�ر�ت� 
اســت. هندبــال در ا�ــران بســيار ر�شــه دار اســت و 
پا�دل نيز از زمان� �ه به فدراســيون آمده قدم ها5 
خوب� برداشــته هرچند �ه فدراســيون را در شرا�ط 
مناســب� تحو�ــل نگرفــت. اگــر بخواهيــم مد�ر�ت 
پا�دل را ارز�اب� �نيم با�د ٤ سال به او وقت بدهيم 
به خصوص ا�ن �ه شرا�ط �رونا نيز در چند ماه اخير 
گر�بانگيــر ورزش بــوده و عمال همه مســابقات را به 
تعطيل� �شانده است. مســير هندبال مسير خوب� 
اســت اما تا به ثمر برســد زمان نيــاز دارد. ما با�د �اد 
بگير�م با شــرا�ط �رونا �نار بيا�يــم و از �ارها عقب 
نمانيم.» عل� نژاد خاطرنشان �رد: «ما �1 م9انيزم 
را برا5 فدراسيون ها در نظر گرفتيم �ه آن را عمل� 
م� �نيــم. مبنــا5 پرداخت بودجه به فدراســيون ها 
ارز�اب� عمل9رد آنها خواهد بود و هر فدراسيون� �ه 
عمل9رد بهتر5 داشته باشد در حوزه قهرمان� قطعا 

بودجه بيشتر5 نيز در�افت م� �ند.» 

علی نژاد: هندبال عقب مانده و انتظارات را برآورده نکرده!

قرار اســت ٢٦ شــهر�ور دادگاه ح9ميت ورزش برا5 رسيدگ� به پرونده شــ9ا�ت فدراسيون جودو5 ا�ران 
عليــه تعليــق ناعادالنه در ســو�يس برگزار شــود. فدراســيون جــودو با هماهنگ� مســئوالن ورزش �شــور 
�ه ماه هاســت برا5 نوشــتن لوا�ــح و دفاع از حقانيت جــودو5 ا�ران به صورت شــبانه روز5 تالش م� �نند 
به همراه هزاران جودو�ار در سراســر �شــور �ه نتيجه دادگاه CAS برا�شــان اهميت و�ژه ا5 دارد، ا�نون 
چشم انتظار صدور رواد�د هيئت اعزام� ا�ران هستند تا ا�ن گروه به موقع در دادگاه حاضر شود. به گزارش 
ا�ســنا، بــا وجود هماهنگ� ها5 صورت گرفتــه وزارت ورزش و جوانان با وزارت امــور خارجه و هم9ار5 ا�ن 
وزارتخانه و ارســال �ادداشــت به ســفارت ســو�يس در ا�ران، متاســفانه ا�ن ســفارتخانه تا�نــون هيچ گونه 
هم9ا5 با فدراســيون جودو نداشــته اســت. ا�ن عدم همــ9ار5 نگران� ها5 ز�اد5 را درخصــوص اعزام به 
موقــع هيئت اعزام� بــه دادگاه ح9ميــت ورزش ا�جاد �رده. اقدامــ� �ه در صورت ســهل انگار5، مم9ن 
است عواقب بسيار ز�اد5 برا5 جودو5 �شور در پ� داشته باشد. فدراسيون جودو اميدوار است باتوجه به 
فرصت �وتاه باق� مانده، ســفارت ســو�يس در ا�ران برا5 صدور به موقع رواد�د اقدام �ند تا هيچ مشــ9ل� 

برا5 حضور نما�ندگان ا�ران در دادگاه CAS به وجود نيا�د.

بهنــام  محمــود5، عضو هيئت رئيســه فدراســيون واليبال ا�ــران در مورد آخر�ــن وضعيت پروســه انتخاب 
ســرمرب� تيم  مل� واليبال گفت: «فدراســيون با�د تا �1 ماه آ�نده و قبل از شــروع ليگ سرمرب� مد نظرش 
را مشــخص �ند. در حال حاضر گز�نه ها�� هســتند �ه فدراســيون در حال بررســ� آن هاســت �ه با�د به 
جمع بنــد5 نها�ــ� برســد. هم مربيان داخل� هــم مربيان خارج� هم مــد نظر هســتند.» او در مورد مطرح 
شــدن نام برخــ� مربيان خارج� مانند رزنده به ا�ســنا گفــت: «همانطور �ه گفته ا�م هم بــا مربيان داخل� 
صحبت شــده و هم با �9ســر5 گز�نه ها5 خارج� اما با�د ببينيم  گز�نه ا5 �ــه م� تواند به واليبال ما �م1 
�ند چه �ســ� اســت. با همه ا�ن موارد اگر گز�نه نها�� مرب� خارج� هم باشد با�د مرب� ا�ران� در �نار او 
حضور داشته باشد. من معتقدم حت� اگر مرب� خارج� درجه �1 هم بياور�م با�د از مربيان ا�ران� در �نار 
او اســتفاده �نيم تا �1 تيم خوب مربيگر5 داشــته باشــيم، نبا�د همه �ادر فن� خارج� باشــند. ا�ران� ها 
م� تواننــد �ادر فنــ� خارجــ� را به خوبــ� راهنما�� �ننــد.» او تا�يد �ــرد: «با�د تا �1 مــاه آ�نده تصميم 
درســت� گرفت چون باز�9نان ا�ن نســل ما ا�ثرا آخر�ــن المپي1 خود را تجربه خواهند �ــرد. با�د بهتر�ن 

گز�نه انتخاب شود تا به موفقيت برسيم.»

محمودى: کادر فنی واليبال نباید کامال خارجی باشدعدم همکارى سفارت سویيس با فدراسيون جودوى ایران

برنامه بازى هاى پارالمپيک ٢٠٢٠ توکيو اعالم شد
�ميته برگــزار5 باز5 ها5 المپي1 و پارالمپي1، برنامه باز5 ها5 پارالمپي1 ٢٠٢٠ تو�يو را 
�ه با �1 سال تاخير برگزار خواهد شد، منتشر �رد. باز5 ها5 پارالمپي1 ٢٠٢٠ تو�يو �ه به 
دليل شــيوع �رونا به تعو�ق افتاد و قرار است ســال آ�نده برگزار شود، از روز ٢ شهر�ور ١٤٠٠ 
با برگزار5 مراســم افتتاحيه آغاز م� شــود و ١٤ شــهر�ور با برگزار5 مراســم اختتاميه به پا�ان 
خواهد رســيد. در روز نخســت عالوه بر دوچرخه ســوار5، در رشته ها5 شــنا، راگب� با و�لچر، 
شمشيرباز5 با و�لچر، بس9تبال با و�لچر، تنيس رو5 ميز و گلبال نيز مسابقات� برگزار م� شود 

و در شنا و شمشيرباز5 مدال توز�ع خواهد شد.

روحانی: تومور خوش خيم 
در پشت سر دارم 

حسين روحان�، مرب� تيم مل� �اراته �ه 
هفته گذشــته �1 نمونه بردار5 از پشــت 
ســرش داشــت، در ا�ن رابطه گفــت: «در 
چند ماه گذشته ســردرد داشتم، وقت� با 
پزشــ1 صحبت �ردم مشــخص شــد �1 
توده پشــت نخاع گردنم هســت. ا�ن توده 
به ســاقه مغزم چســبيده و بــه عصب ها5 
نخاعــ� فشــار مــ� آورد و باعث ســردردم 
م� شــد. درنها�ت هفته گذشته �1 عمل 
جراح� �1 ساعته داشتم و نمونه بردار5 
از ا�ن توده انجام شــد. �1 شــنبه هم خبر 
نمونه بــردار5  جــواب  و  گرفتــم  خوبــ� 
نشــان داد �ه ا�ن تومور خوش خيم است. 
پزشــ9م گفت ٣ ماه با�د دارو مصرف �نم 
و اگر خوب نشــد، با�د عمل جراح� �نم. 

جا5 نگران� نيست.»
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استقالل مقابل شهرخودرو هجومی تر می شود
تمر�نــات اخير تيم اســتقالل نشــان م� دهد ســرمرب� 
جوان ا�ن تيم در مشــهد دنبال "ســب مساو� نيست و 
حت� شــا�د اســتقالل را با ٣ مهاجم راه� ميدان "ند. 
او خوب م� داند "ه پيروز� در مشــهد �عن� ط� "ردن 
٩٠ درصد راه نا�ب قهرمان� ليگ برتر و "ســب سهميه 
آســيا. به همين دليل نم�  خواهد ا�ن فرصت طال�� را 
از دست بدهد. استقالل در باز� رفت با ت< گل د�اباته 
از سد شــهرخودرو "ه ســرمرب� اش �حي� گل محمد� 

بود، گذشت.
انتقاد پيشکسوت استقالل از مظلومی 

در  اســتقالل  تيــم  پيشCســوت  فرزامــ�  غالمحســين 
وا"نــش به ا�ن شــا�عه "ه قرار اســت ورزشــگاه شــهيد 
شــيرود� را خــراب  و �ــ< مجتمــع تجــار� راه انداز� 
"ننــد، بــه ا�ســنا گفت: «شــر"ت توســعه و تجهيــز ا�ن 
حر"ت را م� خواهد انجام دهد و با ا�ن "ار م� خواهند 
به پول برســند. آقا� مظلوم� "ه موافق چنين حر"ت� 
اســت نم�  دانــد ا�ن جــا تار�ــخ ا�ــران اســت. �عن� چه 
ا�ن جــا به درد ورزش نم� خورد؟ در هر رشــته ورزشــ� 
هنوز مــردم به آن جــا م� رونــد و ورزش م� "نند. آقا� 
مظلوم� چيز� از تار�خ نم� دان� و سواد ندار� "ه ا�ن 
حرف ها را م� زن�. ما نم� گذار�م شيرود� خراب شود 

چون جوان� ما در آن جا سپر� شده است.»
پاداش ٢٠٠ دالرى مجيدى به استقاللی ها 

تيــم اســتقالل بــا پيــروز� مقابل ســپاهان بــه رده دوم 
جــدول رســيد تــا آب� پوشــان بــه "ســب عنــوان نا�ــب 
قهرمان� ليگ اميدوار شــوند. بعد از ا�ن پيروز� فرهاد 
مجيــد� در اقدام� جالب شــخصا بــه باز�Cنان تيمش 
پاداش داد. و� در حر"ت� "ه پيش از ا�ن توسط برانCو 
در پرســپوليس انجــام م� شــد، به هر "ــدام از باز�Cنان 
و "ادر فنــ� ا�ــن تيــم مبلــغ ٢٠٠ دالر پــاداش داد تــا 
باز�Cنــان ا�ن تيم بــرا� باز� با شــهرخودرو بــا روحيه 

مضاع[ به مصاف حر�[ بروند.

بازیکن جنجال ساز دیدار استقالل و سپاهان 
محروم نمی  شود

در حاشــيه د�دار اســتقالل و ســپاهان، اتفــاق عجيب� 
رخ داد و اميــد نورافCــن با ور�ــا غفور� و چنــد باز�Cن 
د�گر اســتقالل به درگير� شــد�د لفظ� پرداخت. ا�ن 
درگير� هــا تا جا�� پيــش رفت "ــه آرش رضاوند برا� 
تنبيه اميد، تCل ســخت� زد و از زمين باز� اخراج شــد. 
بعد از ا�ن د�دار، برخ� ا�ن شا�عه را به راه  انداختند "ه 
داور و ناظر باز�، گزارش ها�� به فدراســيون فوتبال و 
"ميته داوران ارائه "رده اند مبن� بر ا�ن "ه نورافCن در 
طول باز� فحاشــ� "رده و از ا�ــن رو، "ميته اخالق در 
مــورد ا�ن باز�Cــن، را� صادر خواهد "ــرد. حت� آن ها 
�< قــدم جلوتر رفتند و نوشــتند: «احتمــال محروميت 
نورافCن قوت گرفت.» در همين راستا، شنيده م� شود 
داور بــاز� بابت اتفاقات رقم خــورده، �< "ارت زرد به 
ور�ــا و نورافCــن نشــان داد و بعــد از آن، هيچ گزارشــ� 
نوشــته نشــد، ز�را قاض� ميــدان اعتقــاد دارد درگير� 
طرفيــن با فحاشــ� همــراه نبوده �ــا او چيز� نشــنيده 
است. از ا�ن رو، شــا�عات در خصوص محروميت باز�Cن 

سپاهان، صحت ندارد.

باشــگاه ر�وآوه برا� فروش مهــد� طارم�، مهاجم ا�ران� قيمت ســنگين� را 
تعيين "رده است. باشگاه ر�وآوه برا� موافقت با جدا�� مهد� طارم�، بهتر�ن 
گلزن و باز�Cنش در فصــل اخير ليگ برتر پرتغال ١٠ ميليون �ورو م� خواهد. 
قيمتــ� "ه پرداختش بــرا� تيم ها� مطرح پرتغال همانند اســپورتينگ نيز با 
توجه به مشــCالت مال� امCان پذ�ر نيســت. پيش از ا�ن رئيس باشــگاه ر�وآوه 
از پا�يــن بودن پيشــنهادها� مالــ� ٣ تيم بزرگ پرتغال شــامل بنفيCا، پورتو و 
اسپورتينگ برا� خر�د مهد� طارم� در مقا�سه با قيمت تعيين شده برا� ا�ن 
باز�Cن خبر داده بود. براگا ��C از تيم ها�� اســت "ه در صورت فروش مهاجم 
برز�لــ� به �< تيم ليگ برتر انگليس با قيمت ٣٠ ميليون �ورو�� قصد دارد به 

صورت جد� وارد مذا"ره با ر�وآوه برا� خر�د مهد� طارم� شود.

امير ارســالن مطهر� مهاجم تيم فوتبال استقالل با اشاره به شا�عه اختالفش 
با فرهاد مجيد� گفت "ه رابطه او با سرمرب� استقالل خوب و حرفه ا� است. 
اميرارســالن مطهر� درباره شــا�عه اختالفش با فرهاد مجيد� ســرمرب� تيم 
اســتقالل گفت: «رابطه من و مجيد� بســيار خوب و حرفه ا� است و از حضور 
در اســتقالل راضــ� ام. تمر"ز مــا رو� موفقيــت در ادامه ليگ، جــام حذف� و 
آسياســت و م� خواهم بدون توجه به ا�ن حرف و حد�ث ها با استقالل روزها� 
خوبــ� داشــته باشــم و به تيم مل� برســم "ه هــدف بعد� من بعد از پوشــيدن 
پيراهن اســتقالل اســت.» و� تصر�ح "رد: «به هرحال بــاز� دادن �ا ندادن به 
�< باز�Cن به ســليقه و تفCرات سرمرب� �< تيم بر م� گردد و برا� من و د�گر 

باز�Cنان استقالل مهم موفقيت ا�ن تيم و خوشحال� هواداران است.»

وا#نش مطهر� به اختالفش با مجيد�مانع ١٠ ميليون �ورو�� ر�وآوه برا� طارم� 

وا#نــش نا�ب رئيــس بــه توقيــ% اموال 
فدراسيون فوتبال از سو� شستا

کفاشيان: من چيزى ندیدم و امضا 
نکردم!

نا�ب رئيس فدراسيون فوتبال در وا"نش به 
توقي[ اموال فدراسيون فوتبال و همين طور 
اموال شخص� خودش به علت شا�عه وجود 
امضا� او در چ< ارز� ارائه شــده به شستا 
گفت: «من از سال ٩٧ به علت بازنشستگ� 
هيــچ چ�C را امضــا نCــرده ام و چند�ن روز 
است "ه از فدراســيون ب� خبرم و با�د بروم 
تــا ببينــم چه بال�ــ� ســرمان آمده اســت.» 
عل� "فاشــيان درباره اخبــار مربوط به ا�ن 
موضوع و سCوت فدراســيون فوتبال گفت: 
«مــن چنــد روز� اســت "ــه بــه ســاختمان 
فدراســيون فوتبال نرفتم "ه ببينم باز است 
�ا نه. بســته بودنش را هــم نم� دانم. تا االن 
"ــه چيــز� نشــنيده ام.» و� در وا"نــش به 
ا�ن "ه باالخره شســتا چ< ارز� ارائه شده 
طر�ــق  از  را  فوتبــال  فدراســيون  ســو�  از 
مراجع قضا�� برگشــت زده �ــا خير، گفت: 
«من چيــز� نشــنيدم. مــن هــم روزنامه ها 
ظاهــرا  م� خوانــم.  را  خبرگزار� هــا  و 
فدراســيون برا� ضمانت ٢ ميليون �ورو�� 
"ــه در�افت "ــرده بــود، چ�C را به شســتا 
داده است. ا�ن پول هم االن در فيفا موجود 
اســت اما هنوز نتوانستند در�افت "نند.» او 
در وا"نــش به ا�ن "ــه ظاهرا امضــا� او هم 
ضميمه چ< ارز� ارائه شده به شستا بوده 
و حاال حســاب و اموال او هم تا زمان تســو�ه 
حســاب با شســتا توقيــ[ م� شــود، اظهار 
"رد: «من "ه زمان حضور و�لموتس محروم 
بودم. من چيز� ند�دم و امضا نCردم. شا�د 
فدراســيون از حســاب� به شســتا چ< داده 
"ــه امضا� مــن هــم از قد�م تعهــد آور بوده 
اســت.» او دربــاره ا�ن "ه در صــورت توقي[ 
امــوال فدراســيون فوتبــال �ــ< آبرور�ــز� 
بــزرگ رخ م� دهد و در آســيا و جهان وجهه 
خوبــ� ندارد، گفــت: «فدراســيون ا�ن پول 
را دارد ولــ� حاال نم� تواند به ا�ران بياورد. 
وزارت ورزش با�ــد در ا�ن زمينه "م< "ند 
تا مشCالت را حل "نيم.» و� با بيان ا�ن "ه 
فدراســيون فوتبــال با�ــد بــرا� آخر�ــن بار 
با فيفــا مCاتبه "نــد، افزود: «بــه اعتقاد من 
اساســنامه مشــCل� ندارد "ه فيفا پاســخ� 
نداده اســت. اگر نظر� داشتند م� گفتند. 
حاال ما با�د بــا آن ها مCاتبه "نيــم و بگو�يم 

م� خواهيم انتخابات را برگزار "نيم.»

وقتی هند کی روش 
هدیه داور نبود!

بيانيه باشگاه سپاهان عليه استقالل و تيم داور�

و  اســتقالل  تيم هــا�  د�ــدار 
ســپاهان از هفته بيســت و هفتم 
ليگ برتر پيش از آغاز آن به واســطه اتفاقات� از 
حساســيت و اهميت مضاع[ برخوردار شده  و 
قابل پيش بين� بود "ه آبســتن حــوادث ز�اد� 
باشــد. غيبت امير قلعه نو�� سرمرب� سپاهان 
در ورزشــگاه و رو� نيمCــت تيمــش بــه خاطر 
"ســالت و فشــار عصب�، اگرچه تا پيش از آغاز 
بــه ســپاهان� ها و   r، بزرگ تر�ــن شــو�بــاز
مهم تر�ــن اتفــاق بــاز� بود امــا در جر�ــان ا�ن 
مسابقه حســاس صحنه ها�� رخ داد "ه باعث 
شــد ا�ن بــاز� از متــن به حاشــيه بــرود. رفتار 
عجيب و باز� خشــن و توهين هــا� مCرر اميد 
نورافCن باز�Cن جوان سپاهان و هافب< سابق 
استقالل به باز�Cنان تيم ميزبان و درگير� ها� 
فيز��C و لفظ� او با ور�ا غفور� "اپيتان آب� ها 
و اخراج آرش رضاوند به واســطه خطا رو� ا�ن 
باز�Cن، از جمله اتفاقات حاشيه ا� د�دار ٢ تيم 
مدع� "سب ســهميه بود. رفتار نورافCن "ه از 
باز� رفت ٢ تيم در اصفهان آغاز شــده بود، در 
ورزشگاه خال� از تماشاگر آزاد� ادامه �افت تا 
در پا�ــان بــاز� فضــا� مجــاز� و بخشــ� از 
رسانه ها� رسم� به او و اتفاقات� "ه به واسطه 
رفتارها�ش رقم خورده بود بپردازند. اما بخش 

د�گر� از حواشــ� ا�ن د�ــدار مربوط به داور� 
آن بــود، جا�� "ه بيژن حيــدر� داور باز� �< 
بــرا�  د�اباتــه  شــيخ  رو�   rوCمشــ پنالتــ� 
اســتقالل گرفت و از قضا همان خطا� پنالت� 
هم به اولين گل باز� تبد�ل شــد. سپاهان� ها 
پس از باخت شــد�دا به قضــاوت بيژن حيدر� 
معتــرض بودند و حتــ� تصميم گرفتنــد از ا�ن 
داور شــCا�ت "ننــد. در ادامه هم روز گذشــته 
باشگاه سپاهان اصفهان با انتشار متن� نسبت 
به اظهارنظر ها در خصوص رفتار اميدنورافCن 
در جر�ان باز� مقابل اســتقالل وا"نش نشان 
داد. در متن منتشــر شده توسط روابط عموم� 
باشــگاه ســپاهان آمده بود: «از هد�ه داور لذت 
ببر�ــد و در مــورد نورافCــن اظهار نظــر نCنيد. 
دوســت نداشــتيم و ندار�ــم در مــورد د�ــدار و 
نتيجه ا� "ه شــخص ســوم و خارج از ٢ تيم در 
نتيجه آن تاثيرگذار بوده، صحبت "نيم، ول� به 
همچنيــن  و  اســتقالل  باشــگاه  در  باز�Cنــان 
پيشCسوتان عز�ز ا�ن باشگاه پيشنهاد م� "نيم 
"ــه در مــورد باز�Cــن تيــم ســپاهان بخصوص 
اميدنورافCــن صحبــت نCننــد "ه نــه حرفه ا� 
اســت و نه اخالق�. به طور قطع صحبت "ردن 
در مــورد اصل اتفاق� "ه افتاد و حرف ها�� "ه 
از طــرف بعضــ� از باز�Cنــان و "ادر حر�[ در 

جر�ــان اتفاقــات نيمــه اول و بيــن ٢ نيمــه در 
راهرو� خروج خطاب به نورافCن و "ادر داور� 
زده شده، واقعيت ها را آشCار م� "ند و به ضرر 
ا�ن عز�ــزان خواهد بود. پيشــنهاد م� "نيم از 
هد�ه داور لذت ببرند. ليگ و جام حذف� ادامه 
دارد و ترجيــح م� دهيــم رو� باز� ها� بعد� 
تمر"ز "نيم و البته "ه اگر قرار باشد با رفتار ها� 
مشابه دوستان نســبت به داور و فيرپل� مواجه  

شو�م، راه د�گر� انتخاب م� "نيم.»
  

باشــگاه ســپاهان در حال� ا�ن بيانيــه را صادر 

"رده "ــه فوتبال دوســتان فرامــوش نCرده اند 
بــاز� رفت ا�ن تيــم با اســتقالل در ورزشــگاه 
نقش جهان "ه ٩ آذر سال ٩٨ برگزار شد با چه 
اتفاقات� همراه بود. داور آن باز� محمدحسين 
زاهد� فــر بود "ــه در دقيقــه ٥٠ رو� حر"ت� 
"ه "ــ� روش اســتنل� مهاجم ســپاهان انجام 
داد و تــوپ را بــا دســت زد، با�د اعــالم خطا� 
پنالتــ� م� "ــرد امــا از آن صحنه چشم پوشــ� 
"ــرد. همچنين در مــورد گل دقيقــه ٩٥ اميد 
نورافCن باز�Cن ســپاهان به استقالل "ه باز� 
را به تساو� "شيد، "ارشناسان داور� نظرات 

متعدد� داشتند و برخ� از آن ها معتقد بودند 
ا�ن گل در شــرا�ط آفسا�د به ثمر رسيده است. 
حال باشگاه سپاهان اشتباهات داور� را "ه به 
زعــم آن ها و در باز� رفت جز�ــ� از فوتبال بود 
و اعتراضــ� به آن نداشــتند، در باز� برگشــت 
هد�ه ا� به استقالل خوانده و حت� از داور باز� 
هم شــCا�ت "رده است. با ا�ن رو�ه باز� ٢ تيم 
در مرحله �< چهارم نها�� جام حذف� "ه هفته 
آ�نده برگزار خواهد شد، قطعا با حساسيت ها� 
"اذب همــراه خواهــد بــود و قضــاوت آن باز� 

برا� هر داور� دشوار خواهد شد.

رسول پناه: به زود� طلب بران8و را م� دهيم
وکيل برانکو: پرداخت پول به شکل 

اقساطی را نمی  پذیریم
"متــر از ٢ روز به پا�ان مهلت فيفا برا� پرداخت طلب 
هنگفــت برانCو از باشــگاه پرســپوليس باقــ� ماند ه  و 
سرپرســت باشــگاه پرســپوليس م� گو�د: «بــا وجود 
مســائل و مشــCالت مال� فراوان، استارت حل "امل 
ا�ن مشــCل و راحت "ردن خيال هــواداران در پرونده 
برانCــو از چنــد مــاه پيــش زده شــده اســت.» مهــد� 
رسول پناه ادامه داد: «با خودمان تعارف ندار�م. پيش 
از ا�ــن بــا برانCو� بزرگ خــوب رفتار نشــد و او بعد از 
"سب ٧ جام با پرسپوليس شا�سته ا�ن موقعيت نبود. 
اما با وجود مسائل و مشــCالت مال� فراوان، استارت 
حل "امل ا�ن مشــCل و راحت "ردن خيال هواداران 
از چنــد ماه پيش زده شــده اســت.  م� خواهيم طلب 
برانCــو را پرداخت "نيــم اما بزرگ تر�ن مشــCل ما 
االن بحث انتقال پول است. ا�ن "ه بخواهيم پول را 
از ر�ــال به �ورو تبد�ل "نيم و برا� برانCو بفرســتيم 
واقعا "ار مشCل� است. ممCن است پول خود برانCو 
�< �ا ٢ هفته بعد به طور "امل پرداخت شود. بعد از 
تار�خ اعالم شده توسط فيفا، ما �< ماه فرصت دار�م 
تــا پول برانCــو را بدهيــم. در بدتر�ــن حالت جر�مه  
م� شو�م و ا�ن جر�مه را م� دهيم اما منابع ما برا� 
تامين پول آماده است. اصال قرار نيست پنجره نقل و 
انتقاالت� بسته شود.  قرار بود پول انتقال بيرانوند به 
حساب باشگاه برسد اما هنوز ا�ن اتفاق نيفتاده است. 
مــا برنامه ر�ز� "ــرده بود�م بعــد از رســيدن ا�ن پول 
بخشــ� از طلــب برانCو را به حســابش بر�ز�م و بخش 
د�گر� را هم تا پا�ان هفته به حســابش وار�ز "نيم. با 
ا�ن حال بعد از نشســتن پول در حســاب باشــگاه ا�ن 
"ار حتمــا صــورت م� گيرد و ما در چنــد مرحله طلب 
آقــا� برانCو را پرداخــت خواهيم "ــرد.» در حال� "ه 
سرپرست باشگاه پرسپوليس از پرداخت قسط� طلب 
برانCو گفته، دارو بوشيچ  و"يل ا�ن مرب� در گفت وگو 
با فارس گفت: «باشــگاه پرســپوليس در تماس� "ه به 
تازگــ� با ما داشــته اعالم "رده تا ١٦ مــرداد "ل پول 
دستياران برانCو را پرداخت م� "ند اما نم�  تواند تمام 
مطالبــات و� را بدهد. البته ما پرداخت پول برانCو به 

شCل اقساط� را هم نم� پذ�ر�م.»

علــ� خطير م� گو�ــد گاه� از مد�ــران اســتقالل و همين طور 
مد�ــران رده ميانــ� ا�ــن باشــگاه حرف ها�ــ� در مــورد پرونده 
استراماچون� شــنيده "ه به ضرر ا�ن باشــگاه تمام خواهد شد. 
پرونده  آندره آ اســتراماچون� با باشــگاه استقالل ��C از چند�ن 
پرونــده حقوقــ� فوتبال ا�ران در فيفا ســت "ه هنــوز را� نها�� 
در مورد آن صادر نشــده اســت. معاون ســابق باشــگاه استقالل 
در وا"نــش بــه ا�ــن ســوال "ــه آ�ــا با توجــه به شــناخت� "ــه از 
اســتراماچون� دارد، امــCان تخفي[ دادن او به اســتقالل وجود 

دارد، ا�ن طور حرف ها�ش را آغاز "رد و گفت: «ببينيد، �< بحث 
حقوق� باز شــده اســت. اگر همين اول "ار بگو�يم �< اختالف 
مال� بين من و شــما به طور مثال هست و شــما بازنده ا�ن دعوا 
هســتيد، درست نيســت و قشنگ هم نيســت. دامن زدن به ا�ن 
مباحث "ه استقالل بازنده است �ا استراماچون� برنده م� شود، 
قضاوت نادرست� اســت.» معاون سابق باشگاه استقالل سپس 
در رابطــه با ا�ن صحبت "رد "ه هنــوز نم� توان گفت "ه را� به 
ســود اســتقالل خواهد بود �ا اســتراماچون� و عنوان "رد: «ا�ن 

پرونده هنوز در اتاق حل اختالف فيفا باز اســت. دو طرف به �< 
اندازه شــانس دارند. اگر خدا�� نا"ــرده �< زمان� را� به ضرر 
باشگاه استقالل صادر شــد، آن زمان تازه م� شود قرار گذاشت 
و با ســرمرب� �ا و"يلش مالقات "رد.» خطير در ادامه به مد�ران 
باشــگاه اســتقالل هشــدار داد و افــزود: «توصيــه ام بــه مد�ران 
اســتقالل ا�ن اســت "ه بســيار در ا�ن زمينه مراقبت "نند. هم 
خودشــان و هم مد�ران رده ميان� اســتقالل. د�ده ام چند بار� 

گفته اند "ه م� خواهيم برو�م ا�تاليا و تخفي[ بگير�م.»

 هشدار خطير به استقالل در مورد پرونده استراماچونی!
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