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رسانه ها و مطالبات مردم
این روزها مناسبت سالروز شهادت شهید محمود 
صارمی را بهانه و انگیزه ای مناسب یافتم برای 
بــررســی هــر چند اجمالی نقش خبرنگاران و 
رسانه ها در تبیین و پیگیری مطالبات مردم از 
مجموعه مسئوالن و حاکمیت. تحقق این مهم 
قطعا ملزوماتی دارد که به اختصار اشاره می شود.

ویژگی های الزم برای یک خبرنگار	 
یک خبرنگار حتما و باید از دانش، مهارت و هنر 
خبرنگاری برخوردار باشد، عشق و عالقه به این 
حرفه الزمه موفقیت در این عرصه است، تعهد، 
امانتداری و صداقت مهم ترین ضرورت برای یک 
خبرنگار است، عشق به دین و میهن و سرافرازی 
کشور و تالش مستمر و پیگیری مطالبات مردم 
ــوازم اصلی فعالیت موفق در رسانه است،  از ل
شناخت و تشخیص »خبر« از غیر خبر و داشتن 
»شّم خبری« و توانایی »تولید خبر« نیز از جمله مهم 
ترین توانمندی های الزم برای یک خبرنگار موفق 
است، زندگی با مردم و حضور مستمر در میان 
اقشار گوناگون جامعه و جست وجوی پیگیرانه 
در میان اخبار و گزارش های منتشر شده، یکی از 
شروط اساسی خبرنگار شدن است، برخورداری 
از روحیه آزادگی، شجاعت، استقالل شخصیت، 
آزادمنشی، ایثار و فداکاری و عزم جزم و همت 
واال برای خدمت به مردم از دیگر صفات الزم برای 
یک خبرنگار است. داشتن هوش الاقل در حد 
متوسط جامعه، برخورداری از حافظه مناسب، 
داشتن اطالعات گسترده، آشنایی قابل قبول 
با زبان و ادبیات و قندپارسی، برخورداری از قلم 
روان، قدرت تحلیل مسائل، شناخت حساسیت 
های ملی، دینی و مذهبی و قومیتی و ... از جمله 
دیگر ضرورت های موفقیت در عرصه خبرنگاری 
و رسانه است، آموزش مدام و »به روز«، تسلط به 
فضای مجازی و ارتقای سواد رسانه ای نیز برای هر 
خبرنگار خواهان پیشرفت در رسانه و خدمت جزو 
اصلی ترین ضروریات محسوب می شود. داشتن 
دقت، سرعت و توجه جدی به صحت مطالب از مهم 
ترین نکاتی است که باید خبرنگار به آن ها توجه 

جدی داشته باشد.
وارد شدن به دو یا سه حوزه تخصصی عرصه خبر 
اعم از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، 
هنر و ... به تناسب رشته تحصیلی، عالقه، توان 
و تجربه نیز کمک شایانی به موفقیت و پیشرفت 
یک خبرنگار می کند، مرور و تسلط »سابقه اخبار« 
و دسترسی و ارتباط با منابع موثق خبری، الزمه 
دیگر حرفه خبرنگاری است و البته موارد دیگری 
در این زمینه قابل برشماری است که برای اختصار 
به همین مقدار بسنده می کنم. یک نکته اساسی 
را نباید نادیده گرفت و آن ضرورت حمایت جدی 
مسئول  مدیران  خبرگزاری ها،  عامل  مدیران 
نشریات و مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد از رسانه 
ها و خبرنگاران است، حمایت از خبرنگاران که 
علی رغم سال ها تالش، بسیاری از آنان هنوز حتی 

از »امنیت شغلی« برخوردار نیستند.

خطرهایی که »قلم« و خبرنگار را تهدید می 	 
کند

ــزدی، اجیر شــدن، تخلیه  »قلم فــروشــی«، قلم م
اطالعاتی، در زمین دشمن بازی کردن، »تحریف«، 
بی توجهی به وحدت و انسجام ملی، نادیده گرفتن 
ارزش های دینی و ملی، توهین، تهمت، دروغ 
ــردازی، »خبرسازی«، افتادن در دام صاحبان  پ

ثروت و قدرت، دوری از مردم و بیگانگی با مشکالت 
و مطالبات جامعه و ... از جمله خطرهایی است که 
جدًا در کمین خبرنگاران است که البته تعهد و 
بصیرت، امانتداری، وفاداری به دین و میهن، سد 
و سپر محکمی در مقابله با این خطرهاست. گرچه 
مطمئنم جامعه خبرنگاران و دست اندرکاران 
رسانه هــای کشور ما جــزو بهترین و پــاک ترین 
خبرنگاران دنیا هستند اما در عین حال همه افراد 

در همه مشاغل باید مراقب تهدیدها باشند.

فضای مجازی، تهدید یا فرصت	 
امروز با پیشرفت علم ارتباطات و گسترش وسایل 
ارتباط جمعی خصوصا فضای مجازی و ضریب 
نفوذ اینترنت، بیشتر رخدادها، حوادث، اتفاقات 
و آن چه در کشور، منطقه و جهان می گذرد به 
سرعت امواج ماهواره ای در اختیار مردم قرار می 
گیرد و اگرچه بزرگ ترین تهدید فضای مجازی 
بعضا دادن اطالعات غلط و بی مبنا، دروغ پردازی 
و ترویج شایعه، دامن زدن به شبهات و تحریف 
واقعیت هاست اما در عین حال این فضا، می 
تواند زمینه را برای هر چه بیشتر مورد اطمینان 
قرار گرفتن خبرنگاران و »رسانه های شناسنامه 
دار« و موثق و حرفه ای فراهم تر کند به شرط 
آن که خبرنگاران و رسانه ها بیش از پیش حرفه 
ای، به هنگام، سریع و با دقت به رویدادها و وقایع 
بپردازند و مسئوالن، حرمت جامعه و افکار عمومی 
را با اطالع رسانی دقیق، به موقع، صحیح و اقناع 
کننده نگاه دارند و رسانه ها نیز به وظایف اطالع 
رســانــی، آمـــوزش، اقــنــاع، پیگیری مشکالت و 
مطالبات مردم، دیده بانی اجتماعی و نظارت بر 
حاکمیت به درستی عمل کنند. دقت و سرعت 
در اطالع رسانی یکی از مهم ترین و حساس ترین 
وظایف رسانه هاست، شواهد و مثال های فراوانی 
داریم که رسانه های داخلی کشورمان به خاطر 
سهل انگاری و قصور  برخی مسئوالن نتوانستند 
و گاه به دالیلی از جمله »خــود سانسوری« بی 
مورد نخواستند خبر برخی اتفاقات و رخدادها 
را در اسرع وقت به اطالع مردم برسانند و حاصل 
این دیرهنگامی، متاسفانه »جلوداری« و »میان 
داری« رسانه های بیگانه و معاند، گسترش گمانه 
زنی های غلط، ترویج شایعه و دروغ پردازی و از 
همه مهم تر تاثیرگذاری و مدیریت الاقل بخشی 
از افکار عمومی جامعه توسط آن رسانه ها شده 

است.
بنابراین الزم است مسئوالن یک بار برای همیشه 
عزم خود را جزم کنند و بیش از پیش به سرعت و 
دقت گزارش اطالعات، رخدادها و واقعیت ها را 
در اختیار رسانه ها به عنوان پل ارتباطی مردم با 
حاکمیت قرار دهند و باور کنند که دادن اطالعات 
دیرهنگام جز ضرر بــرای کشور و ضربه زدن به 
اعتماد و اطمینان عمومی، از دست دادن »سرمایه 
اجتماعی« و میدان داری رسانه های بیگانه و 

شبکه های ماهواره ای حاصلی ندارد. 

رسانه ها و پیگیری مشکالت و مطالبات 	 
مردم

یکی از مهم ترین وظایف رسانه ها شناخت 
آن  پیگیری  و  ــردم  م مطالبات  و  مشکالت 
هاست. خبرنگاران و رسانه ها برای انجام این 
وظیفه و رسالت مهم، نکاتی اساسی را باید 
مطمح نظر و وجهه همت خود قرار دهند که از 

جمله عبارت است از: 
1 – زندگی با آحاد مردم و ارتباط چهره به 
چهره با اقشار مختلف جامعه و شنیدن مسائل 

و مشکالت از زبان مردم
2 – آگــاهــی مناسب از شــرایــط فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، منطقه 

و جهان
3 – دوری از سیاست زدگی، سیاسی کاری 

و باندبازی

4 – ترجیح قطعی منافع ملی و منافع مردم بر هر 
امری از جمله منافع جناحی

5 – باورمندی به این که نظام هر چه کارآمدتر 
شود امید مردم به آینده افزایش می یابد بنابراین 
در کنار جست وجو و دیدن واقعیت ها و کاستی ها 
و پیگیری حل آن ها از مسئوالن، دیدن و تبیین 
واقعی و باورپذیر پیشرفت ها و دستاوردها در زمینه 
های گوناگون علمی، پژوهشی، دفاعی، امنیتی، 
اقتصادی، سازندگی و ... نیز از جمله وظایف 

رسانه هاست.
ــاره عــوامــل پیشرفت  ــ 6 – اطـــالع رســانــی درب
کشورهای موفق در عرصه تولید، اشتغال و رشد 
اقتصادی البته با در نظر گرفتن شرایط خاص 

هر کشور
7 – پیگیری دالیل کاهش تولید و تعطیلی برخی 

کارخانه ها و تولیدی ها
8 – باورمندی به این که رونــق و جهش تولید و 
مقاوم سازی اقتصاد از لوازم اصلی رشد اقتصادی، 
ایجاد اشتغال و کمک به رفع مشکالت معیشتی 
مردم است بنابراین رسانه ها می بایست برای 
بیشتر پاسخ گو کردن مسئوالن و تالش آنان نسبت 
به پیگیری و حل مشکالت تولید، همت جدی 
گمارند. تهیه گزارش های میدانی از تولیدی ها، 
کارگاه ها، کارخانه ها و مزارع راهکاری موثر برای 

نیل به این مقصود است.
9 – حضور در مراکز خدماتی، درمانی، ادارات و 
سازمان های دولتی و بانک ها و ... و بررسی نحوه 
برخورد و راه انــدازی کار مردم توسط کارکنان 
و مسئوالن در سازمان ها و ادارات می تواند به 
شناخت مشکالت و مطالبات مردم و پیگیری آن 
ها از مسئوالن کمک موثر کند. در این باب نکات 
متعدد دیگری قابل بررسی است که بیان آن ها 

مجالی مبسوط می طلبد.
نکته آخر این که همه مسئوالن در رده های مختلف 
باید باور کنند که شأن خدمت به مردم و کشور 
باالترین شأن و افتخار است و پاسخ گویی به مردم 
و خبرنگاران رسانه ها به عنوان پل ارتباطی و 
چشم بینای جامعه در نظارت بر عملکرد مسئوالن 

وظیفه ایشان است.
اکثر قریب به اتفاق خبرنگاران و رسانه های 
کشورمان به روشنی نشان داده اند که با حضور 
در میان مردم و شناخت مشکالت و معضالت 
و پیگیری های الزم توانسته اند گام های بسیار 
ــردم و پاسخ گو  ــرای حل مشکالت م موثری ب
کــردن مسئوالن بردارند و در پیشبرد اهداف 
و رشد و پیشرفت کشور سهم و نقش به سزایی 
جدی  ــای  ه حمایت  باشند.بنابراین  داشــتــه 
قانونی از خبرنگاران خدوم و رسانه های کشور، 
رسانه هایی که در جهان امروز رکن چهارم مردم 
ســاالری محسوب می شوند، وظیفه مسئوالن 
ــرای این  ــت، وظیفه ای کــه بــی منت باید ب اس
»چشم بینا«، »صدای گویا« و عامل مهم نظارتی 

و دیده بانی اجتماعی انجام شود.

اخبار دو شنبه 20 مرداد21399
20 ذی الحجه 1441.شماره20446

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

پیامك: 2000999                  ایتا،    آی گپ ،    سروش:9033337010            تلفن: 37009111 051                 

ــه  • ــبـ ــنـ ــادی دوشـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــش اقـ ــ ــای ــ ــش ــ گ
چیست؟   احتماال  یــارانــه ها از 455۰۰ 

می شه46تومان.
 به عنوان یک بــازاری با سابقه 5۰ سال،  •

و  نمایندگان  جمهور،  ریاست  به  دوستانه 
کسانی که تصمیم گیر هستند اعــالم می 
کنم که ام الفساد تمام گرانی های داخلی، 
بازار خودرو است و بس. تمام جوانان و مردم 
شدند بخر و بفروش خودرو! بازار خودروتان 
را سرو سامان بدهید. به مقدسات سوگند 

5۰ درصد گرانی های کشور حل می شود.
اتوبوسرانی اعــالم کــرده به علت ویروس  •

ــای تعطیل و جمعه ها اتوبوس  کرونا روزه
تعطیل است.یکی نیست بگه اگه به خاطر 
ــای غیر تعطیل هم کرونا  کروناست، روزه
هست، تازه احتمال گرفتن کرونا در روز های 

تعطیل کمتره، چون اتوبوس خلوت تره. 
این همه توی بوق و کرنا کردند که همسان  •

سازی حقوق بازنشسته ها در مرداد اعمال 
می شه. فیش مرداد ماه اما با هیچ تغییری 

روی سایت دیده می شه.
روز جمعه برای این که به سرکار بروم هشت  •

هزار تومان دادم و برای  برگشت هم همین 
ــردم. یعنی در مــاه اگر  مبلغ رو پرداخت ک
فقط پنج روز اتوبوس هارا تعطیل کنند، می 
شود8۰هزارتومان. این مبلغ هنگفت ضربه 
شدید به اقتصاد خانواده ما کارگران می زند 
چرا شرکت واحد به بهانه کرونا اتوبوس ها 
را جمعه ها تعطیل می کند درحالی که روز 
جمعه جمعیت اندکی سوار اتوبوس می شوند 
و برعکس طول هفته هیچ گونه باعث افزایش 

بیماری کرونا نمی شود.
 بانک کشاورزی که به تازگی ته مانده کارت  •

های اعتباری رو 2۰ هزار تومان کرده برای 
کدامین خدمات این کار را کردند؟ شما حساب 

کنید چند میلیون کارت دست مردم دادند!
ــه از مدت  • ــرا مــخــابــرات اگ  نمی دونـــم چ

پرداخت تلفن بگذره در اسرع وقت تلفن رو 
قطع می کنه، اما اگه تلفن بنا به دلیلی خراب 
و قطع بشه برای رفع آن تلفن این قدر دیر 

دست به کار می شه؟
ــرداد  • ــااالن16م  بانک سپه از7خـــرداد ت

بــرای 3۰درصــدســهــام عدالت فقط 1۰۰ 
ــان داده اســـت! کــســی نــظــارت  ــوم ــزارت ه

می کند؟
بازنشستگان  • فکر  بــه  مجلس  و  دولـــت   

بیمه های روستایی باشند. حقوق ماهانه این 
قشر محروم ومسن حدود 3۰۰ هزار تومان 
ــراد سن بــاالی 8۰ســال  اســت. اکثر ایــن اف

دارند و دارای نوه هستند.
چــرا با گذشت هشت مــاه همچنان بیمه  •

یحیی  خدماتی  خوشه  کــارگــران  بیکاری 
گستر ، سامانه سابق دوچرخه عمومی درست 
نشده؟ به خدا بیکاریم و دستمان از همه جا 
کوتاه است. چگونه با دست خالی زندگی را 

اداره کنیم؟ 
 تامین اجتماعی با وعــده این که این ماه  •

تفاوت همسان سازی را واریز می کند اما باز 
هم به وعده اش عمل نکرد. واقعا جای تاسف 
دارد با این حقوق پایین خلف وعده می کنند.

خاضعانه از فرهنگیان عزیز حاللیت می  •
طلبم، وقتی حقوق ومزایای نقدی وغیرنقدی 

دیگر ادارات رو دیدم. 
ــرورش آیین نامه  • ــوزش و پ چــرا وزارت آم

معلمان حق التدریس را تبدیل به بخشنامه 
نمی کند؟

محض اطالع بیشترین بهره را از انفجار  •
بیروت آن هایی می برند که بیشتر دنبال 
مظلوم نمایی هستند .حاال تحقیق کن چه 

کسانی دنبال مظلوم نمایی هستند!
تأثیرات  • خاطر  به  کرونا  از  وسیله  بدین   

شایسته اخالقی در بشر سپاسگزاریم .
 درباره پرونده »زندگی خانوادگی با مارها«  •

باید بگم تصور زندگی با مارها ترسناکه و دلم 
رو آشوب می کنه، چه برسه به این که واقعا، 
یک روز شوهرم چند تا مار بیاره خونه و بده به 

بچه ها و بگه باهاشون بازی کنین!
تحریم ها یکی از علل گرانی وفشارهای  •

ــور قطع و یقین  ــا بــه ط ــت.ام معیشتی اس
ــی مرتبط  ــل ــور داخ ــه امـ مــشــکــالت دیــگــر ب
ــود. از جــمــلــه فــســادهــای مــالــی،  ــی شـ مـ
بانکی،قاچاق کاال، واسطه بازی نامتعارف و 
نبود بازرسی که همه این ها در افزایش تورم 

دخیل و مانعی در مسیر توسعه است.
خبرنگاران صدا و سیما روز پنج شنبه آن  •

چنان اطــراف رئیس مجلس تجمع کرده 
ــم توصیه ها،  بــودنــد کــه نــشــان داد بــه رغ
خودشان اصال به فاصله گذاری اجتماعی 

اعتقادی ندارند!
برای من خیلی جالب است که شما مواضع  •

صادق زیبا کالم رو به کرات چاپ می کنید 
ــرادر ایشون رو یک بار چاپ  ولی مواضع ب

نکرده اید. در حالی که تفاوت میان این دو 
زمین تا آسمان است و البته حرف های سعید 

زیبا کالم حرف مردم است.
 چند پیام درباره بلوکه شدن سپرده هایمان  •

ــردم. چــرا چاپ  ــال ک در بانک قوامین ارس
نشده؟

 از این محلول های تقلبی که در گزارش  •
تون اشاره کردین ممکنه نمونه های دیگری 
ــردم این  ــاشــه، بهتره مـ ــوزیــع شــده ب هــم ت
فراورده های سالمت محور رو از داروخانه 
ها تهیه کنند که سالمت شون به خطر نیفته.

یک مقام ایرانی به بیروت نرفت.آیا باید  •
مکرون فرانسوی برود اما کسی از ما آن جا 

نرود؟
خواستم تقدیر و تشکری کنم از یک مسئول  •

دلسوز در شهرمان که در شب عید غدیر تعداد 
زیادی اقالم موادغذایی در بسته بندی های 
قشنگ در مناطق فقیرنشین حاشیه شهر 

توزیع کرده اند.
آقای کاردار در صفحه ورزشی روز پنج شنبه  •

یک تنه به قاضی رفته! برانکو تیمی ساخت 
شکستش  بــار  یک  نتوانست  استقالل  که 
دهد.حریف را باید در زمین شکست داد نه با 
حرف! وقتی تیم های ته جدولی استقالل رو 

می برند تقصیر پرسپولیسه؟
ــه عملکرد  • ــا تــوجــه ب ــی رســـد ب ــه نــظــر م ب

اقتصادی دولت کار اصالح گری و تغییرات 
دولــت آیــنــده 14۰۰ بــه بعد کمی سخت 

خواهد شد.
لطفا مسئوالن تعزیرات به بــازار روز مجد  •

سرکشی کنند. قیمت ها دلخواه خودشان 
است و اصال تطابقی با نرخ مصوب نــدارد. 
تکلیف مردم چیست؟  چرا نظارت نمی کنند؟

اقدام استانداری برای شروع کار ادارات و  •
بانک ها از شش ونیم صبح کمکی به کاهش 

مصرف برق نمی کنه، لطفا رسیدگی کنید.
خواستم از برنامه ریزی دقیق و متفکرانه  •

دوستانی که ساعت کار کارمندان دولت را 
تغییر دادند تشکر و قدردانی کنم!

ــردم امکان  • با توجه به ایــن که اکثریت م
خوابیدن قبل از ساعت 12 شب را ندارند 
مطمئن باشید هم سیستم ایمنی بدن کاهش 
و بیماری افزایش می یابد و بازدهی کاری 
کارمندی که ساعت شش و نیم صبح شروع 
به کار می کنه کاهش پیدا می کنه. لطفًا 

مسئوالن بررسی کارشناسانه فرمایند.

حرف مردم یادداشت  روز

  کورش شجاعی 
shojaee@khorasannews.com

اعالم دستورالعمل های  ستاد کرونا برای محرم و صفر

ــاره  با کرونا درب دستورالعمل ستاد ملی مقابله 
برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر امسال 
اعــالم شد. مهم ترین نکاتی که در دستورالعمل 
و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  دبیرخانه  ضوابط  و 
انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا برای برگزاری 
مراسم ماه محرم و صفر آمده است، به این شرح است:
* زمان برگزاری مراسم حداکثر باید دو ساعت باشد.
* برگزاری مراسم سینه زنی و زنجیرزنی فقط  با 
زنجیر شخصی در محل مراسم و بدون جا به جایی 

مجاز است.
* برگزاری برخی مراسم خاص مانند یوم العباس 

در زنجان، نخل گردانی در یزد، تشت گذاری 
اردبیل، شیرخواران، قالی شوران اصفهان 
و ... به دلیل تجمع، تراکم و جا به جایی و 
ضرورت پیشگیری از شیوع و سرایت بیماری 

ممنوع است.
* هر گونه پذیرایی هنگام برگزاری مراسم 
عزاداری، ممنوع است و نذورات صرفا باید در 

قالب مواد غذایی خشک یا خام توزیع شود.
* برپایی هر نوع ایستگاه صلواتی نذورات 
و چــای در همه استان ها و شهرستان ها 

ممنوع است.

تشکیل کنسرسیوم زرشک

پس از سال ها بی توجهی به یاقوت سرخ و پس 
از گزارش های پیگیرانه »خراسان«، نوشداروی 
تشکیل کنسرسیوم برای زرشک تجویز شد تا هر 
گونه اقدام در حوزه زرشک زیر ذره بین قرار گیرد 
و این محصول 7۰۰ ساله دارای متولی شود. هر 
چند هنوز هم از اقدامات دولتی خبری نیست اما 
خبر  تشکیل کنسرسیوم برای زرشک توسط بخش 
خصوصی گرچه  درمان درد زرشک کاران نیست 
اما می تواند بر رنج و زخم هایشان مرهم باشد. 
رئیس اتحادیه باغداران خراسان جنوبی و عضو 
اتحادیه باغداران کشوربا اشاره به ضعف فراوری 

این محصول از تشکیل کنسرسیومی خبر داد 
که طی روزهای گذشته در جلسه ای با حضور 
مدیران و فعاالن این حوزه در استان مصوب 
شد. به گفته او هدف از تشکیل کنسرسیوم 
برای زرشک نظارت بر تولید، بازار فروش، 
فــراوری و صــادرات است. این کنسرسیوم 
متشکل از پنج تولید کننده برتر استان، چهار 
فعال حوزه فراوری و سه صادر کننده است که 
نظارت بر حوزه زرشک از تولید تا صادرات را 
به عهده خواهند داشت و هر گونه اقدام باید 

زیر نظر این کنسرسیوم انجام شود. 
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ــروج خوان  از انتشار خبر خ یک هفته پس 
کارلوس از اسپانیا برای آغاز زندگی در تبعید، 
یکی از رسانه های اسپانیایی تصویری از یک 

فرد هنگام پایین آمدن از پله های هواپیمایی 
اختصاصی را  منتشر کرده که البته ماسک 
بر چهره دارد و به نظر می رسد بسیار شبیه 

خوان کارلوس است.این تصویر تاییدکننده 
 ABC ــزارش یک روز پیش روزنــامــه معتبر گ
)حامی خاندان پادشاهی( است که مدعی 
ــود پــادشــاه پیشین پــس از خـــروج از  ــده ب ش
اسپانیا  با یک جت اختصاصی، به امــارات 
رفته و در یک سوئیت شاهانه مستقر شده 
است. گمانه زنی ها درباره محل تبعید پادشاه 
بدنام اسپانیا پس از انتشار نامه او به جانشین 
و پسرش شاه فیلیپ ششم اوج گرفت. خوان 
کارلوس در آن نامه نوشته بود که می خواهد 
در اوج رسوایی های مالی از اسپانیا خارج 
شود و بیرون از زادگاهش زندگی کند.روز 
جمعه ABC گزارشی درباره خوان کارلوس 
منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: یک 
جت اختصاصی  از مسیر پاریس به ابوظبی 
در شهر ویگو در شمال غربی اسپانیا توقف 
کرده تا خوان کارلوس، چهار نیروی امنیتی 
ــوار کند. پس از هفت  و یک فــرد دیگر را س
ــرواز، مسافران جت اختصاصی در  ساعت پ
فرودگاه البطین ابوظبی فرود آمده و از آن 
جا با یک فروند بالگرد به قصر االمارات ویژه 

خاندان سلطنتی منتقل شده اند. هزینه هر 
این  سوئیت  در  پیشین  پادشاه  اقامت  شب 
ــزار دالر)بــیــش از280میلیون  هتل ۱۳ ه
تومان( است. ماه مارس امسال پس از افشای 
ارتباط خوان کارلوس با منابع سعودی و به 
جیب زدن میلیون ها یورو از این راه، پادشاه 
فیلیپ دستمزد پدر را قطع و اعــام کرد از 
دریافت ارثیه خود از پادشاه 82 ساله پیشین 
چشم پوشی می کند. سه ماه بعد، مقام های 
قضایی اسپانیا پرونده ای گشودند تا نقش 
ــراردادی  خــوان کارلوس را در امضا شدن ق
6/7 میلیارد یورویی در کنسرسیوم اسپانیایی 
احداث خط آهن تندرو میان شهرهای مدینه 
و مکه در عربستان بررسی کنند. با این که 
حضور  هنوز  ابوظبی  امیرنشین  مقام های 
پادشاه پیشین اسپانیا را در هتل پنج ستاره 
قصر االمـــارات تایید نکرده اند امــا معاهده 
استرداد متهمان و مجرمان بین مادرید و دبی 
درســال  20۱0 به امضای خــوان کارلوس 
رسیده اســت. نظام قضایی اسپانیا پادشاه 

پیشین را برای محاکمه بازمی گرداند؟

روز معمولی آقای لوکاشنکو 

رئیس جمهور  تعیین  ــرای  بـ بـــاروس  ــردم  مـ
بعدی این کشور پای صندوق های رأی رفتند. 
آخرین  را  او  غربی  رسانه های  که  لوکاشنکو 
دیکتاتور اروپــا می خوانند، بــرای ششمین بار 
شده  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  پیاپی 
اســت.امــا آیــا لوکاشنکو پیروز خواهد شد  یا 
سرنوشت او  در مقابل چند نامزد ازجمله سه زن 
جوان و متحد بایکدیگرهمچون سرنوشت دیگر 
سران  اروپای غربی که  انتخابات را به راحتی 
واگذار می کنند،رقم خواهد خورد؟برای پاسخ 
به این جواب شاید طرح چند پرسش به ما کمک 
کند: آیا جامعه باروس نیز مانند جامعه اوکراین 
و گرجستان از بندها و قیود روســیــه  آن قدر 
رهانیده شده است که دریک فضای آزاد  بتواند 
نامزد واقعی و دلخواه خود را بدون تاثیرپذیری 
جبری وقهری مسکو ازصندوق های رای بیرون 
ــا بــازی چندگانه مسکو ،در نهایت به  آورد؟آیـ
شــوروی  دوره  سنتی  رهبر  لوکاشنکو    همان 
سابق که به یک رهبرضعیف شده در حوزه حیاط 
خلوت روسیه رضایت دارد نمی رسد و آیا نمایش 
دستگیری ۳۳ نیروی شبه نظامی واگنر طرفدار 
روسیه یک شعبده بازی ضدروسی باهدف جنگ 
زرگری و هماهنگ ضدروسیه در دوهفته گذشته 
برای بیرون آوردن  لوکاشنکو از صندوق رای 
نبود؟واقعیت این است که رقبای لوکاشنکو 
،همگی شخصیت های ضعیف و بی ریشه ای 
هستند که دربرابر این ژنــرال ، بیشترشباهت 
به بازی شکلی  و صوری دموکراتیک دارند  که 
حتی نمی توانند رای گسترده و حائز اکثریت 
را به خود اختصاص دهند و از طرف دیگر نیز 
روسیه اجازه نخواهد داد درحوزه های راهبردی 
باروس وقزاقستان ودیگر کشورهای آسیای 
میانه و قفقاز به استثنای اوکراین وگرجستان که 
از ساختاراجتماعی قومیتی و انگاره های قوی 
ملی گرایی برتافته ومتصل به غرب برخوردار 
بوده است ،معادله قدرت به راحتی وبه سرعت  
تغییر کند.بنابراین  به احتمال زیاد لوکاشنکو 
همچون پوتین برای یک دوره دیگر ،پست ریاست 
جمهوری را از قبل رزرو کرده است و روز برگزاری 
یک  نه  بــاروس  جمهوری  ریاست  انتخابات 
روز سرنوشت ساز بلکه یک روز معمولی برای 
رئیس جمهوری است که بیش از یک ربع قرن در 

کشورش حاکم است.

تحلیل روز

قاب بین الملل 

تنش در خیابان ،استعفا در کابینه
همزمان با  درگیری های پراکنده در خیابان های بیروت گزارش ها از استعفای چند 

وزیر حکایت دارد

فضای لبنان  همچنان  تنش آلود است .پس 
از آن که گروهی از معترضان شامگاه روز 
شنبه برخی ساختمان های دولتی لبنان 
را  به سرکردگی جورج نادر ژنرال بازنشسته 
ــارات  متحده عربی  و چهره  نزدیک به  ام
اشغال کردند، ارتــش به صــورت مسالمت 
آمیز آن ها را  از ایــن ساختمان ها خارج 
کرد. اما  عاوه بر  درگیری های پراکنده  
در خیابان ها در صحنه سیاسی نیز تنش ها 
در حال اوج گیری است .در آخرین تحول 
منال عبدالصمد وزیر اطاع رسانی لبنان 
دیروز یک شنبه از سمت اش استعفا کرد. 
او نخستین وزیر کابینه دولت لبنان است 
کــه بــه دلیل انفجار در بــیــروت استعفای 
خود را تسلیم نخست وزیر این کشور کرده 
ــدای لبنان گــزارش داده  ــت. رادیــو ص اس
است که دمیانوس قطار، وزیر محیط زیست 
لبنان هم احتماال در کنفرانسی مطبوعاتی 
استعفای خود را اعام خواهد کرد. طبق 
برخی اخبار تایید نشده حتی از احتمال 
استعفای همه اعضای کابینه دولت لبنان 
سخن می رود. درانفجار مهلک روز سه شنبه 
۴ اوت در انبار شماره ۱2 بندر بیروت ۱۵8 
نفر کشته و بیش از شش هــزار نفر زخمی 
شدند. پیش از این نیز سه نماینده مجلس 

لبنان از حزب الکتائب  به نام های سامی 
حنکش  الیاس  و  الجمیل  ندیم  الجمیل، 
مخالفان  از  کتائب  کردند.حزب  استعفا 
جـــدی حـــزب ا... لــبــنــان اســـت و برخی 
معتقدند یکی از سازمان دهندگان اشغال 
ساختمان های دولتی در روز شنبه این 
حزب بوده است هرچند معترضان در  این 
سیاسی  های  چهره  اغلب  ماکت  حرکت 
و شخصیت های لبنان را به دار آویختند. 
در همین حال  امانوئل ماکرون که پس از 
سفر جنجالی خود به بیروت فعالیت هایش 
را در این زمینه ادامــه داده ، روز گذشته 
ــرای مردم  کنفرانس جــمــع آوری کمک ب

لبنان را به صورت مجازی برگزار کرد.
در این میان دولت هم خواستار برگزاری 
انتخابات زودهــنــگــام شــده اســت .برخی 
ناظران معتقدند : با توجه به تحوالت موجود 
نمی تــوان  پیش بینی مشخصی از نتیجه 
انتخابات زودهنگام پارلمانی داشــت اما 
درخــواســت دولـــت  مـــورد حمایت حزب 
ــرای بــرگــزاری انتخابات  نشان می  ا... ب
ــزرگ نمایی  حضور  دهــد چــنــدان نباید ب
معترضان در خیابان ها را جدی گرفت و 
نتیجه احتمالی انتخابات تفاوت چندانی با 

شرایط فعلی نخواهد کرد .

کابل 400 زندانی طالبان را در پی تایید لویه جرگه آزاد می کند 

صدای صلح در گوش افغانستان؟ 
ــودروی بمب گذاری شده در  ــروز یک خ ظهر دی
نزدیکی پایگاه پلیس شهر غزنی منفجر شد که 
دست کم هفت نفر کشته و ۱6 نفر زخمی شدند. 
بسیاری از مردم افغانستان امید دارند که دیگر 
صدای انفجار انتحاری ها و زوزه فشنگ شلیک 
شده را نشنوند. برای همین سران قبایل و مقامات 
ارشد افغانستان طی سه روز گذشته در لویه گرد 
هم آمده بودند تا آخرین تاش های شان را برای 
بازگشت صلح در این کشور انجام دهند. براین 
اساس، لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان دیروز 
با رهایی ۴00 عضو »خطرناک« گروه طالبان از 
زندان های دولت موافقت کرد. محمد اشرف غنی،  
گفت که حکم رهایی آن ها را »امضا می کند.« بیانیه 
نهایی جرگه اخیر 2۵ بند دارد که در بند دوم آن 
آمده است: »جرگه به مقصد رفع موانع برای آغاز 
مذاکرات صلح، قطع خون ریزی و رعایت مصلحت 
و خیر عام، رهایی تعداد ۴00 نفر از زندانیان مد 
نظر طالبان را تایید می کند.« نویسندگان قطعنامه 
فوق در ازای این تصمیم خواستار آن شدند که 
گروه طالبان خشونت های مسلحانه را که گاه به 

نام حمات داعش انجام می شود، کنار بگذارند 
و مذاکرات صلح افغانستان »بی درنگ و بی هیچ 
بهانه ای« آغاز شود. حامد کرزای، رئیس جمهور 
پیشین افغانستان که در نشست لویه جرگه حضور 
داشته، گفته است که پس از رهایی ۴00 زندانی 
طالبان تا دو سه روز دیگر هیئت های گفت وگو 
کننده افغانستانی، مذاکرات را آغــاز خواهند 
کرد. مایک اسپر، وزیر دفاع آمریکا نیز گفته که 
این کشور نیروهایش را در افغانستان به کمتر از ۵ 
هزار نفر کاهش خواهد داد.با وجود امید به نتیجه 
بخش بودن نشست لویه جرگه، برخی چون جواد 
نبی زاده، فعال رسانه ای در مزارشریف معتقدند 
که »حکومت تصمیم خود را از قبل گرفته بود، 
اما با برگزاری لویه جرگه خواست بار مامتی را 
بر دوش مردم بگذارد؛ چون آزادی جنایتکاران 
طالب پیامدهای منفی دارد؛ بــرای همین اگر 
روزی طالبان مشکل ایجاد کنند، قطعا می گویند 
آزادی طالبان بنابر تصمیم لویه جرگه بود.« در این 
لویه جرگه حدود ۳200 نفر از جمله 700 زن، از 

سراسر افغانستان شرکت کرده بودند. 

جدیدترین تصویر از آیــت ا... سیستانی/ نجف 
اشرف، عید سعید غدیر

روی جلد مجله تایم: طاعون انتخابات

کارتون Dave Brown با الهام از دروغگویی های 
توئیتری ترامپ

 تظاهرات هزاران نفر مقابل محل اقامت 
ــم  رژی ــر  وزیـ نخست  نتانیاهو  بنیامین 
صهیونیستی در قدس اشغالی /بیش از 
یک ماه از برگزاری این اعتراضات می گذرد 
و معترضان خواستاراستعفای نتانیاهو 
هستند. خشم مردم علیه وی در پی افشای 
پرونده فساد وی و نیز بحران اقتصادی 

ناشی از شیوع کرونا تشدید شده است.

دکتر حامد  رحیم پور
international@khorasannews.com

تبعیدخودخوانده پادشاه بدنام اسپانیا در هتل 5 ستاره ابوظبی 

روزی ۱۳ هزار دالر!

چهره روز 

پیشخوان بین الملل 

توئیت روز 

کارتون روز 

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در 
پی سفر نمایشی خود به لبنان در توئیتی 
اعام کرد که "لبنان تنها نیست".پاسخ 
یک کاربر لبنانی :رئیس جمهور ماکرون 
با احــتــرام و قــدردانــی صمیمانه از سفر 
همدالنه شما به لبنان.  نخست ما از شما 
سپاس گزاریم و ثانیا امیدواریم که شما از 
خنجر زهرآگین آمریکا و عربستان سعودی 
در پهلوی لبنان زخمی نشوید. محاصره 
آن ها پیش از انفجار ، لبنان را منهدم کرد.
لبنان قبل از ریختن خون مان در سرزمین 

محبوب بیروت ، از محاصره رنج می برد.
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نبی شریفی- از دوره »دنگ شیائوپینگ« تا اوایل دهه اخیر 
میالدی »مخفی کردن توانایی و به انتظار نشستن« شاخصه 
بارز سیاست چینی ها در ارتباط با دیگر کشورهای جهان 
بود. هنری کیسینجر، وزیر خارجه سابق آمریکا، زمانی 
گفته بود »دیپلماسی پکن چنان غیرمستقیم و ماهرانه 
بود که ما در واشنگتن خیلی وقت ها اصال متوجه موضوع 
نمی شدیم.« پکن اما در سال های اخیر دیگر نه تنها چیزی 
برای پنهان کاری در حوزه سیاسی و نظامی ندارد، بلکه در 
ماه های گذشته در پی شیوع کرونا و جنگ کنسولگری ها 
نشان داده در مقابل تنش آفرینی آمریکا، بزرگ ترین 
رقیب خود صبر پیشه نخواهد کرد. حال سوال این است 

که سرانجام این رویارویی چه خواهد شد؟

  عموجواد آکتور سینما  و در آرزوی شناسنامه دار شدن!

 

  2.8     M   views 

عمو جواد آکتور سینما

خیابانی که به واسطه گزارش های خاص خود، دایم سوژه 
فضای مجازی است، حاال به واسطه ورود به سینما سوژه 
کاربران شده است. خیابانی قرار است در فیلم »بعد از 
اتفاق« به کارگردانی پوریا حیدری اوره و تهیه کنندگی 
شهاب حسینی بازی کند. این فیلم به موضوع آرزوهای 
یک کودک می پردازد که بنا دارد به تیم پرسپولیس 
گل بزند. بهرام افشاری، رضا ناجی، رضا کیانیان و گالره 
عباسی در کنار علی انصاریان و جواد خیابانی بازیگران 
این اثر سینمایی هستند. کاربران اما به حضور خیابانی 
واکنش طنز داشتند. کاربری نوشت: »مگه عمو جواد تا 
االنم نقش یک گزارشگر رو بازی نمی کرد؟!« کاربر دیگری 
نوشت: »فیلمی که جواد خیابانی توش بازی کنه قطعا 
جواد خیابانی توش بازیگره«. کاربری هم نوشت: »دیگه 

از بازیکن بازیگر داریم به گزارشگر بازیگر می رسیم«.
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همت بلند مادر 75 ساله شهید

تصویری از مادر  ۷۵ ساله یکی از شهدای شهرستان 
نهاوند در حال بافت قالیچه ای در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد که بازتاب زیادی در پی داشت. این مادر شهید 
باهدف اثبات عشق مادرانه دراین سن سواد آموخت تا 
بتواند وصیت نامه فرزند شهید ۱۷ ساله اش را روی 
قالیچه  ببافد. خانم گل بانو سوری مادر شهید عزت ا... 
کرمعلی در اقدامی مادرانه در حال بافتن وصیت نامه 
فرزند شهیدش روی قالیچه است تا بتواند از این راه نام 
و یاد فرزندش را برای همیشه زنده نگه دارد. کاربران 
به این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »این 
مادر در سن ۷۵ سالگی برای زنده نگه داشتن یاد شهید 
درس خوند تا وصیت نامه فرزند شهیدش رو چاپ کنه. 
توی این مسیر ما چه کاری کردیم؟« کاربر دیگری نوشت: 
»مادر است دیگر؛ برای زنده نگه داشتن یاد فرزند 

شهیدش توی ۷۵ سالگی هم درس می خواند«.
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تحویل ندادن بیمار فوتی به خاطر 4.5 میلیون!

روز گذشته تصویر فاکتور یک بیمار فوتی در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد که ادعا شده است متعلق به 
بیمارستان اسالمشهر است. همچنین در شرح این ادعا 
آمده است که بیمارستان به دلیل تسویه نشدن هزینه 
های بیمار فوتی از تحویل جسد خودداری کرده و در ازای 
آن چهار شناسنامه و چهار کارت ملی خواسته است که بعد 
از ترخیص همراهان متوفی اقدام به تسویه چهار میلیون 
و ۵00 هزار تومان کنند. اما این اتفاق هم میسر نشده 
چون متوفی فقط دارای یک فرزند دختر و عضو کمیته 
امداد امام خمینی است و هیچ کسی را ندارد. کاربری 
نوشت: »باالخره بیمارستان هم باید هزینه هاش رو 
در بیاره. یک نهاد باید این نوع هزینه ها رو تقبل کنه.« 
کاربر دیگری نوشت: »صرفا نمیشه با یک ادعا توی فضای 
مجازی علیه یک بیمارستان که این روزها درگیر کروناست 

جبهه گرفت«.
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هزینه هر بچه چند؟

گزارشی از هزینه هر بچه که به هزینه های خانواده 
اضافه می شود، در فضای مجازی مورد توجه قرار 
گرفت و باعث واکنش کاربران فضای مجازی شد. 
در این گــزارش به نقل از گــزارش مرکز آمار آمده 
است: »بچه ماهانه به طور متوسط ۵۸0 هزار تومان به 
هزینه های خانواده اضافه می کند و هزینه یک خانواده 
دو نفره را از ساالنه ۵۶ میلیون و ۵00 هزار تومان به 
۶۳ میلیون و ۱00 هزار تومان می رساند.« کاربری 
نوشت: »از یه طرف اعالم میشه برای مثبت بودن رشد 
جمعیت کشور باید کاری کرد، از یه طرف این هزینه 
های سرسام آور جلوی راهمون قرار داره.« کاربر 
دیگری نوشت: »دلم برای شور و هیجان خانواده های 
قدیمی که 4-۵ تا بچه توی هر خونه بود تنگ شده. 
االن هر خونه یک بچه، داریم به بچه ها ظلم می کنیم.«
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جزیره عروس دزدها!

شاید باورتان نشود اما جزیره ای در اندونزی وجود دارد 
که رسم عروس دزدی در آن رواج دارد. عروس دزدی 
کاری مناقشه برانگیز در سومباست و روایت های مختلفی 
درباره خاستگاه آن وجود دارد؛ اعضای خانواده یا دوستان 
مردی که می خواهد با زنی ازدواج کند آن زن را می دزدند. 
با وجود این که گروه های مدافع حقوق زنان مدت هاست که 
خواهان ممنوعیت این کار شده اند، اما همچنان در بعضی 
نقاط سومبا، جزیره ای دورافتاده در اندونزی، این کار 
ادامه دارد. اما در پی ضبط ویدئوی دو  فقره عروس دزدی 
و پخش آن ها در شبکه های اجتماعی، دولت مرکزی حاال 
خواهان پایان یافتن این کار شده است. کاربری نوشت: 
»این دیگه چه رسم وحشتناکیه که بعضی جاهای دنیا 
دارن.« کاربر دیگری نوشت: »راه دور نریم یه رسم و 
رسومی توی بعضی از روستاهای کشور خودمون درباره 

ازدواج وجود داره که اصال غیر قابل باوره.«
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در آرزوی شناسنامه و تحصیل

ویدئوی تلخی از آرزوهای یک نوجوان اهل سیستان و 
بلوچستان که دوست دارد درس بخواند و کشورش را 
آباد کند اما حتی شناسنامه ندارد مورد توجه کاربران 
قرار گرفت. این نوجوان در بخشی از صحبت هایش می 
گوید: »منی که دارم درس می خوانم وقتی شناسنامه 
نداشته باشم چه کاری می توانم برای کشورم کنم؟ کجا 
را می توانم آباد کنم؟ کمیته امداد می گوید نه پدرت 
شناسنامه دارد و نه خودت. فقط مادرت شناسنامه دارد 
که آن هم قبول نیست. ما حتی یارانه هم نمی گیریم و 
به سختی زندگی می کنیم.« کاربری نوشت: »واقعا از 
مسئوالن کمیته امداد و ثبت احوال و هر نهادی که میتونه 
به این خانواده ها کمک کنه می خوایم که وارد گود بشن 
و این موضوع رو حل کنن.« کاربر دیگری نوشت: »فکر 
نکنم خانواده هایی که این مشکل رو دارن زیاد باشن پس 

میشه براش راه حل پیدا کرد البته اگه عزمی باشه.«

 روابط پکن - واشنگتن از »جنگ تجاری« تا »جنگ کنسولگری ها« هر روز تیره تر می شود

پشت پرده این تنش چیست؟

            اوباما و راهبرد گردش به شرق

برای آن که بدانیم سرانجام این رویارویی چه خواهد شد، ابتدا باید 
بدانیم که چین از چه زمانی از سوی کاخ سفید به عنوان تهدید 
مطرح شد. هرچند فرایند توسعه اقتصادی و تالش چین برای 
پیشرفت در حوزه نظامی از دهه اول قرن 21، در اتاق فکرهای 
آمریکایی رصد می شد، اما پکن در آن زمان به عنوان تهدید جدی 
مطرح نبود. تا این که در سال 2011 باراک اوباما راهبرد چرخش 
به سمت شرق آسیا را در دستور کار دولتش قرار داد. در ادامه این 
راهبرد، اوباما در نخستین سفر خارجی پس از پیروزی دوباره در 
انتخابات ریاست جمهوری )2012(، به جنوب شرق  آسیا سفر و 
در نشست اعضای »اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی« )آ سه آن( 
شرکت کرد. تعامل کاخ سفید و »آسه آن«، به منظور پیاده سازی 
راهبرد متعادل سازی قدرت آمریکا در آسیا بود. یکی از راه های 
مهار )اقتصادی( پکن، ایجاد اتحاد نزدیک تر، از جمله اتحاد 
اقتصادی با همسایگان چین بود. فرصتی که با خارج شدن ترامپ 
از پیمان تجاری  ترانس پاسیفیک )TPP( عمال منتفی شد. باراک 
اوباما همچنین در دو سال پایانی دولتش به دلیل تحرکات پکن در 
دریای جنوبی چین، تالش این کشور برای توسعه نظامی اش را به 
دیده تهدید می نگریست به همین دلیل در آخرین سند امنیت ملی  
آمریکا  اعالم کرد که »ما همچنان مراقب مدرنیزه شدن نظامی 
چین هستیم.« در آن زمان اگرچه به نظر می رسید چین هنوز آماده 
ورود به حوزه رقابت استراتژیک با آمریکا نیست، اما این واقعیت 
وجود داشت که هر چه زمان به جلو می رود چین به نقطه گریز 
نزدیک تر می شود، چراکه حزب کمونیست چین بر آن بود تا سال 
20۴۹، یعنی در صدمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین، 

تبدیل به یک ابرقدرت  برتر نظامی شود.

           خطر آمریکای چینی در راه است؟

پس از اوباما، دولت ترامپ نیز در سند راهبرد امنیت ملی توجه 
ویژه ای را معطوف به چین کرد. اما لحن سیاست خارجی ترامپ 
در قبال پکن جدی تر و تنش آلودتر شد. درست یک ماه پس 
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016، در 
حالی که ترامپ هنوز کاخ سفید را از اوباما تحویل نگرفته بود، 
وی سیاست »چین واحــد« را که از زمان جیمی کارتر پیگیری 
می شد زیر پا گذاشت و در تماسی تلفنی با »تسای اینگ-ون« 
رئیس جمهور تایوان  گفت و گو کرد. کمی بعد، در آذر ۹6، در 
روزهایی که داعش یکی پس از دیگری سنگرها و سرزمین های 
تحت کنترلش را از دست می داد، جمیز متیس، وزیر دفاع وقت 
آمریکا، در توضیح سند  راهبرد دفاعی جدید آمریکا، خطر توسعه 
سریع قدرت نظامی چین و افزایش سیاست های تعرضی روسیه 
را بیشتر از تروریسم دانست. او تأکید کرده بود که »ما به مبارزه با 
تروریسم ادامه خواهیم داد ولی اکنون نه تروریسم بلکه رقابت با 
قدرت های نظامی بزرگ، اولویت اصلی امنیت ملی آمریکاست«. 
ژنــرال رابــرت اسپالدینگ نیز که زمانی در وزارت دفاع دولت 
ترامپ روی راهبردهای مقابله با چین کار می کرد، در کتابی به 
نام »جنگ پنهانی، چگونه وقتی نخبگان آمریکا خواب بودند، چین 
کنترل را به دست گرفت« نوشت: خطر چین به مراتب از خطری 
که اتحاد جماهیر شوروی داشت، جدی تر است چون »چین به 
عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان با داشتن  تماس و دسترسی 
به خصوص به داخل دستگاه های دولت ها و تمام نهادهای غربی، 

توانایی اش از آن چه از عهده شوروی بر می آمد، بیشتر است.« رخنه 
چین در اقتصاد آمریکا یکی از دالیلی بود که باعث شد ترامپ نتواند 
به نتیجه مطلوب خود از جنگ تعرفه های تجاری دست پیدا کند. 
بنابراین جنگ با چین دوباره از اقتصاد به سمت سیاست کشیده 
شد. برگزاری مانور بزرگ با کره جنوبی و ارسال دو ناو هواپیمابر 
برای هشدار به چین درباره مناقشه دریای جنوبی چین، تحریم 
مقامات چینی به بهانه  سرکوب مسلمانان اویغور، اتهام جاسوسی 
به شرکت هــواوی، مداخله در اعتراضات مدنی هنگ کنگ، 
پروپاگاندا و استفاده از کلیدواژه »ویروس چینی« برای کووید-1۹ 
و نبرد کنسولگری ها نمونه هایی از تالش ترامپ برای به چالش 
کشیدن چین بوده است. حاال تنش به جاهای باریک کشیده 
است. مایک پمپئو، وزیر خارجه می گوید که برخورد با چین 

»ماموریت دوران ما« است وگرنه »چین ما را تغییر خواهد داد«.

           پا روی دم اژدهای زرد

از دهه 70 میالدی تا اوایل دهه اخیر به نظر می رسید که 
چینی ها تمایلی به ابراز قدرت نداشتند. اما در سال های اخیر 
چین به تناسب تهدیدهای موجود و افزایش توان اقتصادی و 
سیاسی و نظامی خود، تصویر بیرونی اش را از پاندای بی خطر 
و دوست داشتنی به اژدها تغییر داده است. مارس 2018 
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در سخنرانی افتتاحیه 
نوزدهم کنگره سراسری حزب کمونیست این کشور، برای 
اولین بار از جمهوری خلق چین به عنوان »یک قدرت بزرگ« 
و »کشوری نیرومند« نام برد که با توجه به موقعیت کنونی باید 
»نقش جهانی خود را مسئوالنه ایفا کند«. عبور از »دیپلماسی 
ماسک«  ) ماسک های اهدایی( در روزهای  نخستین شیوع 
کرونا در جهان و رسیدن به راهبرد »گرگ های مبارز« نشان 
داد که چین دیگر تحقیر و تهدید سیاسی را بر نمی تابد. از 
آن زمان بود که دیپلمات  های چینی دیگر  هیچ تهمتی را 
بی جــواب نگذاشتند. ضرب االجــل به آمریکا بــرای بستن 
کنسولگری اش در »چنگدو«ی چین، پس از آن که کاخ سفید 
دستور بستن کنسولگری چین در شهر »هیوستون« ایالت 
تگزاس را صادر کرد، نشان می دهد پکن دیپلماسی فعاالنه ای 

را برای مقابله    در پیش گرفته است.
این روند نشان می دهد که ریشه های رقابت کنونی بین 
چین و آمریکا به رهبران یا رژیم کشورها ربطی ندارد و بیشتر 
به توزیع قدرت و راهبردهای ویژه  دو کشور مربوط است. 
البته، این بدان معنا نیست که سیاست های داخلی یا رهبری 
فردی در افزایش شدت رقابت یا مهارت آن ها در پیشبرد این 
رقابت هیچ اهمیتی ندارد. تنازعی که شاید تصویر  نظام 

جدید بین الملل از آن بیرون بیا ید.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

برای دیدن ویدئوی مطالبی که در این 
صفحه می خوانید کیوآر کد مقابل را  

اسکن کنید.

دوش خیابانی

اینترنت در خانه

تبلیغ یک 
باشگاه 

شمشیر 
بازی: بهترین 
ورزش دوران 
کرونا، همراه 

با ماسک و 
دستکش. تازه 

اگه کسی به 
شما نزدیک 

شد با شمشیر 
بزنیدش!

توی بغداد 
این قدر هوا 
داغ شده که 
مغازه دارها 

برای کمک به 
مردم گرمازده 

از توی 
مغازشون 
لوله کشی 

کردن و دوش 
آب سرد نصب 

کردن

ماسک ترسناک

با این گرون 
شدن یخچال 

که توی یک 
ماه از 26.5 

به 50 میلیون 
رسیده دیگه 

باید خانواده ها 
توی جهیزیه از 
این کلمن آبیا 

بذارن!

تبلیغ موثر

یخچال از 26.5 تا 50 میلیون

این دیگه 
ته واقعیته، 

جاهایی مثل 
تخت، پشت 
میز و... که 

میشه استفاده 
کرد اینترنت 

ضعیفه اما 
جاهای دیگه 

اینترنت 
عالیه!

اینم یه مدل 
ماسک که 
همزمان 

باعث میشه 
هم کرونا 
نگیری و 
هم مردم 

ازت بترسن 
و فاصله 

اجتماعی 
رو رعایت 

کنن!

اپندای مهرابن یا اژدهای خمشگین

جک دورسی، مدیرعامل توئیتر ماه گذشته اعالم 
کرد، روی یک سرویس اشتراک ماهانه فکر 

می کند. حاال این شرکت از کاربران درباره 
قابلیت ها و ویژگی های درخواستی این 
سرویس نظرسنجی کــرده اســت. گفته 

می شود این شرکت قصد دارد امکانات 
مدنظر کاربران را در سرویس اشتراکی خود 

بگنجاند. به گزارش فارنت، از جمله این قابلیت ها 

می توان به لغو ارســال توئیت و همچنین حذف 
ــاره کــرد. در ایــن نظرسنجی از  تبلیغات اش
کاربران خواسته شده تا میزان اهمیت 
ویژگی های کاربردی توئیتر را  مشخص 
کنند. این ویژگی ها شامل   مــوارد زیر 

است:
ــال توئیت )ایــن ویژگی به کاربر  لغو ارس
امکان می دهد تا ۳0ثانیه پس از ارسال توئیت آن 

را حذف کند(، رنگ های سفارشی برای اپ توئیتر، 
امکان ارســال ویدئوهای طوالنی تر و با کیفیت 
و وضــوح باالتر، نمایش تجزیه و تحلیل دقیق تر 
پروفایل  ــرای  ب سفارشی  نشان های  توئیت ها، 
)به طور مثال نشان یک خبرگزاری خاص برای 
خبرنگاران(، پاسخ های از پیش تعیین شده برای 

پاسخ سریع به توئیت ها. ویژگی های استخدام و 
جذب نیرو، استیکرها و هشتگ های سفارشی، 
نمایش تعامالت گذشته کاربر با دیگر کاربران، 
تعریف »نقش کاربر« برای دسترسی دادن آسان 
ــدون دسترسی بــه پــســورد اصلی و  شرکت ها ب

تبلیغات کمتر یا حذف کلی تبلیغات.

امکانات بیشتر در توئیتر با پرداخت پول



5اجتماعی دوشنبه ۲۰ مرداد 1399
۲۰ ذی الحجه  1۴۴1.شماره ۲۰۴۴۶

یک گفت وگو 

یک توئيت

گزیده 

توئيت نایب رئيس  مجلس 

مصطفی عبدالهی/خبرنگار 
 جمعه بازار سگ های اشرافی!

گزارش ميدانی خراسان از یک بازار متفاوت که قيمت های عجيب و غریب در آن رد و بدل می شود  
مينو محرز: قدرت سرایت کرونا 

1۰ برابر شده است
عضـو کميتـه علمـی سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا 
گفـت: ویـروس کرونا جهـش پيـدا کـرده و قدرت 
سـرایت آن حـدود ۱۰ برابـر شـده اسـت. مينـو 
محـرز دیـروز بـه ایرنـا گفـت: اکنـون ایـن ویروس 
جهـش یافتـه مـی توانـد تعـداد بسـيار بيشـتری 
را مبتـا کنـد و اگـر در یـک جمـع یـک نفـر ناقـل 
باشـد مـی توانـد تعـداد زیـادی را درگيـر بيماری  
کنـد. وی گفـت: هـر روز یـک نکتـه جدیـد درباره 
کرونا شـناخته می شـود، اکنون می دانيـم افراد 
بعـد از ابتـا بـه ایـن بيمـاری و بهبـودی مصونيت 
پيـدا نمـی کننـد و برخـی افـراد سـه مـاه بعـد از 
بهبـود دوبـاره مبتـا شـده انـد اگـر ایـن موضـوع 
بـه ایـن شـکل باشـد، دربـاره اثربخشـی واکسـن 
هـم ابهامـات زیادتـری ایجـاد مـی شـود، درواقع 
هنـوز هيـچ اميـدواری بـرای اثربخشـی واکسـن 

وجـود نـدارد.

دعوا و درگيری، علت مراجعه ۲۲ 
هزار نفر به پزشکی قانونی تهران

درســه ماه اول امسال ۲۲ هــزار و ۷۱۰ نفر به 
دليل آسيب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی 
قانونی استان تهران مراجعه کرده اند.  پزشکی 
قانونی استان تهران اعام کرد این تعداد در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد 
مراجعان به دليل نزاع به مراکز پزشکی قانونی 
۲۵ هزار و ۷۴۹ نفر اعام شده بود ۱۲درصد 

کاهش یافته است.

  ایجاد پارکينگ اختصاصی
 در فضای عمومی شهر تخلف است

  به گفته رئيس پليس راهور ناجا، ایجاد فضای 
اختصاصی در خيابان ها و پياده رو هــا توسط 
کسبه تخلف اســت. ســردار هادیانفر به ميزان 
گفت: فضای عمومی شهر، فضای شخصی کسی 
نيست و هيچ کس نمی تواند برای خود فضایی 
اختصاصی، از فضای عمومی جــدا کند. اگر 
افرادی با تصرف فضای عمومی، به دنبال ایجاد 
فضای اختصاصی برای خود هستند، مردم به 

سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.
 

 پيگيری از سخنگوی تعزیرات
 درباره سرنوشت  افزایش غيرقانونی

بسته های اینترنت
 جریمه اپراتورها 

در انتظار حکم تعزیرات

»ســازمــان تعزیرات حکومتی در حــال بررسی 
ــران فروشی اپــراتــورهــای تلفن های  پــرونــده گ
همراه است«. این خبری است که »یاسر رایگانی« 
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت  و 
گو با خراسان اعام می کند اما این نکته را هم می 
گوید که نمی توان زمان دقيق تکميل بررسی ها و 
صدور حکم این پرونده را مشخص کرد.صحبت از 
تخلف گران فروشی اینترنت توسط دو اپراتور در 
ماه اخير است، موضوعی که  آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات احراز شدن این تخلف را اعام کرده و 
گفته بود : »سازمان تنظيم مقررات، پرونده گران 
فروشی دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال 
کرده و سازمان حمایت نيز مبالغ گران فروشی و 
اصل گران فروشی را تایيد و پرونده را به تعزیرات 
فرستاده است«.  فاح جوشقانی رئيس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی هم قبا گفته 
بود: »دادگــاه رسيدگی به تخلف گران فروشی 
اپراتورهای تلفن همراه، در تعزیرات حکومتی، 

برگزار شد و منتظر صدور حکم هستيم.«  

محمد اکــبــری- محلی در انتهای بــزرگــراه 
آزادگان تهران در محوطه ای وسيع، کنار بوستان 
 جنگلی آزادشهر که پارکينگ این بوستان خوانده
 مــی شـــود، جمعه هــا وضعيتی دیــگــر دارد. 
فروشندگان و خریداران زیادی در سن و سال 
های مختلف از ساعات اوليه روز تاعصر به این 
جا می آیند تا سگ معامله کنند. آری این جا 
جمعه بــازار سگ اســت...  گفته می شود تنوع 
نژادی سگ ها در سراسر جهان بيش از 3۴۰ 
نوع است که امروزه برخی از نژادهای این حيوان 
در زندگی آدم ها حضوری جدی دارند. همين 
حضور و نزدیک شــدن سگ ها به انسان ها و 
زندگی شهری زمينه ایجاد این بــازار و خرید و 
فروش سگ ها را به وجود آورده است. پرواضح 
است نگهداری از این گونه حيوانات در خانه به 
سبک امــروزی در فرهنگ ریشه دار ایرانی ها 
که با آیين های اسامی گره خورده است، هيچ 
گاه جایگاهی نداشته است اما به هر روی برخی 
 افراد به دالیلی به این سو سوق پيدا کرده اند .
تقریبا از همه قشر جامعه  به جمعه بازار رفت و آمد 
دارند. تنوع خودروهای پارک شده در حاشيه 
محوطه بوستان که هر هفته باعث ایجاد ترافيک 
در بزرگراه هم می شود، بيانگرحضور سطوح 
مختلف جامعه  از اشراف تا طبقه متوسط  دراین 
بازار است. این که برپایی چنين بازاری دارای 
مجوز است یا نه، خودش جای تامل دارد اما هرچه 
هست هرهفته آن هم در این شرایط کرونایی 
شلوغ تر از هفته قبل است و انگار هم به کسی 
ربطی ندارد. شرایط بهداشتی این حيوانات و این 
که این سگ ها چه بيماری هایی را ممکن است به 
انسان ها انتقال دهند، خود حدیث مفصلی است 

که شرحش جای مفصلی را می طلبد.

کرونا در سگ بازار       
شيوع کرونا باعث نشده سوداگری این تجارت 
بی رونق باشد، حاضران در بازار با ماسکی روی 
صورت، سراسر این بازار را باال و پایين می روند تا 
سگ مد نظر خود را بيابند. در ظاهر حساسيت 
های مراقبتی باالست آن گونه که عمده مشتریان 
بعد از وارسی توله سگ ها در سبدهای فروش و 

لمس آن ها  دست خود را با محلول هایی که در 
کنار سبدها قرار داده شده ضدعفونی می کنند 
اما مشخص است که وضعيت بهداشتی بازار 
مساعد نيست و رعایت ضوابط بهداشتی با حدود 
۲۰۰ قاده توله سگ در انبوه جمعيت فروشنده 
و خریدار که مدام این حيوانات را از دستی به دست 

دیگر جابه جا می کنند، چندان معنایی ندارد.

سگ مهربان!       
ــازار سگ هــای دارای جثه کوچک یا  در ایــن ب
به قولی سگ هــای آپارتمانی اقبال بيشتری 
دارند، بعضی خانواده ها همراه  فرزندان کودک و 
نوجوانشان به این بازار آمده اند و طبيعی است که 
چشمان مشتاق بچه ها به این سگ ها خيره شده 
باشد.انگار  قرار است این کودکان تنهایی  شان 
را با این سگ ها پر کنند . سگ هایی  با نژاد پومر، 
پيکی نيز، شيتسو و... که به سگ های مينياتوری 
مشهورند. من هم شبيه این مشتری ها یک جا 
می ایستم. دختر نوجوانی از فروشنده می خواهد 
برایش توضيح دهد امتيازات سگ مد نظرش بر 
فان نژاد دیگر در چيست؟ فروشنده هم برایش 
توضيح می دهد که پومر عروسکی؛ سگی مهربان، 
زیبا و در عين حال  حساس و آسيب پذیر است. 
اگر محيط منزل تان آرام است، انتخاب خوبی 
کرده اید اما اگر نيست بهتر است به سراغ خانواده 

شيتزو بروید که چينی و سازگارتر هستند!!

سگ ماست خور 15 ميليونی       
ــه مــی دهـــم، یکی از  ــذارم ادامـ بــه گشت و گـ
خریداران از سگ فروش دليل تفاوت قيمت 
زیاد بين توله های دو نژاد را می پرسد که من 
هم می شنوم: »ببين داداش من! این توله که 
قيمتش ۱۵ ميليونه اوال که شناسنامه سامت 
داره، ثانيا وزنش از ۲کيلو بيشتر نميشه، خيلی 
مهربونه، سر و صداش نسبت به نژادهای دیگه 
ــاق و رفــتــارش خيلی زود  خيلی کمتره، اخ

مطابق شرایط دلخواه شما شکل می گيره...«
می گوید: »این توله ۴۰ روزه است و بهتره تا یک 
ماه به جای شير به او ماست پروبيوتيک بدید تا 
خوب رشد کنه.«در پيگيری هایم متوجه می شوم 
که سگ های آپارتمانی چينی معروف به شيتزو 
و نژادهای متنوع دیگر آن و همچنين سگ های 
کوچک همچون  گلدن رتریور، البرادور رتریور، 
ژرمن شپرد، بيچون فرایز، بوستون تریر، کينگ 
چارلز اسپانيل و... در این بازار خرید و فروش 
می شود. حتی می گویند در این بازار گونه های 

کمياب و نایاب هم پيدا  می شود.

سگ 7۰ ميليونی       
در بخشی دیگر از محوطه این بازار سگ، سگ 
های  بزرگ و قوی هيکل هم  دیده می شوند که 
عمدتا دارای نــژاد های خاص هستند و قيمت 
هایشان هم به نسبت ویژگی هایی که دارند  از دو 

ميليون تا ۵۰ ميليون تومان و گاهی ۷۰ ميليون 
ــداگ، دوبــرمــن،  ــول ــول ماستيف، ب اســت. از  ب
روتوایلر، کومندور،شين لو تا سگ مخوف سرابی 

که جثه عظيمی نسبت به سایر همنوعانش دارد.

درمانگاه سگ در سگ بازار       
راه اندازی درمانگاه سيار حيوانات در حاشيه 
جمعه بازار سگ و غرفه های  فروش غذا و لوازم 
مورد نياز این حيوان هم چشم انداز جدید این 
بــازار است که بــرای معاینه سرپایی  هر سگ 
۵۰هزار تومان دریافت می کند. همچنين در 
حاشيه این بازار کار و کاسبی بوفه داران سيار 
نيز جور است و از  ساندویچ فافل، دل و جگر، 
فالوده بستنی تا چای و قليان به مشتریان عرضه 
می شــود. حاال خودتان تصور کنيد وضعيت 

بهداشت در این بازار چگونه می تواند باشد.

مجاز یا غير مجاز       
در ميان گشت و گذارم، با برخی که حدس می زنم 
در این بازار باسابقه محسوب می شوند همکام 
می شوم. از صحبت های آن ها درمی یابم جمعه 
بازار سگ تهران  یا به گفته آن ها “بازارهفتگی 
ســگ” هميشه در ایــن ســال ها در محل های 
مختلف شهر برپا می شده اما به دليل متغير 
بودن مکان آن، هيچ گاه نام و نشان دقيقی برای 
خودش نداشته است اما از آن جایی که این بازار به 
تازگی در ضلع دیگر بزرگراه آزادگان یعنی جایی 
که مقابلش بازار پرنده فروشان تهران است، برپا 
شده، این تصور ایجاد می شود این جا هم بخش 
دیگری از بازار فروش حيوانات است. در عين 
حال موضوع را پيگيری کردم و دریافتم محوطه 
پارکينگ بوستان جنگلی آزادگــان  که حاال به 
عنوان جمعه بازار از آن بهره برداری می شود، 
دارای مالک خصوصی است و بدون مجوزی برای 
خرید و فروش سگ، از صاحب ملک به صورت 
هفتگی اجــاره می شود. هرچند مرکز خرید و 
فروش پرندگان آزادگان دارای مجوز قانونی است 
اما باز هم برخی گزارش ها حاکی است که در آن 
جا هم به صورت غير مجاز حيواناتی مثل روباه، 

ميمون و عقاب خرید و فروش می شود.



سینما و تلویزیون دو شنبه   20    مرداد  61399
20 ذی الحجه 1441.شماره 20446

ترانه علیدوستی فیلم »ربه کا« 
به کارگردانی آلفرد هیچکاک 
را ویژه مخاطبان نابینا، روایت 
و توضیح دار کــرده اســت. این 
فیلم محصول سال 1940، به 

زودی در دسترس مخاطبان نابینا قرار می گیرد.

ــادر طالب زاده کــه بــه دلیل  ن
ابتال به ویروس کووید-19 در 
بیمارستان بستری شده بود، 
به تازگی از بیمارستان مرخص 
شده است و از هفته آینده برنامه 

»عصر« را از شبکه افق، روی آنتن خواهد داشت.

پگاه آهنگرانی به زودی برای 
ــرای مرجان«  بــازی در فیلم »ب
به کارگردانی حمید زرگرنژاد 
جلوی دوربــیــن خواهد رفت. 
این بازیگر فیلم »شیرجه بزرگ« 

ساخته کریم لک زاده را نیز آماده اکران دارد.

ــه جمع  ــام طــهــمــوری بـ ــهـ الـ
بــازیــگــران ســریــال »شـــرم« اثر 
ــاوری اضافه شــده و با  احمد ک
فاطمه  ــرب،  ــورع پ ابوالفضل 
و  متخصص  فریبا  ــودرزی،  ــ گ
نسیم ادبی همبازی شده است. او مدتی پیش 

سریال »وارش« را روی آنتن داشت.

چهره ها و خبر ها

ــا  ــ ــن روزه ــ ــا عـــطـــاران ای ــ رض
مشغول بــازی در فیلم کمدی 
کــارگــردانــی  بــه  »شیشلیک« 
محمدحسین مهدویان است. 
او هــمــچــنــیــن فــیــلــم کــمــدی 
»انفرادی« و فیلم غیرکمدی »روشن« را هم آماده 

اکران دارد.

لیال زارع در موزیک ویدئوی 
ــم گرفته« با صدای  قطعه »دل
دارد.  حضور  قربانی  علیرضا 
قرار بود این موزیک ویدئو، شب 
گذشته منتشر شود. این اولین 

تجربه زارع در زمینه بازی در موزیک ویدئو است. تلویزیون

سینمای ایران

 در روزهای گذشته، تلویزیون از عید قربان 
تا غدیر ویژه برنامه هایی را از شبکه های 
مختلف روی آنتن بــرد. »عید همدلی«، 
»شب فیروزه ای«، »کودک شو« و »عیدانه« 
ویژه برنامه هایی بودند که در این مدت 
از شبکه های دو، پنج، نسیم و افق پخش 
شدند. طبق روال معمول تلویزیون، این 
برنامه ها میزبان هنرمندان، خوانندگان 
که  بودند  شناخته شده ای  چهره های  و 
بیشتر آن ها به تازگی در دیگر برنامه های 
ــرای مخاطب  ب و  یافته  حضور  تلویزیون 

تکراری بودند.

کودکشو
شبکه نسیم

همیشگی  روال  طبق  ــو«  ــودک ش »ک برنامه 
خود، در شب هایی که به مناسبت خاصی به 
صورت ویژه پخش می شود، میزبان هنرمندان 
و خواننده ها بوده است. تعدادی از مهمانان 
ــا مهمانان »عــیــد هــمــدلــی« و  ایــن بــرنــامــه ب
»شب فــیــروزه ای« مشترک بــوده اســت. برزو 
ارجمند 11 مرداد به همراه خانواده اش در 
این برنامه حاضر شده بــود، اما درســت شب 
قبل از »کودک شو«، در برنامه »عید همدلی« 

ــده شده  که از شبکه دو پخش مــی شــود، دی
بود. علیرضا خمسه تقریبا یک هفته پیش از 
»کودک شو«، به برنامه »دوربــرگــردون« ویژه 
عید قربان رفته بود، فلورا سام ششم خردادماه 
در برنامه »دورهمی« دیده شده بود، حمید 
لوالیی تنها چهار شب قبل از پخش برنامه 
»کودک شو«، مهمان برنامه »شب فیروزه ای« 
در شبکه پنج شده بود، رزیتا غفاری 11 روز 
پیش از این برنامه به »زنده رود« در شبکه شما 
رفته بود و فریبا متخصص به تازگی در مقام 
مجری برنامه »مکث« دیــده شد. شهربانو و 
سهیال منصوریان نیز 4 ماه پیش از »کودک شو« 
در ویژه برنامه »دستپخت« شرکت کرده بودند. 
گروه موسیقی »پازل« نیز چندماه قبل در ویژه 
برنامه تحویل سال »اتفاق نود و نو« حضور پیدا 

کرده بودند.

عیدهمدلی
شبکه دو

برنامـه »عیـد همدلـی« ویژه برنامـه شـبکه دو 
بـود کـه از نهـم مـرداد تـا عیـد غدیـر، هرشـب 
سـاعت 22 پخـش شـد و اجـرای آن را باربـد 
از  زیـادی  تعـداد  داشـت.  برعهـده  بابایـی 
مهمانـان ایـن برنامـه قبـال بـه عنـوان مهمـان 
در برنامه هـای دیگر دیده شـده بودنـد. محمد 
معتمـدی درسـت یـک شـب قبـل از حضـور در 
ایـن برنامـه، در »کودک شـو« حضـور داشـت، 
مهـدی سـلوکی در حالی شنبه شـب بـه برنامه 

 11 کـه  بـود  شـده  دعـوت  همدلـی«  »عیـد 
روز پیـش از آن بـه »شـب فیـروزه ای« و اوایـل 
اردیبهشـت نیز به برنامه »شـب گرد« با اجرای 
بـرادرش رفتـه بـود. کامـران تفتـی مهمـان 
اولیـن قسـمت از »عیـد همدلـی« بـود و پیـش 
از ایـن برنامـه، چنـد مـاه قبـل در ویـژه برنامـه 
نـوروز »فرمـول یـک« حاضـر شـده بـود. امیـر 
تاجیـک یکـی دیگـر از مهمانـان برنامه بـود که 
پیـش از ایـن 31 خردادمـاه در برنامـه »شـب 
فیـروزه ای« در شـبکه پنـج نیـز دیده شـده بود. 
سـپیده خـداوردی پیـش از »عیـد همدلـی«، 
نـوروز 99 مهمان دو برنامه »شـب فیـروزه ای« 
و »بهارجـان« شـده بـود. سـیما تیرانـداز بـه 
تازگی یعنی سـه ماه قبل از »عید همدلی«، در 
برنامه »دورهمی« بـا مهران مدیـری گفت وگو 

کـرده بـود.

شبفیروزهای
شبکه پنج

برنامه »شب فیروزه ای« که مدتی است از شبکه 
پنج پخش می شود، شب های عید به صورت 
ویژه روی آنتن رفت. این برنامه هم مانند دیگر 
ویژه برنامه هایی که نوشتیم، میزبان مهمانان 
تکراری مختلفی بوده است. فریدون آسرایی 
ــوده، یک  ــرداد مهمان ایــن برنامه ب که 16 م
هفته پیش از آن مهمان برنامه »دوربرگردون« 
و اوایل خرداد نیز مهمان برنامه »کودک شو« 
بوده است. بهنام تشکر که یک هفته قبل در 

برنامه »شب فیروزه ای« حاضر شده بود، چهار 
ماه قبل به برنامه تحویل سال شبکه سه یعنی 
»اتفاق نود و نو« رفته بود. شبنم قلی خانی نیز 
که شنبه شب در »شب فیروزه ای« دیده شده، 
پیش از این نوروز 99 مهمان برنامه تحویل سال 
همین شبکه بوده است. برخی مهمانان »شب 
فیروزه ای« نیز در »کودک شو« و »عید همدلی« 
حضور داشتند که در بندهای باالتر اشاره شد.

عیدانه
شبکه افق

می توان گفت برنامه »عیدانه« که جمعه شب 
به مناسبت عید غدیر روی آنتن رفت، میزبان 
تکراری ترین مهمانان بــوده اســت. داریــوش 
ارجمند سه شب پیش از »عیدانه« در برنامه 
»عید همدلی« دیده شده بود و عباس غزالی 
نیز 6 شب پیش از »عیدانه«، مهمان برنامه 
»عید همدلی« شده بود. یوسف سالمی پیش 
از این برنامه، پنج شنبه صبح به مناسبت روز 
خبرنگار در برنامه »صبحی دیگر« با نیما کرمی 
گفت وگو کرده بود. محمد انصاری نیز دو هفته 
پیش از »عیدانه« در برنامه »ورزش و مردم« 
حضور پیدا کرده بود. 4 مهمان تکراری در یک 
قسمت ویژه برنامه، نقطه ضعف مهمی است. 
عالوه بر مهمانان، سیدجواد هاشمی در مقام 
مجری این برنامه هم چهره ای تکراری بود، این 
بازیگر 15 مرداد برنامه »چراغانی« را در شبکه 

سه اجرا کرده بود.

میزبانی ویژه برنامه ها از مهمانان تکراری
عباس غزالی، فریدون آسرایی، محمد سلوکی و داریوش ارجمند مهمانان تکراری ویژه برنامه های عید قربان تا غدیر بوده اند

شرط برگزاری آنالین جشنواره فجر

رئیس سازمان سینمایی در نشست رسانه ای 
مجازی به سواالت اهالی رسانه پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی 
و سمعی بصری، حسین انتظامی درباره احتمال 
برگزاری آنالین جشنواره های سینمایی گفت: 
»دوســتــان ما در دبیرخانه های پنج گانه دارنــد 
مدل های مختلف برگزاری جشنواره آنالین را 
بررسی می کنند تا متوجه بشویم چقدر از این 
جشنواره ها را می توانیم به شکل سنتی و معمول 
و چقدر از این جشنواره ها را می توانیم به شکل 
آنالین برگزار کنیم. امیدوار هستیم به زودی به یک 
جمع بندی برسیم. شاید بشود ظرفیت هایی برای 
برگزاری جشنواره فیلم کوتاه و مستند به شکل 
ــاره امکان برگزاری  آنالین ایجاد کــرد.« وی درب
آنالین جشنواره فیلم فجر تأکید کرد: »بخشی از این 
موضوع به تعداد تولیدات برمی گردد. دسترسی 
به فناوری برای جلوگیری از سرقت فیلم ها دشوار 
است. طبیعتا برای آن ها امکان حضور نیست. تا 
این لحظه در هیچ  جای دنیا تضمینی برای عدم 
سرقت وجود ندارد. ما در حال بررسی راهکارهای 
احتمالی هستیم، ولی در جشنواره فیلم کوتاه با 
توجه به این که 7 هزار فیلم خارجی و حدود 500 
فیلم کوتاه داخلی آماده است و کمتر جنبه تجاری 
دارد، شاید فرصت مناسبی باشد برای برگزاری 

جشنواره آنالین.«

بازگشت »اتفاق« از شهریور
تولید برنامه »اتفاق« با اجــرای رضا رشیدپور که 
مدتی به دلیل شرایط کرونایی متوقف شده بود، 
با تغییراتی در دکور به  زودی از سر گرفته می شود 
و این برنامه از شهریور ماه به کنداکتور شبکه 3 

بازمی گردد.
مدیر روابط عمومی برنامه »اتفاق« در پاسخ به مهر 
گفت: »این برنامه به دلیل شیوع بیماری کرونا و 
محدودیت های ارتباطی و پروتکل های بهداشتی از 
آوردن حدود هزار نفر تماشاچی برای برنامه اصلی 
خود محروم است اما این روزها در حال تغییراتی 
در دکور و حال و هوای برنامه هستیم و تا پایان این 
هفته این تغییرات صورت می گیرد  و عوامل برنامه 
آماده ضبط برنامه خواهند شد.« وی افزود: »تالش 
سازندگان بــرای تغییرات برنامه با هدف حفظ 
سالمت تماشاچیان و عوامل خواهد بود و پخش 

مجدد »اتفاق« از شهریورماه آغاز خواهد شد.«

مائده کاشیان/روزنامه نگار
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صفحــه  در  محتــرم!  خواننــدگان 

7 روزنامــه خراســان، پاســخ گوی 

پرســش های حقوقی شــما هستیم. 

شــما می توانید پرسش های خود را 

در تمام زمینه های حقوقی، از طریق 

پیامک به شماره 2000999 ارسال 

کنید. لطفــًا در ابتــدای متن پیامک 

حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

پیک اندیشه 

ــری – امــروز،  جــواد نوائیان رودس
روز والدت باسعادت امام کاظم)ع( 
ــت. بیشتر مؤمنان، آن حضرت  اس
ــاری  ــردب ب و  کظم غیظ  صفت  ــا  ب را 
می شناسند. روایت هایی که عمومًا 
در میان شیعیان، درباره سیره موسی 
بن جعفر)ع( دست به دست و درباره 
آن سخن گفته می شود، بیشتر سیره 
اخالقی آن امام همام را در برمی گیرد 
یا رنج هایی را که آن حضرت در زندان 
خلفای عباسی و به ویژه هارون متحمل 
شده است، شامل می شود؛ غافل از 
ــام کــاظــم)ع(، ممتازترین  این که ام
تربیت یافته مکتب امام صــادق)ع( و 
جانشین آن حضرت در حوزه علمی 
جهان اسالم بود و اتفاقًا این وجه از 
سیره موسی بن جعفر)ع(، تأثیری 
جهان  ــش  دانـ و  فرهنگ  ــر  ب عظیم 
اســالم در عصر حیات آن حضرت و 
پس از آن گذاشته و مــی گــذارد. در 
پرتو دانش الهی امــام و در دانشگاه 
دانشمندان  جعفر)ع(،  بن  موسی 
توانمندی تربیت شدند که در زمره 
نوادر جهان اسالم بودند و نقش آن ها 
در گسترش آموزه های اصیل اسالمی 
و مقابله با انحرافات، اعم از غالی گری 
و ناصبی گرایی و حتی الحادی که 
گاه دامــن برخی فریب خوردگان را 
می گرفت، بسیار مؤثر و انکارناپذیر 
است. در کارنامه فعالیت های آموزشی 
امام کاظم)ع(، تربیت سیاستمدارانی 
هم به چشم می خورد که با نفوذشان 
در دستگاه خالفت عباسی، زمینه 
بهترشدن شرایط را برای دوستداران 
مکتب اهل بیت)ع( فراهم می کردند. 
در این نوشتار، به اجمال، راهبردهای 
آموزشی امام هفتم)ع( را مورد بررسی 

قرار می دهیم.

نقشه کالن آموزش و پرورش	 
از مجموع  گــزارش هــایــی کــه شیخ 

مفید در »االرشــاد« و عالمه مجلسی 
در »جــالء العیون« و دیگر راویــان 
ــاره زنــدگــانــی امــام  ــ ــان درب ــورخ و م
ــد، معلوم می شود  کاظم)ع( آورده ان
که آن حضرت حدود پنج سال از عمر 
مبارک خود را در زندان های مهدی و 
هارون عباسی گذراند. حبس ایشان، 
به ویــژه از سال 179 هـــ.ق و در پی 
مناظره امام)ع( با هارون در مدینه آغاز 
شد و تا زمان شهادت امام کاظم)ع( 
ادامه پیدا کرد؛ اگر آغاز امامت موسی 
بن جعفر)ع( را سال 148 و مصادف 
ــدر بـــزرگـــوارش، امــام  بــا شــهــادت پ
ــادق)ع( بدانیم و ســال شهادت  صـ
امام هفتم)ع( را طبق گزارش شیخ 
مفید، سال 183 فرض کنیم، مدت 
امامت آن حضرت 35 سال بــوده  و 
امام کاظم)ع( حدود 30 سال برای 
ــزرگ تربیتی و  ایجاد یک نهضت ب
ــوزش شاگردان مستعد، فرصت  آم
داشته و از این فرصت، نهایت استفاده 
ــام)ع( بــرای تربیت  را برده است. ام
شاگردان، از دو شیوه مهم استفاده 
می کرد؛ نخست: آموزش حضوری 
ــزون بر  ــوزش عملی. افـ و دوم: آمـ
این ها، پیشوای هفتم)ع(، حتی پس 
از رسیدن شاگردان به مرحله کمال 

نیز، از پشتیبانی علمی آن ها فروگذار 
نمی کرد و بسیاری از آن ها، حتی پس 
از اعزام به مأموریت از طرف موسی 
بــاز هم خوشه چین  بن جعفر)ع(، 
خرمن دانش الهی آن حضرت بودند 
ــام)ع( در زمینه های  و از تدابیر امـ
مختلف، بهره مند می شدند؛ به دیگر 
سخن، برنامه آموزشی امام کاظم)ع(، 
حتی پس از فارغ التحصیلی ظاهری 

شاگردان، ادامه پیدا می کرد.
آمــوزش حضوری : زنده یاد استاد 
عزیزا... عطاردی در کتاب ارجمند 
»ُمْسَنُد االمام الکاظم)ع(«، سه هزار 
و 134 روایــت را از آن حضرت نقل 
کــرده اســت. ایــن روایـــات، در ابــواب 
مختلف فقه و نیز دیگر دانش هاست 
و نشان می دهد که امــام کاظم)ع( 
در مدینه، جلسات علمی گسترده 
ــت. افـــزون بر  ــه اس ــت ــاری داش ــرب و پ
شــاگــردان آن حضرت، تــعــدادی از 
پیروان سایر مذاهب اسالمی نیز، در 
جلسات درس امام)ع( که عمومًا در 
مسجدالنبی)ص( برگزار می شد، 
شرکت می کردند. امــام کاظم)ع( 
بــرای کسانی که فرصت حضور در 
جلسات را نداشتند نیز، آثاری تألیف 
می فرمود؛ این کتاب ها را باید متون 

درســی شــاگــردان دانشگاه موسی 
بن جعفر)ع( بدانیم. یکی از آن ها، 
»مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها« 
است که مجموعه پرسش های علی 
ــم)ع( و  ــاظ بــن جعفر، بـــرادر امــام ک
پاسخ های آن حضرت به این سواالت 
را در بر می گیرد. امــام)ع( رساله ای 
ــرای هشام بن  ــاره »عقل« ب نیز دربـ
حکم تحریر فــرمــود کــه متن آن در 
ــول کــافــی حفظ  جــلــد نخست اصـ
شده است. رساله دیگر امام کاظم)ع( 
که در اختیار ماست، مکتوبی است 
مفصل، خطاب به فتح بن عبدا... 
درباره مبحث »توحید« که متن آن در 
جلد چهارم »مکاتیب االئمه« مرحوم 
احمدی میانجی وجــود دارد. علی 
بــن یقطین، شــاگــرد برجسته امــام 
کــاظــم)ع( نیز، پرسش های خــود و 
قالب  در  را  حضرت  آن  پاسخ های 
ــام »مسائل عــن ابی  ــه ای بــا ن ــال رس
الحسن موسی بن جعفر)ع(« گرد 
آورد که شیخ توسی در »الفهرست« 
به آن اشاره کرده است. مجموعه این 
اقدامات باعث می شد که شاگردان 
در فرایند آموزشی خود، به تکمیل 
دانش موردنیازشان بپردازند و البته، 
در این روند، زیر نظر امام)ع( و با تأثیر 

پذیرفتن از اخالق الهی آن حضرت، 
به تهذیب نفس و تربیت اخالقی خود 

نیز، مشغول شوند.
آمــوزش عملی: سیره عملی امــام 
ــم)ع( بـــرای شــاگــردانــش، یک  ــاظ ک
کارگاه آموزشی تمام عیار بود. هنگامی 
ــا، کالم امـــام)ع( را در سیره  که آن ه
عملی ایشان متجلی می دیدند، هم 
فهم بهتری از آموزه ها پیدا می کردند و 
هم مهارت بیشتری در زمینه استفاده 
از مطالب فراگرفته شده، می یافتند. 
ارائــه  عرصه های  مهم ترین  از  یکی 
آمـــوزش عملی، بــه ویـــژه در زمینه 
مباحث اعتقادی، مناظرات موسی 
ابن شهرآشوب  بــود.  بــن جعفر)ع( 
ساروی در »المناقب«)جلد چهارم(، 
اشارات متعددی به مناظرات امام)ع( 
با خلفای عباسی در زمینه مسائل 
سیاسی، عبادی و اعتقادی و نیز، 
گفت وگوهای مفصل ایشان با علمای 
مسیحی دارد که موردتوجه شاگردان 
ــرار مــی گــرفــت. عالمه  امــــام)ع( قـ
بحاراالنوار،   10 جلد  در  مجلسی 
روایــتــی مفصل را از مناظره امــام 
کاظم)ع( با احبار یهود ارائه کرده و 
کلینی، در جلد سوم اصول کافی، 
مــشــروح گــفــت وگــوهــا و مناظرات 
امام)ع( با ابوحنیفه را آورده است. بر 
این ها باید گزارش مفصل باقر شریف 
قرشی را در جلد نخست کتاب »حیاة 
االمام موسی بن جعفر)ع(« افزود؛ 
نویسنده در این اثر محققانه، هشت 
مناظره مهم امام کاظم)ع( را آورده 
است. مجموع این اقدامات، باعث 
می شد که شاگردان امام هفتم)ع( 
به  او،  دانشگاه  فارغ التحصیالن  و 
عالمانی زبده و توانمند تبدیل شوند؛ 
نخبگانی که بعدها در شبکه وکالت 
امامان)ع( نقش فعالی داشتند و بر 
گسترش آمــوزه هــای اهل بیت)ع( 

همت گماشتند.

سخن اندیشه 

حدیثی اخالقی از پیشوای هفتم)ع(

خشم، کلید هر بدی است

 حجت االسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
امــام موسی بن جعفر)ع( در حدیثی خطاب به 
هشام می فرمایند:»یا هشام الغضب مفتاح کل 
َشّر« )بحاراالنوار، ج 78، ص 310(؛ ای هشام! 
خشم کلید هر بدی است. کلمه »کل«، به معنای 
همه و فراگیری است؛ پس غضب فقط کلید یک 
زشتی هاست.  و  شرها  همه  کلید  نیست،  شر 
خشم، عامل بدرفتاری، بدگفتاری و آلودگی به 
رذایل اخالقی فراوان دیگر است. با خشم، انسان 
به جهالت و کوری و کری کشیده می شود. کنترل  
خشم و آراستگی به حلم و بردباری و آرامــش و 
کظم غیظ، فضیلت اخالقی بزرگی محسوب 
می شود، چون معنای آن، دورانداختن کلید 
همه بدی هاست. با فروخوردن خشم و مهار آن 
و دورافکندنش، »مفتاح کل شر« نابود می شود. 
پیامد و اثر غضب، بسیار خطرناک و منفی است. 
هرنوع بدی، درحال غضب، امکان وقوع دارد و 
آدم خشمگین، می تواند مرتکب جنایات بزرگ و 

گناهان بسیار شود. 

شیوه نامه آموزشی در دانشگاه امام موسی کاظم)ع(
روش پدر بزرگوار امام رضا)ع( برای تربیت شاگردان و گسترش آموزه های اسالمی، چه ویژگی هایی داشت؟

پرسش: دختری پیش از ازدواج مبتال به بیماری 
دیابت بوده و به همسر آینده اش اطالع نداده 
است. حال، شوهر این خانم باید هزینه درمان 
بیماری دیابت را که عمومًا هزینه ای دائمی 
اســت، بــپــردازد. آیــا شوهر می تواند به این 

موضوع اعتراضی داشته باشد؟
پاسخ: قانون مدنی در ماده 1106 حکم می کند 
که »در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است«. 
نفقه عبارت اســت از همه نیازهای متعارف و 
متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، پوشاک، 
ــوراک، وسایل منزل و هزینه های درمانی و  خ
بهداشتی و مستخدم )در صورت عادت یا احتیاج 
به واسطه بیماری یا معلولیت( )ماده 1107 قانون 
مدنی(؛ بنابراین در عقد دائم تامین هزینه های 
درمان زن بر عهده همسر ایشان است. تا زمانی که 
عقد ازدواج به اعتبار خود باقی و پابرجاست یعنی 
به عللی مانند طالق یا فسخ نکاح بر هم نخورده 
است، شوهر نمی تواند به بهانه عدم اطالع قبلی 
از بیماری همسرش از تامین هزینه های درمان 
ــودداری از پــرداخــت نفقه،  ــودداری کند. خـ خـ
جرم و برای آن مجازات حبس تعیین شده است. 
ماده 53 قانون حمایت خانواده بیان می کند: 
با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن  »هرکس 
خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه 
سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس 
تعزیری درجه شش ]یعنی از شش ماه تا دو سال 
حبس[ محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به 
شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت 
وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای 
مجازات موقوف می شود.« از سوی دیگر، در چنین 
وضعیتی ممکن است مرد بتواند با فسخ عقد نکاح 

آن را بر هم زند.

مشاوره حقوقی 

 امکان خرید مجازی 

در »تابستانه کتاب 99«

طرح تابستانه کتاب 
با  ــان  ــزم ــم ه  ،99
عــیــد ســعــیــد غدیر 
کشور  ــر  ــراس س در 
ــاز شـــده اســـت و  ــ آغ
تــا 30 مـــردادمـــاه 
به  دارد.  ادامــــــه 
ــا،  ــن ــس گــــــزارش ای
ــط  بــه نــقــل از روابـ
عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایــران،  
31 اســتــان کشور در  761 کتاب فروشی از 
طرح »تابستانه کتاب« مشارکت کرده اند که با 
یارانه ۲0 درصدی، کتاب های عمومی، کودک 
و نــوجــوان و دانشگاهی را به مخاطبان ارائــه 
می کنند. در این طرح، استان تهران با 115 
کتاب فروشی، اصفهان با 85 کتاب فروشی و 
خراسان رضوی با 81 کتاب فروشی، بیشترین 
مشارکت را داشــتــه انــد. اسامی و مشخصات 
ــای عــضــو طـــرح »تابستانه  ــی ه ــروش ــاب ف ــت ک
کتاب 99«، به تفکیک هر استان روی سایت  
»tarh.ketab.ir«  قابل مشاهده است. در این 
طرح که با شعار »کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم« 
آغــاز شــده ، سقف مجاز خرید بــرای هر خریدار 
150 هــزار تومان اســت. در »تابستانه کتاب 
99«، به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی در 
شرایط شیوع و گسترش ویروس کرونا و رعایت 
خریدهای  امکان  اجتماعی،  فاصله گذاری 
غیرحضوری نیز، با ثبت اطالعات مربوط در پنل 

از سوی کتاب فروشی ها فراهم شده است.

طرح های فصلی

 و ایجاد رقابت در بازار نشر 

ــرد: برگزاری  یک مدیر کتاب فروشی اظهار ک
طــرح هــای فصلی خرید کــتــاب، موجب ایجاد 
ــده اســت؛  رقــابــت در میان کتاب فروشی ها ش
اما از سوی دیگر، مشتریان انتظار دارنــد سقف 
خرید آن هــا نسبت به دوره هـــای قبل، بیشتر از 
150 هــزار تومان باشد. به گــزارش ایبنا، میثم 
وارسته با اشــاره به اجــرای طرح تابستانه کتاب 
99 گفت: طرح  تابستانه کتاب، تاثیرات مثبتی 
خواهد داشت. درخواست ما این بود که کتاب های 
دانشگاهی نیز شامل این طرح شود و انتظار داشتیم 
مسئوالن راهکاری بیندیشند که همه موضوعات 
و دسته بندی کتاب ها، مشمول طــرح شــود که 

خوشبختانه امسال این اتفاق افتاده است.

دیدگاه
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به تصاویر داده شده، گزینه مناسب را 
برای پر کردن جای خالی انتخاب کنید.

حل جداول ومعماها
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50

بسيارسخت

جواب ها

  قانون: ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویسید طوری که  در 
هر سطر، در هر ســتون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی تکراری 

نباشد.

598762341
216348957
743951268
129635784
675489123
834217596
387526419
462193875
951874632

458739261
971862435
623415879
547298613
819643527
362571948
185326794
736954182
294187356

حل جدول شماره  7735 حل جدول شماره 941   

فارسی 6.از جنگ های بین ناپلئون و روس ها 7. پدیده 
ای دیدنی در قطب جنوب 8.مبارک-نام آذری 9.جمعه-
نت میانی-ترک خفیف استخوان 10.آسمان-سوغات 
11.موسسه طبع و نشر  باد اسپانیایی  گجرات-زنده 
کننده کتاب-مرکز ایالت کلرادوی آمریکا- طایفه ایرانی 

12. فیلمی تخیلی و ابرقهرمانانه

  عمودی: 
بزرگان  خودرو-مجلس  در  بــرق  تقسیم  دستگاه    -1
ــی تــرکــیــب در  ــوع 2.مــــرض قــنــد-پــنــاه 3.امـــیـــد 4. ن
خوشنویسی-بندگی 5.سایه- از سازهای بادی 6.یگانه-
باطل-همنشین 7.منحرف-آرامگاه فردوسی-مشقت 
8.یورتمه-ضمیر فرانسوی 9.ردیف-قضاوت 10.چوب 

مصنوعی  پــنــبــه 
11.درخـــــــــــت 
سته  نشا - ن ا جو
12.حار-نوایی 
در موسیقی قدیم

افقی:1. از معروف  ترین غذاهای هلندی 2.حرف ندا-جند-عصاره 3.میرا-تهی-اسم 
4. عالمت بیماری-نفس سیگاری-عاقل دیوانه نما 5.پوستین- اولین حرف الفبای 

افقی:1. لقب شاهان روسیه-مسکن 2.خدای هندی-روایتگر 3.رفوزه-حرکت 
آهسته 4.لباس زمستانی-بخشش 5.ماه پرتابی-شیوا-خرابکاری اینترنتی 6. حرف 

افسوس–وسیله نمایش فیلم  روی پرده7.بسیار اندک-روز 
8.امر از ساییدن-خانه سنگ پشت- سحاب 9. ساختمان-
از حواس پنجگانه 10.علم سیاست-سخن صریح 11. رزق 

–آفتاب پرست 12. پرنده-اشاره

عمودی :
ــت انـــداز- سنخیت- چاشنی  2. ربــاط-آونــگ  1. درخ
3.حــرف تنفر-کاال-خدا 4. فالگیر-نشانه-سالخورده 
ــاری از میکروب-نماد طبیعت 6.ننر-برق منفی- 5.ع
سرخ نای 7.کامیون ارتشی-دو یار هم قد-سرخ 8.ضمیر 
ــان قدیم-پسوند  ــراس ــاش بـــزرگ 9. خ ــق ــواه-ن ــودخ خ
جست وجو-فانی 10.قرقی-کندر رومی-حرف صلیب 
11. دیه-پسر گودرز 12.چیز-10 هزار مترمربع- از ادات 

پرسش
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هوش منطقی: پاسخ می شود عدد 10. برای به دست آوردن عدد میان هر 
ستاره باید عدد گوشه باالی ستاره را از مجموع بقیه گوشه ها کم کنید.

چالش ذهن :  1. قابلمه

 2. پنکه

 3. کمدلباس

 4. تختخواب

 5. چهارپایه

 6. کولرآبی 

تست هوش: گزینه 4 صحیح است. در شش ضلعی اول نقطه سیاه، یک ضلع 
و نیم خالف جهت عقربه های ساعت چرخیده تا به شکل دوم تبدیل شود بعد از 
آن نقطه فقط نیم ضلع چرخیده تا به شکل سوم تبدیل شود و حاال مجدد برای 
رسیدن به تصویر 4 باید یک ضلع و نیم خالف جهت عقربه های ساعت بچرخد 

تا شکل چهارم به دست بیاید.

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

بازی ریاضی

جواب های سوباسا: پاسخ ها: 1( دینو و روبرتو باجیو که هیچ نسبتی با هم 
نداشتن! 2( بــرادران بواتنگ، 3( مهدی و حامد شیری،4( امید ابراهیمی و 
خسرو حیدری، 5( سردار آزمون، 6( برادران نویل تو منچستر زمان فرگوسن 
بازی می کردن،7( مروان فلینی، 8( زنده یاد بهرام شفیع،  8( مهدی مهدوی کیا

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

اشاره کرده ایم.
سه حرفی: ابر، بار، نار، ربا، ران و ...

چهار حرفی: انار، آبان، انبر و ...
پنج حرفی: باران و انبار

با کمی دقت رابطه بین اعداد را کشف و عدد 
مناسب را پیدا کنید.

۱   دو فوتبالیست خوش تیپ و معروف ایتالیایی 
در دهه 90 میالدی که به خاطر عضویت همزمان در 
یوونتوس و تیم ملی ایتالیا و تشابه فامیلی فکر می کردیم 
)متوسط/ 10 امتیاز(  با هم برادر هستن اما نبودن!  
۲   دو برادر که پدری غنایی و مادری آلمانی دارن؛ 
یکی شون بــرای تیم ملی غنا بــازی کرد و یکی برای 
تیم ملی آلمان. برادر معروف تر االن برای بایرن بازی 
)متوسط/ 10 امتیاز(   می کنه.  
۳   دو برادر شیرازی که در تیم هایی مثل پرسپولیس، 
پاس همدان و استقالل اهواز به صورت جدا بازی کردن. 
بــرادر کوچک تر در شهرآورد معروفی که ایمون زائد 
هت تریک کرد حضور داشت و برادر بزرگ تر هم سابقه 
پوشیدن پیراهن استقالل و پرسپولیس رو داره و در پایان 
فوتبالش با گلزنی به پرسپولیس با پیراهن تیم قشقایی 
)متوسط/ 10 امتیاز(  دوباره مورد توجه قرار گرفت.  
۴    اما دو فوتبالیست استقاللی داریم که با هم باجناق 
هستن، یکی شون هنوز بازی می کنه و اون یکی یک سالی 

هست که از فوتبال خداحافظی کرده. )آسون/ 20 امتیاز( 
۵    تصویری از روزهای کودکی آقای گل امسال لیگ 
روسیه. طبیعتًا این بازیکن ایرانیه و گرنه ما به لیگ روسیه 
چه کار داریم آخه.  )آسون/ 10 امتیاز( 

۶   خب حاال بفرمایین برادران معروف فوتبال اروپا 
یعنی گری و فیلیپ نویل در کدام باشگاه معروف بازی 

می کردن؟ 
)متوسط/ 10 امتیاز(

با  ــت  اس انگلیسی  باشگاهی  تیم  ــن  ای راهنمایی: 
افتخارات زیاد. 

۷   تصویری از موهای جالب بازیکن تیم ملی بلژیک که 
سابقه حضور در منچستر رو هم داره. 

)متوسط/ 10 امتیاز( 

۸   اسطقوس دار اصطالح کدام 
گزارشگر فوتبال کشورمان بود؟

)آسون/ 10 امتیاز(
)راهنمایی: ایشان مجری برنامه 
ــم بـــود و اسید  ورزش و مـــردم ه

الکتیک هم اصطالح دیگرش بود( 
۹   یکی از فوق ستاره های تاریخ فوتبال ایران در حال 
خداحافظی از دنیای فوتبال. این خداحافظی بعد از 
فینال جام حذفی اتفاق افتاد.  )آسون/ 10 امتیاز( 

سوباسا 

برادران تاچیبانا به پیش
این هفته بیشتر سواالت درباره داداشی ها در دنیای فوتباله. بریم ببینیم اطالعات فوتبالی 

شما در چه حده و فوتبالیست هایی که با هم برادر هستن رو چقدر می شناسین:

سرگرمی فوتبالی دوشنبه هر هفته                   ارسال نظرات پیامک 2000999 و تلگرام 0935439457۶
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عدد یاب :

ی: 
ض

ی ریا
باز

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

چالش ذهن عددیاب

شش رقمی: 

   395728 – 394625
 891274 – 693275

سه رقمی: 

   293 – 246 – 256
   829 – 452 – 352

 864 – 846

چهار رقمی:

   2987 – 2354
   4289 –3528
   8129 – 6534

7289

پنج رقمی: 

   47156 – 29843
   79632 – 67352

85361 – 97614
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در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را 
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در هر 

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی با کلمات



عشق به سرعت با موتورالکچری  به قیمت جان ۲ جوان تمام شد  

توکلی/  دو سرنشین جوان موتور الکچری در 
کرمان به کام مرگ رفتند. فرمانده انتظامی 
شهرستان کرمان در این بــاره گفت:یک 
دستگاه موتور الکچری  غیرمجاز در مسیر 
حرکت خــود در محور گردشگری  "هفت 
ــاغ" شهر کرمان به  علت سرعت بــاال از  ب
جاده، منحرف و واژگون شده که متاسفانه 
در این حادثه راکب موتور سیکلت در دم  
جان باخته است و  سرنشین دیگر  موتور 

به علت شدت جراحات وارد شده توسط 
 عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شده 
است. سرهنگ "محمدرضا فــداء" افزود: 
این موتورسیکلت  ساعتی بعد سرنشین 
گــران قیمت  نیز به علت  شدت جراحات 
وارد شده  در بیمارستان  جان سپرد.وی 
ادامه داد: عشق به سرعت، باعث گرایش 
جوانان به سمت موتورسیکلت های سنگین 

و قاچاق شده است.

زلزله 5.1 ریشتری گیالنغرب   را   لرزاند  

زلزله ای به بزرگی 5.۱ ریشتر ساعت ۱۳ و 
۴۶ دقیقه و ۱۹ثانیه دیروز یک شنبه حوالی 
گیالنغرب در استان کرمانشاه را لرزاند. به 
گزارش مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، 
این زلزله در عمق هشت کیلومتری زمین 
به وقوع پیوست و در شهرهای سرپل ذهاب، 
قصرشیرین، کرمانشاه و منطقه اورامانات 
احساس شد. این زلزله در ۲۹ کیلومتری 
قصرشیرین  کیلومتری   ۳۰ گیالنغرب، 

و ۳۲ کیلومتری سرپل ذهــاب بــه وقــوع 
پیوست. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان کرمانشاه با اشاره به وقوع این زلزله 
اعالم کرد: شش تیم ارزیاب به مناطق زلزله 
زده شهرستان های گیالنغرب و قصرشیرین 
اعزام شدند. فرزین معتمدی به ایرنا افزود: 
این زلزله خوشبختانه هیچ گونه مصدوم 
و تلفات جانی و خسارت های مالی قابل 

توجهی نداشته است.

9حوادث دوشنبه   ۲0 مرداد  1399
۲0  ذی الحجه 1441.شماره ۲044۶
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ن
سا

را
 خ

  از
ی 

ص
صا

خت
:  ا

ها
س 

عک

حادثه در قاب

کوتاه از حوادث

سرگذشت قاتل طماع

مواد مخدر عامل اصلی بدبختی هایم بود چرا 
که بیکار بودم و برای تامین هزینه های اعتیادم 
دست به هر کــاری می زدم. از سوی دیگر هم 
ــاده خواهی زندگی ام را به نابودی  طمع و زی
کشاند تا جایی که برای یک آرزوی واهی، فریب 
وعده و وعیدهای پوچ برادرم را خوردم و امروز به 

اتهام قتل پای میز محاکمه نشستم تا ...
جوان ۲۲ساله که با صدور دستورات ویژه ای 
از سوی قاضی احمدی نژاد )قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد( و به اتهام مشارکت در قتل عمدی 
مرد پژوسوار دستگیر شده است، پس از آن که 
به سواالت کارآگاه نجفی )افسر پرونده( درباره 
چگونگی و جزئیات این جنایت هولناک پاسخ 
داد، به تشریح سرگذشت اسفبارش پرداخت 
ــال قبل در یکی از روستاهای  و گفت: ۲۲س
سرخس به دنیا آمــدم و دیپلم کشاورزی را در 

هنرستان گرفتم. 
سال ۹5 بود که در رشته دانشگاهی تولیدات 
باغی پذیرفته شدم اما در همان ترم اول دانشگاه 
ترک تحصیل کردم و به روستا بازگشتم چرا که 
احساس می کردم درس خواندن برایم سخت 
است و از سوی دیگر هم تامین هزینه رفت و آمد 
و دیگر مخارج تحصیلی برایم دشوار بود، اما در 
روستا به رفیق بازی و دور هم نشینی پرداختم 
و به عنوان تفریح، مواد مخدر مصرف می کردم. 
البته مصرف تفریحی مواد را از  چند سال قبل 
و با سرقت مقداری از مواد مصرفی پدرم آغاز 
کرده بودم. پدرم نیز متوجه ماجرا نبود چرا که 
هر بار مواد مخدر زیادی برای خودش خریداری 
می کــرد و دستبردهای من به مــواد مخدرش 

نمایان نبود. 
خالصه، به خاطر مجانی بودن مواد مخدر خیلی 
از دوستانم دور و بر من جمع شده بودند و از 
این مواد استفاده می کردند. این مصرف های 
پنهانی ادامه داشت تا این که در سال ۹7 زمانی 
که هشت ماه به پایان خدمت سربازی ام باقی 
مانده بود با یکی از بستگان خاله ام نامزد کردم. 
چند مــاه اول همه چیز رنــگ و بــوی عاشقانه 
داشت ولی خیلی زود با پایان خدمت سربازی 
اختالفات ما نیز آغاز شد چرا که من یک کارگر 
ساده بودم و نمی توانستم خواسته های مادی 
نامزدم را فراهم کنم. از سوی دیگر هم به دلیل 
اعتیاد پنهانی کمتر سر کار می رفتم و از عهده 
خرید هدایا و  پوشاک همسرم بر نمی آمدم. آرام 
آرام چهره ام داد می زد که معتاد هستم اما من 
همچنان این موضوع را انکار می کــردم. پدرم 
که دیگر همه چیز را فهمیده بود، نصیحتم می 
کرد که مصرف مواد آخر و عاقبت خوبی ندارد. 
او می گفت من نمونه عینی یک معتاد در برابر 
چشمانت هستم، خودت را بدبخت نکن! ولی من 
همچنان بر طبل انکار می کوبیدم و طلبکارانه 

فریاد می زدم اگر باور ندارید آزمایش بدهم و ...
خالصه، همه این عوامل موجب شد تا اختالفات 
من و همسرم رنگ قهر و آشتی چند ماهه به خود 
بگیرد، به گونه ای که دیگر بــزرگ ترها هم از 
آشتی دادن ما خسته شده بودند. در همین حال، 
خانواده همسرم به ماجرای اعتیادم پی بردند و 
اوضاغ بغرنج تر شد چرا که من برای فرار از این 
درگیری های خانوادگی بیشتر به مواد پناه می 

بردم و مصرفم هر روز باالتر می رفت. 
سیزده به در سال گذشته هم زمانی که به کوه 
و بیابان رفته بودیم، مادرزنم متوجه استعمال 
مواد مخدر من و برادر باجناقم شد به طوری که 
نمی توانستم موضوع را انکار کنم. باالخره بعد 
از شش ماه جدایی عاطفی، در نهایت خانواده 
همسرم از من خواستند تا دخترشان را طالق 
بدهم. من که دیگر چــاره ای نداشتم، اوایــل 
امسال در حالی نامزدم را طالق دادم که دیگر 
مصرف مواد مخدرم علنی شده بود. حتی بدون 
شرم و حیا نزد پدر و مادرم نیز مصرف می کردم. 
تا این که برادر بزرگم از من خواست برای چند 
روز به مشهد بیایم. قبال وقتی نزد بــرادرم می 
آمدم به طور پنهانی مواد می کشیدم تا او متوجه 
اعتیادم نشود اما این بار وقتی به خانه مجردی 
برادرم آمدم که یک زن غریبه برایش اجاره کرده 
بود، به شدت خمار شدم و جای دیگری هم برای 
استعمال مــواد نداشتم، ایــن بــود که حقیقت 
اعتیادم را برای بــرادرم بازگو کردم ولی او در 
میان حیرت و تعجب من کنارم نشست و به همراه 

من مصرف کرد. 
ــرادرم خواستم تا  دیگر خیالم راحــت شد و از ب
موضوعی را بیان کند که به خاطر آن مرا به مشهد 
کشانده بود. سپس برادرم با یک مقدمه چینی 
طوالنی و با بیان این که شوهر زن غریبه ای که 
منزل را برایش اجاره کرده است مردی پولدار 
است که چندین واحد آپارتمان و مغازه دارد، 
ادامه داد اگر شوهر او را بکشیم همه این اموال به 
من و آن زن می رسد و تو هم در یکی از مغازه هایی 
که به نامت سند می زنیم کار و کاسبی و تجارت 
می کنی. من هم که با این رویاهای دروغین 
فریب خــورده بــودم و از طرفی می توانستم به 
راحتی در کنار برادرم مواد مصرف کنم، قبول 
کردم و با نقشه شوم آن زن غریبه، شوهرش را در 

همان خانه مجردی کشتیم و ...
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

ایرنا/ آتش ســوزی بــازار پردیس ۱ صبح دیروز 
حوالی ساعت ۸ صبح آغاز شد و در حدود ساعت 
۱۰:۳۰ نیروهای آتش نشانی موفق به مهار 
اولیه آن شدند. در این حادثه یک نفر جان باخت 
و دست کم ۱۰غرفه در این آتش سوزی به طور 

کامل از بین رفت.

*ایسنا/ ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی 
تهران از جان باختن یک نفر و مصدوم شدن چهار 
تن در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس با عابران 

پیاده در بزرگراه بعثت طی دیروز خبر داد.
*بی بی سی/ دادگاهی در اوگاندا فردی را که 
یک گوریل را به قتل رسانده بود به ۱۱ سال زندان 
محکوم کرد. این گوریل که از یک تیره نادر و در 
حال انقراض است و به گفته کارشناسان، تنها 
کمتر از هزار عدد از آن باقی مانده روز اول ماه 
ژوئن در پارک تفریحی که محل زندگی اش بود، 

مرده پیدا شد.
*رکنا/ خالدی سخنگوی اورژانس کشور از کشته 
شدن دو نفر و زخمی شدن ۱۸ نفر در حادثه 
تصادف بین یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه 
کامیون در محور کاشان به قم طی بامداد دیروز 

خبر داد.
*رکــنــا/ سرهنگ رضــایــی، رئــیــس پلیس راه 
ــواری پژو  خراسان جنوبی گفت: واژگــونــی س
۴۰5 در محور نهبندان- بیرجند طی صبح دیروز 

یک شنبه، دو کشته و سه مصدوم برجا گذاشت.
*ایرنا/ واژگونی یک دستگاه خودروی سواری 
ــال در حوزه  تیبا در محور نــراق به مشهد ارده
استحفاظی استان مرکزی چهار کشته بر جا 

گذاشت.
*ایسنا/ در پی وقوع آتش سوزی گسترده طی 
صبح دیروز در هتلی که توسط یک بیمارستان 
خصوصی در هند بــرای نگهداری از بیماران 
مبتال به کرونا اجاره شده بود،  ۹ نفر جان باختند 

و چندین نفر دیگر زخمی شدند. 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

سجادپور- پلیس مشهد بار دیگر اقتدار خود 
را در مبارزه گسترده با سارقان اموال مردم در 
حالی به رخ کشید که راننده سوار بر خودروی 
سرقتی پس از چندین کیلومتر فرار جنون آمیز! 
با شلیک گلوله نیروهای انتظامی مجروح و 

دستگیر شد.
به گزارش خراسان، عملیات مقتدرانه پلیس 
مشهد شب هجدهم مــرداد زمانی با دستور 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی )فرمانده 
انتظامی مشهد( آغاز شد که نیروهای گشت 
نامحسوس تجسس کالنتری شفا با هدف 
برخورد قاطع با سارقان و پیشگیری از وقوع 
جرم، در حال گشت زنی در حوزه استحفاظی 
بودند. عقربه های ساعت ۱۹ شب را نشان 
می داد که حرکات مشکوک سرنشینان یک 
دستگاه پراید، توجه نیروهای گشت را به خود 
جلب کــرد.  تیزبینی ماموران موجب شد تا 
آنان برای دقایقی رفتارهای سرنشینان پراید 
را زیرنظر بگیرند اما راننده خودرو که با دقت 
اطــراف را می پایید در یک لحظه به حضور 
ماموران در محل مشکوک شد و بالفاصله پدال 
گاز را در خالف جهت حرکت خودروها فشرد.
 با این اقدام راننده دیگر شکی باقی نماند که 
سرنشینان خودرو از تبهکاران حرفه ای هستند 
بنابراین نیروهای تجسس کالنتری شفا در 
حالی به تعقیب پراید پرداختند که استعالم 
بی سیمی آنان از مرکز فرماندهی مشخص کرد 
خودروی پراید سفید رنگ روز قبل از منطقه 

سناباد مشهد سرقت شده است. 
دقایقی بعد با دستور سرگرد علی امارلو )رئیس 
کالنتری شفا( عملیات تعقیب و گریز برای 
دستگیری سارق خودرو   وارد مرحله جدیدی 
شد و بدین ترتیب با هماهنگی و همکاری 
دیگر کالنتری ها، تعقیب سرنشینان پراید در 

حالی با شلیک تیرهای هوایی ادامه یافت که 
راننده خودرو، به طرز جنون آمیزی در خیابان 
های شلوغ بولوار ابوطالب بر سرعت خودرو 
می افزود تا این که ماموران الستیک ها را 

هدف گرفتند و با شلیک 5 گلوله دو چرخ عقب 
را پنجر کردند ولی فرار همچنان ادامه داشت.
 گزارش خراسان حاکی است، عملیات تعقیب 
و گریز باالخره از حوزه استحفاظی کالنتری 

شفای مشهد خارج شد و راننده پراید به سمت 
بولوار خواجه ربیع گریخت. 

در همین حال نیروهای کالنتری خواجه ربیع 
که به یاری نیروهای تجسس کالنتری شفا 
آمده بودند با ردیابی مسیر فرار پراید سواران 
از مقابل سارقان بیرون آمدند اما راننده جوان 
پراید برای فرار از چنگ قانون، بی مهابا پراید را 
به خودروی سمند پلیس کوبید و در یک فرصت 
مناسب زن و مرد جوانی را که در صندلی عقب 
نشسته بودند، پیاده کرد و دوباره پدال گاز را 
فشرد.  با آن که زن و مرد جوان در تاریکی شب 
وارد خیابان های فرعی منطقه خواجه ربیع 
شدند و از محل گریختند اما خودروهای گشت 
همچنان به تعقیب پرایدسوار پرداختند و فریب 
تله سارق را نخوردند. بنابراین گزارش، جوان 
پرایدسوار همچنان با سرعت سرسام آور و 
وحشتناک وارد بولوار صادقی شد و در حالی 
که روی رینگ حرکت می کرد به اخطارهای 
قانونی یا شلیک های هوایی نیز توجهی نداشت 
تا این که گروه عملیاتی کالنتری خواجه ربیع به 
سرپرستی سرهنگ جعفریانی، خودرو را هدف 
گرفتند که یکی از گلوله ها بر پهلوی راننده 
نشست و بدین ترتیب خودرو متوقف شد.  چند 
دقیقه بعد با حضور نیروهای امدادی اورژانس، 
پیکر خون آلود متهم به سرعت به بیمارستان 
شهید هاشمی نژاد انتقال یافت و جوان مجروح 

بستری شد. 
تحقیقات بیشتر درباره ماجرای سرقت خودرو 
و شناسایی زن و مرد فراری با صدور دستورات 
ویژه ای از سوی قاضی سید جواد حسینی 
)معاون دادستان مشهد( در حالی ادامه دارد 
که پراید سرقتی به کالنتری منتقل شد و در 
این عملیات با درایت و دقت نیروهای انتظامی 

به هیچ شهروندی آسیب نرسید.

پلیس با شلیک گلوله به عملیات تعقیب و گریز پایان داد

!

عامل ضرب و جرح مامور اورژانس 
در ریگان به دام افتاد 

کرمانی/ عامل ضرب و جرح مامور اورژانس ۱۱5  
شهرستان ریگان  در شرق کرمان  دستگیر شد.به 
گزارش خراسان، سرهنگ"اسحاق دریجانی" 
فرمانده انتظامی شهرستان ریگان در این باره 
گفت :نیمه تیرماه امسال  ضرب و جرح مامور 
اورژانس  این شهرستان به پلیس گزارش شد که 
شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار پلیس  
قرار گرفت،  با کار اطالعاتی  متهم شناسایی شد 
و با  هماهنگی مقام  قضایی،وی  در یک عملیات 

ضربتی به دام  افتاد.

تصویر اصابت گلوله به پهلوی متهم 
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شاخص

ریزش 2 هزار تومانی دالر پس 
از خط و نشان بانک مرکزی 

طرح  از  بیشتر  جزئیات  انتشار  بــا  همزمان 
گشایش اقتصادی در دولــت و مجلس و نیز 
وعده قاطع همتی درخصوص کاهش نرخ ارز، 

دیروز دالر افت محسوس نرخ را تجربه کرد.
به گــزارش خراسان، نرخ دالر که در ساعات 
پایان معامالتی روز چهارشنبه گذشته تا ۲۳ 
هزار و ۵۹۰ تومان افزایش یافته بود، دو روز 
قبل نخستین نشانه های افت خود را بر اثر وعده 
گشایش اقتصادی دولت و مجلس و همچنین 
وعده رئیس کل بانک مرکزی برای افت عن 
قریب قیمت دالر، مخابره کرد. بر این اساس، 
نرخ دالر فردایی در ساعات پایانی روز شنبه به 
۲۲ هزار و ۴۳۰ تومان رسید. با این حال، دیروز 
رسیدن نرخ بازار آزاد به حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان، نشان داد که جهت گیری نزولی دالر 
فردایی بی مورد نبوده است. به این ترتیب دالر 
از چهارشنبه هفته قبل تا دیروز، افت بیش از دو 

هزار تومان را به ثبت رساند.
ــازار طال و در شرایطی که  از سوی دیگر در ب
بــازارهــای جهانی تعطیل اســت، نیز نــرخ ها 
رونــد کاهش را آغــاز کردند. به طــوری که هر 
گرم طالی ۱۸ عیار با حدود ۱۰۰ هزار تومان 
کاهش تا یک میلیون و ۲۸ هزار تومان عقب 
نشینی کرد. هر قطعه سکه نیز افتی بیش از یک 
میلیون و ۱۳۵ هزار تومان را به ثبت رساند و ۱۰ 

میلیون و ۳۷۵ هزار تومان معامله شد. 

بازار خبر

اخبار

دو شنبه 20 مرداد  1399
20 ذی الحجه1۴۴1.شماره  20۴۴۶

 صعود شاخص کل بورس
 در روز جهش بزرگان 

بــازار سرمایه کشور بعد از عبور موفق از مرز دو 
میلیون واحد در انتهای هفته قبل به روند صعودی 
خود بر مبنای نمادهای بزرگ ادامه می دهد. به 
گزارش خراسان، دیروز با وجود درجا یا عقبگرد 
بر  کل  شاخص  کوچک،  نمادهای  از  بسیاری 
مبنای رشد نمادهای بزرگ بازار ۴۴ هزار واحد 
دیگر رشد کرد و به سطح دو میلیون و ۷۸ هزار 
واحد رسید. دیروز در کنار رشد نمادهای بزرگ 
فلزی، پتروشیمی و برخی هلدینگ ها و پاالیشی 
ــادرات نیز به  هــا، بانک هــای بــزرگ تجارت و ص
مدار صعود بازگشتند. لذا به نظر می رسد اهالی 
بازار برخالف تحلیل های هفته گذشته ترسی از 
آزادسازی ۳۰ درصد بعدی سهام عدالت ندارند. 
با این حال بسیاری از نمادهای کوچک در کنار 
اکثر نمادهای خــودرویــی، منفی و بعضا صف 
فروش بودند. در واقع رشد ۲.۲ درصدی شاخص 
کل در حالی رقم خورد که شاخص کل هم وزن 
فقط ۰.۳ درصد رشد کرد که نشان از تعادل در 

کلیت بازار به جز بزرگان دارد.

مبلغ و اقساط کارت اعتباری 
سهام عدالت 

معاون امــور بانکی وزیــر اقتصاد و امــور دارایــی 
ضمن تشریح جزئیات پرداخت کارت اعتباری 
به پشتوانه سهام عدالت گفت: تمامی بانک ها 
توافق کرده اند تا حداقل ۵۰ درصد ارزش روز 
کل سهام عدالت را بر مبنای کارت اعتباری در 
اختیار مشتریان خود بگذارند.به گزارش ایرنا، 
عباس معمارنژاد در نشست خبری ضمن تاکید 
بر این که خرید با این کــارت های اعتباری از 
تمامی مراکز خرید امکان پذیر است، توضیح 
داد: باز پرداخت این تسهیالت سه ساله و مطابق 
با مصوبه شورای عالی پول و اعتبار ۱۸ درصد 
پیش بینی شــده و وثیقه ایــن تسهیالت سهام 
عدالت است و مشتریان نیاز به ارائه هیچ ضمانت 
دیگر یا سپرده گذاری پیش یا پس از دریافت وام 
نخواهند داشت. بررسی های خراسان نشان می 
دهد که با توجه به ارزش روز حدود ۲۰ میلیونی 
سهام عدالت، مبلغ کارت اعتباری ۱۰ میلیون 
تومان و اقساط آن ۳۶۱ هزار تومان خواهد بود.

طرح جدید نمایندگان برای تغییر 
سهمیه بندی بنزین

تسنیم - نماینده تهران در مجلس از تدوین طرح 
نمایندگان برای تغییر سهمیه بندی بنزین خبر 
داد. مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی گفت: در این طرح که 
در نوبت اعالم وصول قرار دارد پیشنهاد شده 
است تا سهمیه بنزین به جای خودروها به تعداد 
افراد خانواده داده شود. وی با اعالم این که در 
این طرح برای هر فرد ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین 
ــزود: در این طرح  در نظر گرفته شده اســت، اف
پیش بینی شده است تا سامانه ای برای فروش 
بنزین افرادی که خودرو ندارند، در نظر گرفته 
شود. مالک شریعتی اظهارکرد: البته این موضوع 
نیز پیش بینی شده که دولت بنزین افرادی را که 
خودرو ندارند  ، در انتهای ماه بردارد و به جای آن 
کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آن ها بتوانند کاال 

خریداری کنند.

اسنپ به فروش می رسد

ایسنا - سهامدار ایرانسل در راستای خروج 
ــازار خاورمیانه، قصد دارد سهام خــود در  از ب
به  را  اسنپ  ایرانی  آنالین  تاکسی  اپلیکیشن 
فــروش برساند. رالــف ماپیتا، مدیر مالی گروه 
ــور تلفن همراه  ــرات MTN کـــه بـــزرگ تــریــن اپ
آفریقاست، اظهار کرد: اگرچه اسنپ جایگاه برتر 
را در بازار تاکسی اینترنتی ایران در اختیار دارد 
اما MTN سرمایه گذاری در این اپلیکیشن را یک 

کسب و کار غیراصلی می بیند.

پس از بحث ها و گمانه زنی های مختلف درباره 
وعــده هفته گذشته رئیس جمهور بــرای نهایی 
شدن تصمیمی که وی از آن به گشایش اقتصادی 
تعبیر کرده ، رئیس مجلس  نسبت به این طرح 
موضع گرفت و گفت: هنوز هیچ طرحی قطعی 
نشده است و در جزئیات طرح اختالف نظر وجود 
ــه گــزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در  دارد.ب
ابتدای جلسه علنی دیــروز مجلس، با اشــاره به 
این که این روزهــا دربــاره گشایش اقتصادی در 
جامعه سواالتی مطرح است همان طور که روز 
پنج شنبه در بازدید سرزده از واحدهای خبری 
صدا وسیما گفتم، ما تحقق آینده  ای خوب را 
از مسیری سخت ممکن می دانیم ولی همان 
طور که آن روز هم تصریح کردم نباید توقع حل 
مشکالت را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدامات 
در »فصل های پیش رو« دیده خواهد شد.قالیباف 
گفت: طرح  مهمی در شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی قوا در حال بررسی است که می تواند بر 
اقتصاد تاثیر ملموسی بگذارد اما باید تصریح کرد 
که این طرح  فقط در صورتی که در جزئیات آن، 
نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر 
قرار گیرد، می تواند به اهداف خود برسد. در این 
زمینه اختالف نظرهای کارشناسی وجود دارد و 
هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است لذا باید صبر 
کرد و اجازه داد این بحث ها در فضای کارشناسی 
بررسی شود و به نتیجه نهایی برسد.رئیس مجلس 
افزود: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که مجلس 
با ترکیبی از نمایندگان توانمند در عرصه اقتصاد 
و کارشناسان مرکز پژوهش ها، با رعایت نظرات 
کارشناسی، منافع مردم را تامین خواهد کرد. در 
همین حال سایت خبری اقتصاد نیوز که به روزنامه 
دنیای اقتصاد تعلق دارد، جزئیات طرح دولت را 
منتشر کرد.براساس گزارش اقتصادنیوز، دولت 
قصد دارد ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را برای یک 
دوره یک ساله به خریداران پیش فروش کند و یک 
سال آینده نفت تعهد داده شده را به آنان تحویل 
دهــد.در طــرح دولــت قیمت دالر و قیمت نفت 

عناصر کلیدی هستند. اگر در یک سال آینده 
قیمت نفت یا دالر به هر دلیل پایین تر از زمان 
حاضر باشد خریداران دچار ضرر و زیان می شوند. 
اما دولت با این هدف اوراق سلف موازی را برای 
اجرای این طرح پیشنهاد داده است. این طرح 
از طریق آپشن هایی که دارد می تواند نوسان 
قیمت ها را پوشش بدهد و حداقلی از سود را 
برای خریداران تضمین کند.اگر پیشنهاد دولت 
برای پیش فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت نهایی 
شود با توجه به قیمت ۴۴ دالری نفت ایران در 
بازار جهانی هدف گذاری دولت از این محل ۸.۸ 
میلیارد دالر برآورد می شود.اطالعات دریافتی 
اقتصاد نیوز حکایت از آن دارد که پیشنهاد دولت 
استفاده از نرخ سنا برای تبدیل نفت پیش فروش 
شده به ریــال اســت. قیمت روز گذشته دالر در 
سامانه سنا ۲۱۸۰۰ تومان بود. به این ترتیب 
برآورد می شود اوراق منتشر شده در حدود ۱۹۰ 
هزار میلیارد تومان باشد. در صورت درست بودن 
این گزارش ها درباره محتوای طرح دولت برخی 
ــراز نگرانی  کارشناسان نسبت به تبعات آن اب
کرده اند.در همین حال بررسی خراسان نشان 
می دهد که این میزان پیش فروش نفت فقط در 
صورت افزایش صادرات  حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار 
بشکه نفت در روز طی یک سال آینده قابل تحقق 
است و به این ترتیب ایجاد تعهد برای دولت بعد 
و انتظارات برای توافق سیاسی که تحریم ها را 
کاهش دهد  و موجب افزایش صادرات نفت شود 
جزو مخاطرات این طرح است و وابستگی کشور  

به درآمد نفت را افزایش می دهد.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان 
پرونده قاچاق ۵۴ هزار خودرو بین سال های 
۹۰ تا ۹۷ و توسط چهارشرکت نگین خودرو، 
ایرتویا، آریتا و نگین خــودرو ایرسا برگزار 
شد. پرونده ای که طبق اظهارات طرح شده 
ــاه، یک سر آن به تخلفات گمرکی  در دادگ
در بندرعباس و یک سر دیگر به اقدامات 
انجام شده در تهران مرتبط است و طی آن 
خودروهایی از قبیل رنو داستر، رنو کولئوس، 
تالیسمان، تویوتا رافورد و تویوتا پریوس وارد 
کشور شده اند.به گزارش خبرگزاری میزان، 
در این جلسه قاضی زرگر به بیان چگونگی 
رسیدگی به این پرونده پرداخت و با بیان 
ارجــاع این پرونده از بندرعباس به تهران 
خاطر نشان کرد: این پرونده در ابتدا مربوط 
به ۴۲۴ خودرو بود که در این شهر در فضای 

باز نگه داشته می شدند. 
وی افـــزود:  مقرر شد به کسانی که به طور 
کامل  پول خود را داده بودند خودرو  تحویل 
شود و کسانی که بخشی از پول را داده بودند 

به قیمت روز باقی مانده پول را بدهند و خودرو 
را تحویل بگیرند. بقیه خودرو ها هم که به 
شرکت مربوط است، باید فروخته و به حساب 
ــز شــود. قاضی افـــزود: در  دادگستری واری
تهران با تحلیل کارشناس های قوی، موضوع 
را بررسی و پیگیری کردیم و خوشبختانه 
به ۵۴ هزار وسیله نقلیه رسیدیم که بدون 
رعــایــت قــانــون وارد کشور شــده اند.طبق 
اظهارات وهــاب، نماینده دادستان، اتهام 
چهار متهم اول از ۱۳ متهم این پرونده، به 
شرح زیر است. وی در ادامه، مشخصات هفت 
متهم دیگر را  که در کیفرخواست دادسرای 
بندرعباس ذکر شده و عمده اتهامات آن ها، 
معاونت و مشارکت در قاچاق سازمان یافته 
با اقداماتی نظیر جعل گواهی امضا، جعل 
گواهی مبدأ خودروها، جعل اسناد گمرکی 

و لیبل مشخصات خودروهاست، بیان کرد.
وهاب درآمد های کسب شده  چهار شرکت 
مذکور از سال ۹۱ تا ۹۷ را مبلغ ۱۲ هزار و 

۴۹۷ میلیارد تومان دانست.

خالصه اتهامنام

اخالل در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده، مشارکت در ناصر حدادزاده
قاچاق سازمان یافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه انواع خودروی 
خارجی به نام شرکت های نگین خودرو، ایر تویا، آریتا و نگین خودرو 
ایرسا، در بازه زمانی سال های ۹۰ تا ۹۷ از طریق واردات کاال با 

اسناد و مجوز های جعلی

حسین حدادزاده 
)مدیر عامل دنیش 

استار(

جمشید حسینی 
)رئیس و عضو 

هیئت مدیره 
شرکت نگین 
خودرو ایرسا(

اخالل در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده، مشارکت در 
قاچاق سازمان یافته ۲۲۷ دستگاه انواع خودروی خارجی از تعداد 
۴۲۴ دستگاه رنو داستر، کولئوس و تالیسمان به نام شرکت نگین 
خودرو ایرسا به ارزش ریالی ۱۸ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۵۷۵ هزار 

و ۷۶۴ تومان با استفاده از اسناد خالف واقع و مجعول.

احمد محمدعلی 
خاکی )مدیرعامل 

شرکت آریتا 
متعلق به هلدینگ 

ناصر(

اخالل در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده از طریق قاچاق 
سازمان یافته ۱۹۷ دستگاه انواع خودروی خارجی از تعداد ۴۲۴ 
دستگاه یاد شده به نام شرکت های آریتا و ایرتویا به ارزش ریالی ۲۰ 
میلیارد و ۸۳۵ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۲۲۰ تومان از طریق اظهار کاال 

با اسناد خالف واقع و مجعول.

نخستین جلسه دادگاه ۴ واردکننده بزرگ خودرو    برگزار شد 

اتهام قاچاق 5۴ هزار خودرو  طی ۷ سال
تردیدها درباره  وعده گشایش اقتصادی 

 همزمان با سخنان رئیس مجلس مبنی بر این که هنوز هیچ طرحی
  قطعی نیست شنیده هایی از جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت

 منتشر شده است که انتقادات را برانگیخته است
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

روزنامه فرهیختگان و صبح نو عکس صفحه اول  •
خود را به سفر ماکرون رئیس جمهور فرانسه به لبنان 
اختصاص دادنــد و در اين بــاره نوشتند : صبح نو: 
»نمايش مکرون، تدبیر نصرا...« ؛ فرهیختگان: 

»سفیر آشوب«
ایــران- محمد فاضلى استاد دانشگاه شهید  •

بهشتى، پیشنهادی در خصوص کنکور ارائه داد و 
نوشت: »مسئله »درستى يا نادرستى« برگزار کردن 
يا نکردن کنکور نیست بلکه »خوب يا بد بودن« هر 
دو گزينه بــرای هر يک از ذی نفعان و طرف های 
درگیر مطرح است.آيا حکمران مى تواند در گام 
اول، شهروندان را برای مشارکت کردن يا نکردن 
در کنکور مخیر کند و به آن ها که به دلیل بیم جان از 
شرکت در کنکور خودداری مى کنند و از اين بابت 
ممکن است فرصت شرکت در کنکور سال آينده را از 
دست بدهند )نظیر کسانى که سرباز مى شوند(، يک 

سال ديگر فرصت شرکت کردن بدهد؟ «
اعتماد- محمود میرلوحى در اين روزنامه نوشت:  •

»نمايندگان مجلس يازدهم به تازگى از طرح هايى 
رونمايى مى کنند که به نظر مى رسد به رويکرد و نظر 

شورای نگهبان بسیار نزديک است.«
وطن امروز- اين روزنامه در گزارشى با عنوان »پدر  •

تحريم سوخت« نوشت : »پس از برکناری جان بولتون  
استعفای برايان هوک رئیس گروه اقدام علیه ايران و 
وزارت خارجه آمريکا و هماهنگ کننده سیاست های 
مقابله کاخ سفید با ايران، نشانه ديگری از شکست 

پويش فشار حداکثری علیه ايران است.«
ابتکار- ابراهیم نکو کارشناس مسائل اقتصادی  •

درباره گشايش اقتصادی که رئیس جمهور از آن خبر 
داده بود، گفت : »اگر مى خواهیم گشايشى رخ دهد 
بايد تولید را رونق بدهیم و اين رونق از طريق بازار 
سرمايه امکان پذير خواهد بود. متاسفانه نقش بازار 
سرمايه کشور در تولید بسیار کم بوده، اين درحالى 
است که بانک مرکزی و بــازار سرمايه  کشورهای 
ديگر تامین کنند ه های اصلى منابع مالى حوزه های 

اقتصادی شان هستند.«

جهان نیوز نوشت : قطعا در رفتن هوک داليل  •
مهمى وجود دارد ولى نبايد غافل از اين شد که در 
آمدن فردی مانند الیوت آبرامز نیز داليل باارزشى 
نهفته است. مى توان چند سناريوی احتمالى را 
گمانه زنى کرد و مدنظر قرار داد. اول اين که آبرامز 
تالش خواهد کرد يک بار ديگر از بازماندگان يا 
معتقدان به درستى مذاکرات مک فارلین در ايران 
يارگیری و با فعال سازی مجدد آن ها مذاکرات 
ــاز کند. دومین  ــرای برجام جديد را آغ پنهان ب
سناريوی محتمل، داغ کردن تابستان داغ با شتاب 
بخشى به اقدامات نیمه سخت امنیتى در محیط 
داخلى ايران است. آبرامز عالوه بر اين که يک چهره 
ضدايرانى شناخته شده در آمريکاست، يک يهودی 
زاده و طرفدار سرسخت رژيــم صهیونیستى نیز 

محسوب مى شود.
ــرادی که  • نو اندیش نوشت :  در میان همه اف

نام آن ها به عنوان گزينه های احتمالى انتخابات 
رياست جمهوری 1٤00 مطرح شده، نام سه چهره 
اقتصادی نیز ديده مى شود.اين سه چهره عبارتند 
از : على طیب نیا، عبدالناصر همتى و شمس الدين 
حسینى. علت برجسته شدن نام سه چهره اقتصادی 
توسط افراد يا رسانه های نزديک به آن ها اين است که 
تصور مى شود مسائل اقتصادی اولويت و موضوع اول 
انتخابات آينده است و بر اين اساس يک چهره صرف 
اقتصادی شانس بیشتری مى تواند برای پیروزی در 

اين انتخابات داشته باشد. 
عصرایران نوشت: برخى در ايران توقع و دوست  •

داشتند که سید حسن نصرا... مشت گره کند و 
خطاب به امانوئل ماکرون بگويد »تو اگر بیل زنى 
باغچۀ خــودت را بیل بــزن« - يعنى فکری به حال 
جلیقه زردها و معترضان فرانسه بکن- يا مگر آن همه 
درگیری و اختالف حاصل نوع تقسیم قدرت توسط 
شما نبود يا اگر سالح را بر زمین بگذاريم و اسرائیل 
دوبــاره تا بیروت هم بیايد کى از ما دفاع مى کند؟ 
فرانسوی ها؟ اگر چنین مى گفت مسئول هر اتفاقى 
شناخته مى شد که بعدتر رخ مى داد و چه بسا گفته 
مى شد فرانسه مى خواست لبنان را بسازد ولى 

نصرا... و حزب ا... نگذاشتند.

انوار- محمد هاشمى رفسنجانى  با اشاره 
به عملکرد کانديداهای جريان های عمده 
سیاسى کشور درانتخابات های گذشته، 
با بیان اين که عملکرد گروه های سیاسى 
موضوع  انتخابات را به خصوص در بحث 
انتخابات رياست جمهوری  از بستر و مسیر 
ــزود: اگر  خــودش منحرف کــرده اســت، اف
انتخابات 1400 مثل انتخابات سال های 
84 يا 88، 92 و 96 باشد به نظرم بازنده 
اصلى مــردم هستند. هاشمى در گفت و 
گو با خراسان در پاسخ به اين پرسش که 
چرا جريان های سیاسى عمده در کشور 
درخصوص معرفى کانديدا و رويکرد های 
انتخابات دچار روز مرگى شده اند، اظهار 
کــرد : در ســال هــای گذشته کانديداها 
تالش داشتند با توهین و  تخريب رقبا و 
ايجاد فضای هیجانى و کاذب رای مردم 
را پــای صندوق ها کسب کنند . ايــن يک 
نقطه ضعف در عملکرد انتخاباتى جريان 
های سیاسى محسوب مى شود بنابراين 
در انتخابات آينده، جناح ها و گروه های 
سیاسى بايد کانديدا هايى فــارغ از اين 

رويکرد معرفى کنند.
محمد هاشمى تصريح کرد: ما امروز با بحث 
بحران ها روبه رو هستیم. از يک سو کرونا 
مسائل زيادی از جمله بیکاری را به کشور 
تحمیل کرده است و از طرفى مردم وضعیت 
فشار  در  سخت  و  ندارند  خوبى  معیشتى 
هستند.همچنین  ما با بحران روابط خارجى 
و دشمنانى چون آمريکا روبه رو هستیم و با 
برخى از کشورهای منطقه روابط پر تنشى 

داريـــم. در چنین شرايطى بايد کسى به 
مقام رياست جمهوری برسد که در کارنامه 
خدمات خود تجربه مديريت در چنین شرايط 
بحرانى را داشته باشد وگرنه شعار و مناظره 
های تلويزيونى و فحش دادن به همديگر 
و طرح ادعاهايى که حاصلى جز تضعیف 
نظام و دستاورد های انقالب و سوء استفاده 
دشمنان متعدد را به دنبال ندارد، اثرگذار 

نیست.
وی تصريح کرد: با توجه به اين، انتخابات 
ــون و خطا نیست  ــرای آزم 1400 جايى ب
يعنى نمى توان به کانديداهای ناشناخته 
و بدون تجربه يا نامزدهای باتجربه ناموفق 
میدان داد، بايد افرادی با تجربه مديريتى 
و اجرايى روی کار بیايند، به اين معنا که 
نبايد به افرادی که با شعار وارد مى شوند و 
شعار های نسبتا خوبى ارائه مى کنند ولى 
در مسئولیت بد عمل کرده اند، اعتماد کرد 
.به عالوه کانديداهايى که معرفى مى شوند 
بايد برنامه ای کاربردی و نه راهبردی ارائه 

دهند و اعضای اصلى تیم خود را به مردم 
معرفى کنند.

ايــن فعال سیاسى  اضافه کــرد: البته اگر 
وضعیت کرونا به همین ترتیب ادامــه پیدا 
کند، قطعا میزان مشارکت مردم در انتخابات 
کمتر خواهد شد از ايــن رو دستگاه های 
مربوط مى توانند به اين منظور تغییراتى در 
سیستم اجرايى انتخابات ايجاد کنند مثال 
انتخابات به جای يک روز در مدت بیشتری 

برگزار شود .
وی در اين باره که با توجه به نکاتى که بیان 
شد آيا جريان های سیاسى ما کانديداهايى 
با اين شاخص ها دارنــد، گفت: نمى دانم، 
من نکاتى را که به نظرم ضروری است برای 
انتخابات 1400 بیان کردم، اگر انتخابات 
1400 مثل انتخابات سال های 84 يا 88، 
92 و 96 باشد به نظرم بازنده اصلى مردم 
هستند. در انتخابات گذشته متاسفانه برخى 
کانديداها فقط به دنبال تخريب رقبای خود 

بودند.

محمد هاشمی: دیگر شعار و مناظره 
تلویزیونی اثرگذار نیست 

محمد هاشمى با ارائه يک آسیب شناسى درباره انتخابات های گذشته، برخى تغییرات ضروری 
برای 1400 را برشمرده است

ويژه های خراسان  

توئیت سیاسى

آدم
@EbneHava  

خوابى که برای لبنان ديدن رو قبال توی 
لیبى روی صحنه اجرا کرده بودن!

نه تکرار تاريخ انتها داره و نه حماقت 
غرب پرست ها!

تا پاستور 1400 

تشویق دولتی برای استادانی که 
تحریم ها را شکست دهند

با پیشنهاد يک عضو کابینه که مــورد تشويق 
مسئوالن ارشــد اجرايى نیز قــرار گرفته، مقرر 
شده است با توجه به مجوزهای مندرج در قانون 
تأمین  در  تولیدی  ــوان  ت از  استفاده  حداکثر 
نیازهای کشور و شرايط مربوط به تحريم، در 
صورتى که پايان نامه ها يا پــروژه ها و مقاالت 
اعضای هیئت علمى دانشگاه های کشور منجر به 
حل يکى از مسائل اساسى در حوزه های مختلف 
علمى و صنعتى شــود، به جای امتیاز فعالیت 
های پژوهشى مربوط به ارتقای مرتبه استادان 

دانشگاه ها محاسبه شود.

 دستور ویژه برای بررسی 
طرح های آبی کشورهای همسایه

يک مقام ارشــد اجرايى در نامه روزهــای اخیر 
خود خطاب به تعدادی از اعضای کابینه، از آن 
ها خواسته است ضمن بررسى کارشناسى طرح 
های توسعه منابع آب در کشورهای همسايه، 
شرايط و میزان تاثیر اين طرح ها و پروژه های 
آتى را در کانون های مشترک مرزی و شرايط 
جغرافیايى کشورمان بررسى کنند و نتايج آن 
را برای پیگیری و تحلیل در اختیار دولت قرار 

دهند.

تذکر ویژه 2 رئیس قوه برای رصد 
گران فروشی و احتکار

ــت بــا ارســال  يــک نهاد مهم اقتصادی در دول
مسئوالن  از  تعدادی  به  خطاب  ای  بخشنامه 
اجرايى، به آن ها متذکر شد با توجه به تاکیدات 
رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضايى مبنى بر 
تشديد کنترل و نظارت بر گران فروشى و کمبود 
کاال در سراسر کشور، ضمن تشکیل تیم های 
نظارتى مشترک میان نهادهای مسئول در دولت 
و دستگاه قضايى به منظور رصد دقیق مراکز 
نگهداری و احتکار کاال، برای بررسى ساختمان 
هــای مسکونى که به عنوان مراکز نگهداری 

غیرقانونى کاال استفاده مى شوند، اقدام شود. 

جدایی انتخاباتی کارگزاران 
از اصالح طلبان؟ 

يک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگى 
پیش بینى کرد يک جريان جديد سیاسى برای 
انتخابات 1400 شکل خواهد گرفت. سیدافضل 
ــرد، اظهار  ــارس گفت و گو مى ک موسوی که با ف
کرد: »اگر اصالح طلبان و اصولگرايان همراهى 
کنند و تندروهای هر دو طیف را کنار بگذاريم  مى 
تــوان يک گــروه از هر دو طــرف تشکیل داد و يک 
رئیس جمهور معرفى شود و اين همان طرح مرحوم 
هاشمى موسوم به اعتدالیون است.«از سوی ديگر 
على شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در گفت 
و گو با انتخاب با بیان اين که »تبار برخى اعضای 
کارگزاران راست است و برخى چپ« افــزود: اين 
طیف از اول اين طور بودند. کارگزاران حزبى بود 
که در دولت آقای هاشمى شکل گرفت و يک رأس 
بزرگ بدون بدنه داشــت. البته به هرحال در اين 
مدت بدنه ای شکل داده انــد اما همچنان با همان 
معضل روبه رو هستند. اين حزب با رأس بزرگ و بدنه 
کوچک قدرت مانور زيادی دارد و مى تواند راحت در 
مواضع جابه جا شود، جمع مرکزی امروز تصمیمى 

بگیرد و فردا تصمیمى ديگر. 
ــالح طلبان به   اختالفات طیف هــای مختلف اص
خصوص کــارگــزاران و اصالحات بعد از انتخابات 
مجلس آغاز شد و پس از استعفای موسوی الری و 
عارف از شورای عالى اصالح طلبان شدت بیشتری 
گــرفــت. اوج ايــن اخــتــالف هــا، انتقاد های شديد 
کرباسچى از خاتمى و قوچانى از عارف بود. آخرين 
نمونه اين نقدها، يادداشت محمد قوچانى در سرمقاله 
روزنامه سازندگى بود که از عارف با عنوان »تنديس 
سکوت« نام برد.  با توجه به شرايط موجود اگر طبق 
گفته موسوی گروهى از هر دوطیف اصولگرا و اصالح 
طلب  بر سر يک کانديدا به توافق نرسند، به نظر 
مى رسد حزب کارگزاران تصمیم خود را برای جدايى 
از اصالح طلبان و  ورود مستقل به انتخابات 1400 
گرفته است و شايد با گزينه هايى مثل محسن هاشمى 

پا به اين عرصه بگذارد.

خاتمی نمی آید

»سیدمحمدعلى افشانى«، عضو شورای مرکزی 
حزب اعتماد ملى گفت:  با شناختى که از رئیس 
دولت اصالحات دارم و با توجه به شرايطى که 
امروز در جامعه شاهد هستیم او نامزد رياست 

جمهوری نخواهد شد. کسانى 
ــد يا  ــرن ــى ب ــام م ــ کـــه  از وی نـ
رئــیــس دولـــت اصــالحــات را 
نــمــى شــنــاســنــد يـــا شــرايــط 
ــت تحلیل  جــامــعــه را درسـ

نمى کنند./ايرنا

واکنش ها به اظهارات فتاح درباره امالک بنیاد مستضعفان
 رئیس بنیاد مستضعفان در اظهاراتى جنجالى 
به بیان برخى جزئیات دربــاره امــوال و امالک 
اين بنیاد که در اختیار نهادهای مختلف است، 
پرداخت. اظهاراتى که روز گذشته با واکنش 
هايى مواجه شد و البته بازتاب گسترده ای در 
فضای مجازی داشت. بخش هايى از اين گفت 
و گو که شنبه شب از  شبکه يک سیما پخش شد 
و نیز واکنش ها و جوابیه های منتشر شده درباره 

آن، براساس گزارش تسنیم به شرح زير است:
* يکى از امالکى که سر و صدا کرد، کاخ مرمر بود 
که زمانى دست مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
حتى قبل از مرحوم هاشمى رفسنجانى نیز دست 
عده ديگری بود و بعد از ايشان هم مدتى در اختیار 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ بعد از آمدن 
من به بنیاد، دولت تصمیم داشت آن محل را به 
دلیل نزديکى به کاخ رياست جمهوری، تبديل 
به محلى برای تشريفات مهمانان خارجى کند 
که من از آقای روحانى خواستم اين کاخ به موزه 
تبديل شود و خوشبختانه دولت هم همراهى کرد 

و اين کاخ به موزه هنر ايران تبديل شد.
ــه نــبــايــد مسئوالن  ــم گفتم ک ــن قــبــال ه * م
ــن کــاخ هــا مستقر  جمهوری اســالمــى در اي
مى شدند؛ ولى به هرحال متاسفانه اين کاخ 
آسیب ديده بود؛ ما تالش کرديم مینیاتوری 
آن را بازسازی کنیم ولى در اين کاخ آسانسور 
گذاشته بودند، کنده کاری کرده بودند و در 

طبقه دوم، حمام و جکوزی ساخته بودند.
* در کنار مرکز پژوهش های مجلس و در همان 
منطقه نیاوران، در ملکى که در اختیار مجمع 
تشخیص و مرکز تحقیقات استراتژيک بود، يک 
ساختمان عجیب 9 طبقه آن هم بدون مجوز ما و 
بدون داشتن پروانه و پايانکار ساخته شده و حتى 
بخشى از آن در حريم يک مالک خصوصى ديگر 
بود؛ البته خوشبختانه آن جا را پس گرفته ايم 
ولى در اين ساختمان که معلوم نیست کاربری 
آن تجاری است، اداری است يا مسکونى، استخر 
به اين بزرگى را برای چه مى خواستند؟ يا چه 
کسانى مى خواستند در آن اقامت کنند؟ روابط 
روز  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عمومى 
گذشته با انتشار جوابیه ای به اظهارات فتاح 
نوشت: »...در مرداد ماه 1397 و در زمان رياست 
مرحوم آيت ا... هاشمى شاهرودی بر مجمع، 
ساختمان کاخ مرمر تحويل رياست وقت بنیاد 
سعیدی  مهندس  ــای  آق جناب  مستضعفان، 
کیا شــده اســت و... پس از تحويل ساختمان 
های فوق الذکر به بنیاد مستضعفان، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، هیچ گونه بهره برداری 

از ساختمان های مذکور نداشته است.«

* يکى ديگر از موارد مطرح شده، مدرسه آقای 
دکتر حداد عادل بود که برای اداره مدرسه 
فرهنگ، اين ملک را در منطقه فرشته و الهیه 
خیابان چناران گرفته بودند که اجاره آن چند بار 
تمديد شده بود و االن هم مدت اجاره تمام شده 
است؛ البته مبلغ اجاره اين ملک، مبلغ اجاره به 
روز نبود و با مالحظه بود. هم اکنون با توجه به 
اتمام زمان اجاره اين ملک، آقای حداد عادل 
بايد تصمیم بگیرند يا اجاره روز را بپردازند... 
عالوه بر اين ملک، آقای حداد عادل يک زمین 
گرفته بودند تا در آن مدرسه بسازند و مدرسه 
فرهنگ خیابان فرشته را تخلیه کنند؛ اين زمین 
سال های سال دست ايشان بود ولى متاسفانه 
به دلیل قرارداشتن آن روی گسل، نتوانستند از 
شهرداری مجوز بگیرند.البته ايشان بزرگواری 
کردند و با پیگیری های ما آن را در چند ماه 

گذشته تحويل دادند.
* يکى از امــالک بنیاد مستضعفان در اختیار 
مرکز مطالعات و تحقیقات زنان و خانم ابتکار و 
مــوالوردی و ديگران قرار داشت که قبل از من 
تخلیه شده بود؛ آن ها البته با مجوز آن جا بودند 
ولى ادعا داشتند که آن ملک بايد در اختیار آن ها 
بماند، بنیاد توانست آن ها را برای تخلیه قانع کند 
ولى آن ها بابت تخلیه اين ملک و با توافق بنیاد 
مستضعفان، پنج میلیارد تومان گرفته بودند؛ بعد 
از حضور من و پس از بررسى ها ايراداتى مطرح 
شد؛ اين کار خالف بود زيرا کسى که سال های 
سال در ملکى نشسته بود بايد اجرت المثل هم 
بپردازد؛ ولى آن ها ظاهرا جايى را تهیه کردند و 
البته ما نامه نگاری کرديم و امیدواريم که برگردد 
و مشکل حقوقى و قضايى پیدا نکند. پس از اين 
اظهارات، معصومه ابتکار در توئیتى خطاب به 
فتاح نوشت: »آقای فتاح خیلى ها شمارا به ديانت 
مى شناختند! صحبت ديشب شما اما اشتباه 
زياد داشت و نام بردن از من و خانم موالوردی با 
حقیقت ماجرا سازگار نیست که گويا رانت يا نفع 
شخصى بوده است. ساختمان اوايل دهه 70 با 
نظر امام به موسسه مطالعات زنان داده شد که 
ما مسئولیتى نداشتیم؛ رسانه ملى بايد فرصت 
پاسخ دهد.« شهیندخت موالوردی نیز در توئیتر 
خود نوشت: »آقای فتاح شما را به سالمت نفس 
مى شناختم. کاش در جايگاه مهمى که قرار 
گرفته ايد در روايت هايتان بیش از پیش دقیق تر 
ــن موسسه که کامال  و مسئوالنه تر باشید ...اي
غیرانتفاعى است، هیچ گونه نفع و مابه ازای مالى 
برای اعضای هیئت امنا و مديره خود ندارد و ملک 

طلق کسى هم محسوب نمى شود.«
ــت  ــس دول ــی *  ]دربـــــاره مــلــک در دوره رئ

اصالحات[ : اين ملک که برای موسسه باران 
بود قبل از حضور من در بنیاد مستضعفان 
تخلیه شده بود و بعد از کرونا با همکاری وزارت 
بهداشت و درمان آن جا را تبديل به محلى برای 
قرنطینه بیماران کرونايى کرديم و االن هم در 

اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
*]با اشاره به لزوم ايجاد ضابطه ای برای تامین 
دفتر کار روسای جمهور سابق بعد از اتمام دوره 
مسئولیتشان[: »همین مسئله با آقای احمدی 
نژاد وجود دارد؛ ايشان در حال حاضر با مجوز، 
در ملکى به مساحت 1800 متر مربع در منطقه 
ولنجک هستند که البته اطرافیان ايشان به ما 
پیغامى دادنــد که حاضرند به ملکى در منطقه 
ديگری در مرکز شهر يا پايین شهر نقل مکان 
کنند البته ما ملکى با اين مشخصات در اختیار 
نداريم ولى از روحیه مردمى ايشان انتظار داريم 
اين ملک به مردم برگردد. « درباره اين بخش از 
اظهارات فتاح، دفتر محمود احمدی نژاد طى 
بیانیه ای  نوشته است که »اين دفتر و جناب آقای 
دکتر احمدی نژاد هیچ گاه درخواستى برای در 
اختیار گرفتن ساختمان به بنیاد مستضعفان 
نداده اند. اين دفتر همچنین هیچ دخالتى در 
تعیین يا انتخاب محل مد نظر که ساختمانى 
متروکه بوده و بعدًا بازسازی شد، نداشته است. 
محل مذکور در آبــان ماه 1392 با انتخاب و 
بنیاد  پیشنهاد و دستور رئیس محترم وقــت 
مستضعفان و با عقد قرارداد در اختیار اين دفتر 
قرار گرفته و...هــمــواره آمــاده تخلیه اين محل 

بوده است.«
* ]با اشاره به لزوم ايجاد ضابطه ای برای تامین 
دفتر کار روسای جمهور سابق بعد از اتمام دوره 
مسئولیتشان[: يکى ديگر از امالک بسیار خوب 
و ارزشمند ما در ضلع جنوب کاخ نیاوران است 
که قبال در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام 

بود و حاال در اختیار مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمى است که قبال آقای کاظم جاللى 
مسئول آن جا بودند؛ لذا حاال که شنیده ام آقای 
زاکانى مسئول اين مرکز شده و ما حتما سراغ 
ايشان مى رويم؛ بايد اجاره آن داده شود؛ لذا ما 
حتما از آقای زاکانى به عنوان يک بسیجى انتظار 
داريــم اولین کار انقالبى ايشان تخلیه آن جا و 
نقل مکان اين مرکز به جای ديگری در محدوده 

مجلس شورای اسالمى باشد.
* متاسفانه يکى از جا هايى که ما حريفشان 
نمى شويم نیرو های مسلح هستند که قانونا 
نمى توانیم از آن ها شکايت کنیم؛ مثال زمینى 
متعلق به بنیاد مستضعفان در يک جای بسیار 
نیروی  اختیار  در  کوهک،  منطقه  در  خوبى 
دريايى ارتش است که به رغم موافقت رئیس 
ستاد کل نیرو های مسلح و فرمانده ارتش اين 
زمین همچنان به ما برنگشته است... حتى يک 
ملک بسیار خوب ما در دست سپاه  ولى امر است 
که ارزشى بیش از 200 میلیارد تومان دارد اما 
حتى من را به عنوان مالک راه نمى دهند؛ لذا 

آقای جباری، شما عزيز مايید اما ملک را بدهید.



۲۰ مرداد 1399 دو  شنبه
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شماره ۲۰44۶

 ۱۶۶۶ چمش در چمش اب مرگ
 گفت و گو با 2 پرستار خبرساز 

 که یکی در حین خدمت به بیماران مبتال شد

  و با مرگ دست و پنجه نرم کرد

  و دیگری حین کار به خودش سرم تزریق کرد

 و عکسش جهانی شد 

جدی  را  کرونا  هنوز  بعضی ها  هرچند 
نگرفته اند و توصیه های بهداشتی برای 
مقابله با این ویــروس را به طور کامل و 
صحیح انجام نمی دهند اما پزشکان و 
پرستاران زیادی در سراسر کشور هستند که روز و 
شب شان برای خدمت به بیماران کرونایی می گذرد 
ــان سالمت همه مــردم کشورمان است.  و آرزوی شـ
در پرونده امــروز زندگی سالم با دو پرستار فداکار 
گفت و گو کرده ایم. یکی خانم نظری پرستار مرکز 
تشخیص اولیه کرونا بیمارستان »ابوطالب اردبیل« که 
با وجود حال نامساعد؛ افت فشارخون و تزریق سرم در 
حال خدمت به مردم بوده و عکس فداکاری اش جهانی 
شد و در رسانه های دنیا بازنشر یافت. پرستار دیگر، 
خانم قربانی پرستار قزوینی است که از بیماران خودش 
کرونا گرفت و عالیمش به حدی شدید بود که تا پای 
 مرگ رفت اما بعد از یک معجزه زیبا؛موفق به شکست

 کووید ۱9 شد.

همه خانواده ام از من کرونا گرفتند
گفت وگو با پرستاری که خودش بیمار بوده اما برای خدمت رسانی 

به بیماران کرونایی در محل کار حاضر شده است

حدود شش ماه از همه گیری ویروس کرونا در سراسر جهان می گذرد و کادر درمان 
همچنان در حال امدادرسانی به بیماران کرونایی هستند. چندی پیش در سایت های 
مختلف خبری و شبکه های اجتماعی تصویر پرستاری دیده شد که با وجود افت 
فشار خون و تزریق سرم در حال انجام وظیفه بوده است. الهام نظری که پرستار مرکز 
تشخیص اولیه کرونا» ابوطالب در استان اردبیل« است، با وجود حال نامساعد باز هم 

از خدمت رسانی به بیماران کرونایی دریغ نکرد.

   خدمت رسانی با افت فشار
از نظری دربــاره انتشار عکسش در شبکه های 
اجتماعی و حتی جهانی شدنش می پرسم و او با 
خنده می گوید: »راستش اطالع زیادی درباره نحوه 
پخش شدن این عکس ندارم اما چند وقت پیش 
در یک روز حدود 200 مراجعه کننده داشتیم. 
متاسفانه از شدت خستگی و گرمای زیاد دچار افت 
فشار شدم، برای من سرم تراپی انجام شد و چند 
دقیقه ای استراحت کــردم. در این بین بیماران 
زیادی مراجعه کردند و ابتدا باید برای شان تشکیل 
پرونده و ثبت در سامانه بهداشت انجام می دادیم. 
من هم طاقت نیاوردم که بیماران منتظر شوند و با 
کمک یکی از دوستانم به اتاقم رفتم تا انجام وظیفه کنم. این عکس در اتاق خودم از من 

گرفته شده است«.

   مادرم از فرزندم نگهداری می کند

قطعا انجام وظیفه در این دوران سخت انگیزه و نیروی محرکه قوی می خواهد. او در 
این باره می گوید: »توکل به خدا، عالقه به کار و عشق به پرستاری همیشه در این مسیر به 
من کمک کرده است. از طرفی خدا را شکر می کنم به خاطر وجود همسر و پدر و مادرم 
که در این روزهای سخت کنارم بودند و از من حمایت کردند. لطف و مهر خانواده باعث 
شد که من بدون ذره ای نگرانی در محل کار حاضر شوم و خدمت رسانی کنم. اوایل شیوع 
کرونا که وضعیت واقعا غیرقابل پیش بینی بود و شیفت های ما هم زیاد بود، مادرم از فرزندم 
نگهداری می کرد. اگر من توانستم در این حرفه فعالیت کنم بدون شک با پشتیبانی و 

دلگرمی خانواده ام بوده است«.

   امیدوارم خانواده ام دوباره مبتال نشوند

فعالیت در مرکزی که عموم مراجعه کننده هایش مشکوک به کرونا هستند بسیار خطرناک 
است و امکان ابتالی چندباره به این ویروس وجود دارد. نظری در این باره می گوید: »بنده 
همان اوایل به کرونا مبتال شدم و با 14 روز قرنطینه خانگی بهبود پیدا کردم اما همه 
خانواده ام نیز درگیر شدند. همسرم چند روزی در بیمارستان بستری شد و من حتی اجازه 
مالقات نداشتم. از طرفی پدرومادرم هم با وجود بیماری زمینه ای کرونا گرفتند. خدا را 
شکر همگی از این بحران عبور کردیم اما دچار عذاب وجدان شده ام چرا که قطعا آن ها از 
من گرفته اند. حاال مدام نگران سالمتی دخترم هستم و سعی می کنم زیاد به او نزدیک 

نشوم. امیدوارم دیگر این شرایط سخت پیش نیاید و دوباره مبتال نشویم«.

   گاهی احساس خفگی به ما دست می دهد

به خانم نظری می گویم برخی مردم از زدن یک ماسک ساده فرار می کنند! این 
درحالی است که شما در این فصل گرم با لباس هایی مخصوص ساعت ها 
مشغول کار هستید، چه صحبتی با این افراد دارید؟ که پاسخ می د هد: 
»ایــن روزهــا ما وسط بحران زندگی می کنیم، تهیه این لباس  ها 
هزینه بر است ضمن این که باید با رعایت بهداشت کامل به دست 
ما برسد. فکرش را بکنید بیش از 8 ساعت با گان، کاله، 
ماسک N95، شیلد و ... گاهی احساس خفگی 
به ما دســت می دهد و دچــار تعریق شدید 
می شویم. حاال در این میان عده ای اصال 
رعایت نمی کنند. از بیشتر کسانی 
مــی شــود،  مثبت  تست شان  کــه 
می پرسیم که دو هفته پیش کجا 
رفته اند؟ بیشتر آن ها مهمانی، 
عروسی یا مسافرت بوده اند. 
همه مردم خسته شده اند اما 
اکنون وقت تفریح و گردش 
نیست. حداقل مردم به فکر 
عزیزان خودشان باشند و با 
تصویری  تماس  از  استفاده 
همدیگر را ببینند، چراکه اگر در 
این رفت وآمد ها ناقل باشند باعث 
بیماری خــانــواده و دوستان خود 
می شوند، بدون این که بدانند. بهتر 
است چند ماه تا پیدا شدن درمان قطعی 

برای این ویروس رعایت کنند«.

نسترن رضوی| خبرنگار 

خیلی از ما امروز ناراحتیم که 
نمی توانیم مثل قبل به تفریح و گردش برویم. 

کم آوردیم. می گوییم اختیار جان خودمان را داریم، هرکاری 
دلمان بخواهد انجام می دهیم و مسئولیتش هم با خودمان. غافل از 

این که گرفتاری رفتار پرخطر و اشتباه ما، فقط دامنگیر خودمان نمی شود. 
همین دو گفت وگو را مرور کنیم. معنای زندگی برای این دو پرستار چیزی فراتر از 

نگاه خودبینانه برخی از ماست. برای برخی از  ما همین که خوش باشیم و کاری که دلمان 
می خواهد انجام دهیم کافی است. برای همین ممکن است زندگی بدون معنا را تجربه 

کنیم. معنای زندگی چیزی است که ما را به زندگی پیوند می زند و انگیزه ما برای بهتر زندگی 
کردن و تکاپوی بیشتر است. چیزی است که باعث می شود در لحظات حساس ناامید نشویم، 
مثل پرستار عزیزی که با شنیدن صدای دخترش به زندگی برمی گردد و بعد از بهبود، از کنار 
همان دخترکی که عشق او در زندگی است برمی گردد سرکار برای خدمت. یا مثل پرستار 

دیگری که در بدترین شرایط جسمی خدمتش را متوقف نمی کند اما برخی از ما در مشاغل 
مختلف احساس می کنیم باید اندازه پولی که می گیریم کار کنیم و سر ارباب رجوع 

منت بگذاریم چون  خدمت در آن جایگاه هدف مان نیست و معنایی در خدمت به 
مردم پیدا نکردیم. شغلی را انجام می دهیم تا از آن درآمدی داشته باشیم و 

تمام. اما این دو پرستار گرامی مثل همه مدافعان سالمت، معنایی 
تازه به خدمت، امید و تالش خستگی ناپذیر بخشیدند و 

خدا قوت به همه آن ها. 

تقال می کردم تا نفس بکشم
 گفت و گو با پرستاری که در حین جنگ با کرونا مبتال شد ، 

تا پای مرگ رفت اما با صدای زنگ تلفن دخترش به دنیا برگشت

 »من که تا چند روز پیش در کنار دکتر، بیماران کرونایی  را که حال شان وخیم بود اینتوبه می کردم، حاال این بار باید خودم 
منتظر لوله پالستیکی می شدم که وارد مجرای تنفسی ام شود تا اکسیژن را به ریه هایم برساند. اما من با بقیه، یک فرق مهم 
داشتم! بارها در همین اتفاق، شاهد بودم افرادی اینتوبه شده بودند و برگشتی برایشان اتفاق نیفتاده بود بنابراین دلم 
می خواست داد بزنم که من را اینتوبه نکنید، من هنوز می خواهم بجنگم اما نفسم باال نمی آمد! صدای دکتر را شنیدم که 
گفت عمل را شروع می کنیم و من توان تکان دادن یک انگشتم را هم نداشتم تا این که تلفنم زنگ خورد. دخترم پشت خط 

بود و همین تماس باعث شد تا ورق زندگی من بچرخد. تنفس و ضربان قلب من با شنیدن صدای دخترم از اسپیکر گوشی، آن قدر تغییر کرد که دکتر 
از اینتوبه کردنم منصرف شد...« این ها گوشه ای از ماجرای دست و پنجه نرم کردن »زهرا قربانی«، پرستار 40 ساله بیمارستان قزوین با مرگ است. 
او که از روزهای ابتدایی شیوع کووید ۱9 به بیماران کرونایی کمک می کرد، خودش هم مبتال شد و لحظات سخت و تلخی را پشت سر گذاشت. در 

ادامه با زهرا قربانی درباره ماجرای آن روز و این که چرا باید کرونا را جدی بگیریم، گفت و گویی داشتیم.

   اگر برگردم به گذشته، قطعا دوباره پرستاری را انتخاب می کنم

قربانی از آن دسته افرادی است که شغلش را آگاهانه انتخاب کرده و اتفاقی 
وارد یک رشته تحصیلی نشده است. او در این باره می گوید: »اول دبیرستان 
بودم که به شغل پرستاری عالقه مند شدم. هر زمان که به بیمارستان 
می رفتم یا در فیلم ها، پرستارها را می دیدم، از آن ها و کارشان خوشم 
می آمد. یادم هست زمانی که موقع انتخاب رشته ام رسیده بود، اطرافیان 
پیشنهاد می دادند که بروم رشته ریاضی اما چون عالقه ام به پزشکی و 
پرستاری بود، تجربی را انتخاب کردم. وقتی هم که پرستاری قبول شدم، 
خیلی خوشحال شدم و از قدیم هم به این شغل عالقه مند بودم. پرستاری 

برای من یک شغل نیست، زندگی است. االن هم اگر برگردم به 
گذشته، قطعا دوباره پرستاری را انتخاب می کنم«.

   از ابتدای شیوع کرونا در بیمارستان بودم

اواخر سال گذشته بود که کرونا وارد سبک زندگی مردم دنیا 
شد و همه چیز را تغییر داد. قربانی از لحظات اول شیوع بیماری 

در کنار کرونایی ها بوده تا به آن ها کمک کند. خودش 
در این باره می گوید: »از اوایل اسفند ، بیمارستان 

ما میزبان بیماران کرونایی بــود و من هم در 
بخش داخلی بیمارستان کــار می کردم که 
بودند.   19 به کووید  بیمارانش مبتال  همه 
روزهای اول خیلی برایمان سخت می گذشت. 
لباس های سرهمی، ماسک و ... نفس مان را 
بند می آورد. بیماران هم بیشترشان ترسیده 

ــادی داشتند و همکاری  بودند، بــی قــراری زی
نمی کردند. به مــرور عــادت کردیم اما کم کم ابتالی 

خودمان و بقیه همکاران به کرونا شروع شد«.

   ابتالیم با یک تب و لرز ناگهانی شروع شد

قربانی درباره این که چه زمانی و چطور متوجه شده 
که به کرونا مبتال شده است، می گوید: »ساعت 3 و 
نیم یا 4صبح بود که من خوابیده بودم و یکهو دچار 
یک تب و لرز غیرعادی شدم. اصال سابقه نداشت که 
چنین چیزی را تجربه کنم. بیدار شدم و چند تا مسکن 
خــوردم. کمی استراحت کردم و حالم بهتر شد اما 

همان شب شیفت بیمارستان بودم و باید می رفتم سر 

کار. در بیمارستان احساس کردم که حالم خوب نیست و به همکارم گفتم 
که من از صبح احساس تنگی نفس و بدن درد دارم و شب گذشته هم تب 
کردم. اصال دوست نداشتم که سی تی اسکن بدهم چون خودم احساس 
می کردم که مبتال شدم و نمی خواستم قبول کنم که خودم کرونایی شدم. 
با این حال با همکارم رفتیم برای سی تی اسکن که همان جا مشخص شد 
ریه هایم درگیر شده است. به مسئول شیفت اطالع دادم به من گفت که به 
خانه بروم چون هم نیاز به استراحت داشتم و هم حضورم در بخش برای 
بقیه همکارانم، خطرناک بود. از همان شب، عالیم من بیشتر شد و صبح 

فردایش، تست PCR دادم که آن هم مثبت شد«.

   جدال مرگ و زندگی را دیدم

قربانی درباره روزی که با مرگ دست و پنجه نرم کرده، خاطرات 
ترسناک و البته قابل تاملی دارد. او می گوید: »حدود 10 روز 
بعد از مثبت شدن تست کرونایم و در حالی که در قرنطینه 
خانگی بودم، بیماری ام شدیدتر شد. تقریبا نفس کشیدن 
برایم غیرممکن  بود و چون سطح اکسیژن خونم کم 
شده بود، اختالل هوشیاری هم پیدا کرده بودم. 
صبح خیلی زود با اورژانس تماس گرفتم و بعد به 
بیمارستانی منتقل شدم که محل کار خودم است. 
آن جا بستری شدم و بعد از یک روز، منتقل شدم به 
آی سیو برای اینتوبه. من در لحظاتی که قرار بود 
اینتوبه شوم، می دانستم که بعد از این اتفاق امکان 
دارد که برگشتی برای من وجود نداشته باشد. تفاوت 
من با بقیه مردم این بود که بارها در همین اتاق، دیده 
بودم که افرادی اینتوبه و سپس فوت شدند. بنابراین 
ممکن است که بقیه راحت با این موضوع کنار بیایند اما آن 
لحظات برای من، جدال مرگ و زندگی بود. در آن لحظات 
در دلم مدام می گفتم تو رو خدا، کسی من رو اینتوبه نکنه. 

من می خوام بجنگم .تقال می کردم برای زندگی«.

   صدای دخترم من را به زندگی برگرداند

قربانی از همه جا ناامید شــده و چشم هایش را برای 
اینتوبه شدن بسته بوده است. درباره آن لحظات حساس 
و نفس گیر می گوید: »ثانیه هایی قبل از شروع اینتوبه، 
چشم هایم را بسته بودم. ناگهان صدای دکتر را شنیدم 

که  گفت، دخترش زنگ 
زده. چند ساعت قبل از 
اتفاق که شرایطم  ایــن 
کمی بهتر بــود و امکان 
صحبت کــردن داشتم، 
مکالمه ای  ــرم  ــت دخ ــا  ب
داشتم. من فقط شنیدم 
ــرم  ــت ــا دخ ــه دکـــتـــر بـ کـ
صحبت کرد و او گفت که 
مامان، من امتحانم رو 
خوب دادم و جایزه من یادت نره. می شنیدم ولی متاسفانه به خاطر اختالل 
هوشیاری که داشتم، نمی توانستم جواب بدهم و صحبت کنم. بعدها 
پزشکم به من گفت که وقتی گوشی ام زنگ خورده، دکتر آماده اینتوبه 
بوده اما زمانی که صدای دخترم را شنیدم، تعداد تنفسم به حالت نرمال 
نزدیک شده، ضربان قلبم فروکش کرده و .. .  در این بیماری، عالوه بر این 
که ضربان قلب خیلی زیاد می شود، تعداد تنفس که در حالت طبیعی باید 
بین 12 تا 20 باشد باالی 30 تا می رود که ریه را نابود می کند. هرچه که 

بود، شنیدن صدای دخترم من را به زندگی برگرداند«.

    خانواده ام گفتند برنگرد سرکار اما برگشتم

قربانی یک دختر 13 ساله و یک دختر 10 ساله دارد. طبیعتا بعد از این 
همه اتفاق، نباید به سر کار برمی گشته اما او از خدمت به مردم به خصوص 
در این روزهــای سخت، دست برنداشته است: »دختر بزرگم بعد از آن 
اتفاقات می گفت که مامان، لطفا دیگه نرو سر کار و دختر کوچک ترم هم به 
من می گوید که بیمارستانی برو که نوزادها به دنیا می آیند و پیش بیماران 
کرونایی نرو اما من زمانی که  یک ماه برای قرنطینه در خانه بودم، لحظه 
شماری می کردم تا دوباره به سر کار برگردم. دو دلیل داشت. اول این که 
دلم برای محیطی که در آن کار می کردم، تنگ شده بود. هر چند این روزها، 
کار برای ما خیلی سخت است. نکته دوم هم این که می خواستم برگردم و 

به مردم و جامعه خدمت کنم. مردمی که این روزها به من نیاز 
دارند. وقتی تالش های پرستارها را از تلویزیون می دیدم، 

استرسم بیشتر می شد با خودم می گفتم که االن 
همکارانم دارند چه می کنند. به خصوص که 

می دانستم نیروی کافی هم نداریم. افراد 
جامعه را جزو خانواده خودم می دانم«.

   این مریضی اصال شوخی بردار 
نیست

ایــن پــرســتــار کــه تمایلی بــه تذکر 
دادن دربــاره خطرات کرونا ندارد، 
می گوید: »من نذر کرده بودم که اگر 
خوب شوم به پابوس امام رضا )ع( بروم 

و بعد از بهبودم، خیلی ضرب االجل 
رفتم مشهد و زیارت کوتاهی داشتم و 

برگشتم. درباره کرونا هم فقط یک جمله 
می گویم، مردم این روزها خودشان همه 

چیز را به چشم خودشان می بینند و نیازی به 
حرف بیشتر نیست اما اگر می خواهید که فردا 

ــاره خانواده تان را ببینید، کرونا را جدی  صبح دوب
بگیرید چون این مریضی اصال شوخی بردار نیست«.

مجید حسین زاده| روزنامه نگار 
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رازهای داشنت پوست شفاف
برای داشتن پوست شفاف باید خواب و تغذیه خوبی داشته باشید و از ماسک های طبیعی خانگی استفاده کنید

       پوست تنفس می کند و برای این 

که منافذ آن باز باشد به پاک سازی 

نیاز دارد.بنابراین پیش ازانجام هر 

کاری برای پوست باید آن را پاک 

سازی کرد.همچنین  رژیم غذایی سرشاراز امگا 

3 و انواع ویتامین ها  ضروری است ، ورزش هم باید 

در برنامه روزانه در نظر گرفته شود . عالوه بر همه 

این ها خواب کافی و با کیفیت هم برای داشــتن 

پوست ســالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

اما ماســک هایی هم برای شفاف ســازی پوست 

پیشــنهاد می شــود که به پاک ســازی و تقویت 

پوست کمک می کند از جمله :

بیشتر بدانیم 

ماسک بلغور جودورس 1
یک پیمانــه بلغــور جو دوســر پخته شــده را با 
دوقاشــق آب لیمو ویک عدد تخم مــرغ ترکیب کنید. 
این ترکیب را روی پوست صورت بگذارید و 30 دقیقه 

بعد با آب شست وشو دهید.
2 ماسک آب برنج

شامل برنج، آب، شیر،عسل، گالب و کپسول 
ویتامین »ای« است.در ظرف مناســب یک لیوان آب 
سرد بریزید و 2تا3 قاشــق غذاخوری برنج خام به آن 

اضافه کنید و آن را روی شعله کم بپزید.
برنج پخته شــده را بکوبید تا خمیر مناســب به دســت 
آید. سپس یک قاشق غذاخوری از شیر گرم و عسل را 

با برنج مخلوط کنید.

کپســول ویتامیــن»ای «را فشــار دهیــد.  یک قاشــق 
چای خــوری گالب را اضافــه و تمــام مــواد تشــکیل 
دهنده آن را به خوبی ترکیب کنید تا ماســک صورت 

آماده شود.
صورت را به طور کامل تمیز کنید و ماسک صورت را با 
کمک برس روی صورت بزنید. بعد از 20 دقیقه با آب 

ساده آبکشی کنید.)حداقل هفته ای یک بار(
3 شسنت صورت اب روغن انرگیل

چند قطــره روغــن نارگیل به صــورت خود 
بمالید.بــه آرامــی آن را بــه مــدت 30 ثانیه ماســاژ 
دهید.صــورت خــود را بــا حوله گــرم بپوشــانید تا 
منافذ باز شــود و همــه ناخالصــی ها بیــرون برود. 
بعد از 15 تا 30 ثانیه، پارچــه را بردارید و روغن را 

تمیز کنید. صورت را نشــویید و اجازه دهید پوست 
صورت نرم شود.

شسنت صورت اب رسکه سیب 4
 محلول سرکه سیب را با کمی آب رقیق کنید. 
محلول را در بطری بریزید و خوب تــکان دهید. آن را 
به صورت بمالیــد وبگذاریــد صورت به طــور طبیعی 

خشک شود.
5 شسنت صورت اب عسل و لیمو

یک قاشــق چای خوری آب  لیمو ترش را با دو 
قاشق چای خوری عســل ترکیب کنید و آن را در کف 

دست نگه دارید تا گرم شود.
یک الیــه از آن  به صــورت و گــردن بمالیــد وبگذارید 

خشک شود.

کودک

خیارشور یکی از خوشمزه ترین  چاشنی هایی است که 
می توانید در منزل درست کنید. از جمله کارهایی که 

می توانید انجام دهید:
1- برای این که رنگ خیارشور تغییر نکند و سبز بماند 
درطول یک هفته آن را در محیطی که ســایه دارد قرار 
دهید و برعکس برای روشن شدن رنگ خیارشور آن را 
در نزدیکی پنجره یا محیطی که نور خورشــید می تابد 

، بگذارید.
2- مقــدار نمک بســتگی به خودتــان دارد امــا به طور 
معمول برای هر 15 لیوان آب یک لیوان نمک مناسب 

اســت. برای تــرد شــدن خیــار شــور می توانیــد از تکه 
کوچکی زاج سفید استفاده کنید.

3- حتما توجه داشــته باشــید کــه در بطــری را محکم 
ببندید وگرنه خیارشور کپک می زند.

4- خیارها را بعد از شست و شو حتما خشک کنید.
5-اگر از طعم ســرکه ای خیار شور خوش تان نمی آید 

سرکه داخل خیار شور نریزید.
6- روی ظرف خیار شــور تکه ای نان را به اندازه دهانه 

ظرف قرار دهید و در ظرف را محکم ببندید.
7- دور ظرف خیار شــور را گــچ بگیرید تــا مانع داخل 

شدن هوا به آن شود.
8- وسط خیار را با یک میله سوراخ کنید تا داخل خیار 

پوک نشود.
9- برای تهیه خیارشور با کیفیت حتمًا سبزی و خیار و 
سیر را ضد عفونی کنید و برای جلوگیری از کپک زدن 
خیارشور، بعد از این که مواد را درون ظرف قرار دادید، 
آب و نمک را اضافه کنید. سپس  یک عدد لیموترش را 
برش بزنید و روی مواد بگذارید، دیگر خیارشــور شــما 

کپک نمی زند.
10- حتمًا باید در جای خنک نگهداری شود.

آشپزی من آشپزی من

ترفندها

فوت و فن  تهیه خیارشورخانگی

کمک به کودکان برای راه رفتن
بهترین راه کمک بــه راه رفتن کودک این اســت که اجازه 
دهیم با سرعت خودش این کار را انجام دهد. برای کمک 

به وی می توانید کارهای زیر را انجام دهید:
 1-  از واکــر و روروک اســتفاده نکنیــد زیــرا  کارشناســان
 به شدت با اســتفاده از واکر و روروک های کودک مخالفت 
می کننــد. از آن جا کــه این وســایل حرکــت و جابه جایی را 
برای کودک آسان می کند می تواند از شکل گیری صحیح 
عضالت فوقانی پای کودک جلوگیری کند. از طرفی چون 
این واکرها دسترســی کودک بــه هر چیــز خطرناکی مثل 
 وســایل داغ و ســموم را ممکن و آســان می کند، استفاده از

 آن ها  ایمن نیست.
2-  وســایل بازی مورد عالقه نوزاد را روی سطحی نسبتا 
بلند قرار دهید، مثــال روی تخت یــا میز کوتاه زیــرا  نوزاد 
بــا مشــاهده آن هــا تــالش می کنــد خــود را بــه باالترین 
ســطح ممکن برســاند و این همان چیزی اســت که شــما 
می خواهید. او هنگام برداشــتن عروسک هایش در عین 
حال که تالش می کند تعادلش را حفظ کند عمال در حال 

تمرین مهارت حفظ تعادل هم است.
3-  کودک را ترغیب کنید که با وسیله بازی چرخ داری که 
با هل دادن حرکت می کند، بیشــتر بازی کند. کودک در 
ابتدا از آن برای حفظ تعادلش استفاده می کند و در ادامه 
که به ســطح قابل توجهی از مهارت برای راحت ایستادن 

دست می یابد، کم کم شروع به راه رفتن هم می کند.

ترس از کروان مانع آب رساین به بدن نشود!
برخی افراد به دلیل شیوع ویروس جدیدکرونا و ترس از انتقال آن به بدن، زمانی که بیرون از منزل هستند، ساعت های متمادی آب نمی نوشند و بدن را کم آب نگه 

می دارند. درحالی که کم آبی، بدن را با مشکالت جدی مواجه می کند و از طرفی با تضعیف سیستم ایمنی، بدن را مستعد ابتال به ویروس می کند. 

تغذیه کودکان در روزهای کرونایی

در ایــن روزهــا بــرای ســالمت و پیشــگیری از ابتالی 
 کودکان به بیماری کرونا توصیه هایی می شود از جمله : 
   از دادن نوشابه های شیرین به خصوص نوشابه های 
 گازدار، فست فودها، تنقالت، انواع کیک ها، کلوچه ها
شکالت های مختلف و همه موادی که عمدتًا قند ساده 
هستند، به فرزندان خودداری شود. قند ساده عارضه 

بیماری را برای کودکان بیشتر می کند.
  به مصرف میوه و سبزیجات بیشــتر از قبل باید توجه 
داشته باشیم. این که فقط با لیموشــیرین و لیموترش 
ویتامین C دریافــت می کنیم، کافی نیســت بلکه همه 

میوه ها از ویتامین C برخوردارند.
   موز، آلو، زردآلو و سبزیجاتی مثل اسفناج، جعفری

 ســبوس گندم، هویج، کــدو حلوایی، گوجــه فرنگی و 
سیب زمینی برای تامین پتاسیم مورد نیاز روزانه  بدن 

توصیه می شوند.
  وعــده غذایــی کوچــک و کم حجــم در طــول روز 

باید مصرف شود.
  بهترین منابع پروتئین برای کودکان انواع گوشت، 
انواع حبوبــات،  تخم مرغ، انــواع لبنیات پاســتوریزه و 

انواع آجیل های کم نمک یا بدون نمک است.
  کودکان زیر دو ســال باید مکمل هــا را طبق پروتکل 
خود دریافت و از تولد تا دو سالگی، روزی 1500 واحد 

ویتامین A و 400 واحد ویتامین D مصرف کنند.
   کودکان از دو ســالگی به طور معمول نیاز به مکمل 
خاصی ندارند مگر این که کمبود آن اثبات شده باشد. 
تنها مکملی که در پروتکل کشوری تاکید شده ، دریافت 
ویتامین D است که  دریافت روزی 800 واحد در افراد 
باالی 2 سال تا 60 سال ضروری است تا شاهد کمبود 

آن در جامعه نباشیم.
  در دوران نقاهت کــودکان و نوجوانــان بهبود یافته 
از کرونــا مصــرف انــواع کربوهیدرات هــای پیچیده از 
جمله برنج، انــواع نان ســبوس دار و ماکارونی ترجیحا 
سبوس دار، رشته و غالت صبحانه، سبزی ها و میوه ها 

توصیه می شود.                 منبع: مهر، باشگاه خبرنگاران جوان

چگونه درد ناشی از تزریق انسولین 
را کم کنیم؟

تزریق انســولین تزریقی بدون درد اســت اما گاهی 
افــراد از درد ناشــی از تزریــق انســولین شــکایت 
می  کنند؛ دالیل عمده  ای ممکن است باعث دردناک 

شدن این تزریق شود از جمله :
1- سوزن سرد

تزریق انســولین ســرد دردناک اســت؛ پس از خارج 
کردن انســولین از یخچــال، اندکی صبــر کنید تا به 

دمای اتاق برسد و بعد تزریق را انجام دهید.
2- استفاده متعدد از سرسوزن

تزریق با سرســوزن یــا ســرنگ  هایی کــه چندین بار 
 اســتفاده شــده  اند دردناک اســت؛ از یک سرسوزن
مشروط به این که سرســوزن آلوده، کند یا کج نشده 

باشد، بیش از پنج بار استفاده نکنید.
3- محل تزریق

تزریق عضالنی انسولین می  تواند باعث درد و سوزش 
شــود؛ تزریق باید در چربی زیرپوســتی انجام شود. 
با انتخاب ســرنگ هایی که طــول کوتاه  تــری دارند 

می  توان از تزریق عضالنی رهایی یافت.
4- تزریق انسولین در بارداری

تزریق انســولین در زمان بارداری در شــکم بالمانع 
اســت؛ در ایــن دوران می  توانیــد از سرســوزن 4 
میلی  متری برای تزریق در شکم خود استفاده کنید. 
در سه  ماه دوم و سوم بارداری خود، از کناره  های شکم 

و چین پوستی برای تزریق استفاده کنید.

زیبایی

شباهت های عالیم کووید 19 با کم آبی بدن
برخی  عالیم ابتال به ویروس جدید کرونا با کم آبی همپوشانی دارند. برای 
مثال تنگی تنفس، خشکی گلو و برافروختگی را در روزهای گرم تابستان 
می توان به عنوان عالیم مشترک کم آبی بدن یا ابتال به ویروس جدید کرونا 

قلمداد کرد. پس به محض مواجهه با این عالیم و قبل از هرگونه قضاوت، 
بهتر است آب کافی در اختیار بدن قرار دهید و اگر این عالیم برطرف نشد 

با پزشک مشورت کنید.

چند روش برای هیدراته کردن بدن

)هیدراته کردن به معنای رساندن آب کافی به سلول های بدن است(

منبع: ایرنا

حتما زمانی که 
از منزل بیرون 

می روید، یک بطری 
بزرگ آب به همراه 

داشته باشید و آن را 
در کیسه قرار دهید 
تا به ویروس آلوده 

نشود و با خیال راحت 
در هر ساعت یک 
لیوان آب بنوشید

روزی ۸ لیوان آب 
 بنوشید

از غذاهای مایع مانند 
انواع سوپ زیاد 

 استفاده کنید

از سبزیجات و 
میوه هایی مانند 
خیار و هندوانه 

 غافل نشوید

دمنوش و چای رقیق 
گزینه های مناسبی 

 هستند

به آب مقداری 
لیموی تازه اضافه 

کنید

 زیاد کاهو 
 بخورید

رفع انواع بوی بد در منزل

بعضــی مواقــع محیط منزل مــان بوی 
نامطبوعی می گیرد که کار خانم منزل 
را مشکل می کند وباید به دنبال راهی 

برای برطرف کــردن آن بود .در ادامــه به روش های 
برطرف کردن بوها اشاره می کنیم :

1. بوی نامطبوع لباس های مرطوب
به هیچ وجــه لباس های کثیــف خــود را در حمام قرار 
ندهید. ســبد لبــاس  هــای چــرک  را خــارج از حمام 
بگذارید. بهتر است سبد لباس های کثیف در محیطی 
خشک باشد. محیِط مرطوب، سرعت رشد باکتری ها 
را افزایــش می دهد. همیــن موضوع باعث می شــود 
لباس های کثیف و مرطوب بــوی نامطبوعی بگیرند. 
حال اگر قرار باشد لباس های کثیف هر هفته یک بار 
شســته شــوند، احتماال بو می گیرند و ســبد آن ها نیز 

همواره بوی ناخوشایندی خواهد داشت.
2. بوی  بد در تخت خواب

 بــوی بدن مــا یکــی از منابــع اصلــی بــوی نامطبوع 
در خانه مــان اســت. روغن هــا و کرم هایــی کــه بــه 
بدن مــان می زنیم، جذب پوســت می شــوند و وقتی 
پوست ریزی داریم، همراه پوســت مان در هوا پخش 
می شــوند. این بوی نامطبوع حاصل از پوســت بدن 
ما معموال در تخت خواب مان بیشــتر می ماند و باعث 
بو گرفتن محل خواب مان می شود. اگر می خواهید 
تخت خواب شــما بو نگیرد، بهتر است به طور منظم و 
پیش از خواب دوش بگیریــد، همچنین روتختی ها و 

روبالشی های خود را هر هفته بشویید.
3. بوی سطل زباله

ســطل زباله همیشــه برای نگهــداری مــواد کثیف و 
بو دار اســتفاده می شــود بنا براین در طوالنی مدت 
بوی بــدی می گیــرد. اغلب این مشــکل بــرای افراد 
پیش می آیــد و با این که کیســه زباله را ســریع عوض 
می کنند ولی باز هم سطل زباله بوی بدی دارد. برای 
تمیز کردن صحیح ســطل زباله، بهتر است مقداری 
مواد ضدعفونی کننده و شوینده روی سطل اسپری 
کنید و پس از گذشــت چند ســاعت آن ها را با مقدار 
فراوانی آب بشــویید. نکته مهم بعدی این اســت که 
از ســطل هایی اســتفاده کنید کــه جنــس آن ها غیر 
از پالستیک باشــد و طوری طراحی شــده باشند که 

بتوان آن ها را مدام تخلیه کرد.
4- بوی بد سرویس های بهداشتی

سرویس های بهداشتی یکی از آلوده ترین مکان های 
منزل هستند که باید در پاکیزگی و بهداشت آن ها دقت 
الزم را داشته باشیم. حمام و دست شویی نیز فاضالب 
دارند که می توان از ترکیب سرکه و جوش شیرین برای 
رفع بوی بد فاضالب حمام و دســت شــویی اســتفاده 
کرد. عالوه بر بوی فاضالب، خود حمام و دست شویی 
گاهی بوی نامطبوعی دارند. برای رفع بوی بد سرویس 
بهداشتی می توانید از اسانس گیاهان معطر استفاده 
کنید. حتی می توانید زمین شوی را به اسانس خوشبو 

آغشته کنید.
5- بوی سوختگی غذا

اگر بوی سوختگی غذا در منزل پیچیده است کافی 
اســت یک حوله را خیس کنید و در محیط آشپزخانه 
تکان دهید. بعد از آن اســتفاده ازمقداری آب و چند 
عدد چوب دارچین که روی اجاق گاز می جوشد نیز 
در رفع بوی بد خانــه و از بین بردن بــوی آزار دهنده 
سوختگی غذا بسیار موثر است. جوشاندن یک ظرف 
آب به همراه چند برش لیمو ترش نیز همین خاصیت 
را دارد و بوی خوش لیمو ترش هم در فضا می پیچد.
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* درباره پرونــده »زندگی خانوادگی بــا مارها« باید بگم 
تصور زندگی با مارها ترسناکه و دلم رو آشوب می کنه، چه 
برسه به این که واقعا، یک روز شوهرم چند تا مار بیاره خونه 
لیال، مشهد و بده به بچه ها و بگه باهاشون بازی کنین!  
* کلیپ دویدن پسربچه به سمت پدرش را دانلود کردم و 
لحظه ای که کالهش رو پرت کرد، خیلی لذت بردم. دعا 
کنین که منم پدر بشم. 11 ساله ازدواج کردم و بچه دار 

نمیشم. هی روزگار نامرد... .
* با مهران مدیری هم یک مصاحبــه می گرفتید درباره 
ماربازی. یک عکس معروف داره که یک مار دور گردنشه. 

باید بررسی بشه که اون مار سمی بوده یا نه؟
* من یک مهندس هستم، 29 ســاله با درآمد خوب. هر 
روز از ساعت 4 تا 5 به مطالعه روزنامه خراسان به خصوص 
قسمت زندگی ســالم اختصاص می دهم. واقعا عالی، 

ایول هم دارین.
* خاطرات خانــواده مروتی درباره زمانــی که می خواد 
مهمــون بیــاد خونه شــون و این کــه تمــاس می گیرن و 
قسم شون میدن که بابا می خوایم بیایم خودتون رو ببینیم 

نه مارها رو، خنده دار بود.
* عکس های »خیال پردازی در دنیــای خوردنی ها« در 
صفحه نوجوان خیلی خفــن بود و جالب. بیشــتر از این 

چیزها چاپ کنین. ممنون.
* درباره پرونده زندگی سالم، اگر با این خانواده ارتباط 
دارید با توجه بــه این که یک مورد خاص و نادر هســتند، 
بهشون خبر بدید که برن عصرجدید. قطعا اجرای جذابی 

خواهند داشت.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز گوش ندادن به حرف های ناامیدکننده

قرار و مدار

بعضی ها عالقه زیــادی دارن که به اصطالح 
ته دل بقیه رو خالــی کنن و مدام حرف های 
ناامید کننده بزنن. امروز اگر چنین آدم هایی 
رو دیدین، تالش کنین 
که ســریع بحث رو 
عــوض کنیــن و 
به حرف هاشــون 

گوش ندین...

تصویرسازی از موفقیت وقتی ما فکر می کنیم نمی توانیم موفق باشیم 1
ناخــودآگاه ممکــن اســت آن را بــاور کنیــم و 
ناخواسته اعتماد به نفس ما پایین بیاید اما اگر خودتان 
را در جایگاه رســیدن به برنامه هــای زندگی تان تصور 
کنید تصویر نادرســتی  را کــه در ناخودآگاه تان شــکل 

گرفته است اصالح می کنید.

کارهایی  را که برای تان دشوار است اول انجام 2 نترسید
دهید تا بفهمید از پس بقیــه کارها برمی آیید 
وراحت در دل ترس های تان بروید. از خودتان بپرسید 

اگر واقعًا توانایی انجام کاری را انــدازه بقیه دارید چرا 
آنان می توانند و شــما نمی توانید. به دل ترس ها بزنید 
آن وقت می بینید آن قدرها هم ترسناک نیستند. شروع 

بعضی کارها از انجام شان سخت تر است.

گاهــی در کســب و کار، در گــپ زدن و خیلــی 3 نه گفتن را بپذیرید
موقعیت هــای دیگــر، از انجــام کاری امتنــاع 
می کنیم چون می ترسیم اگر طرف مقابل نظر یا خواسته 
ما را نپذیرد بد شود. خب طرف مقابل حق دارد پیشنهاد 
کاری ما را نپذیرد، ما هم نمی خواهیم او را مجبور کنیم اما 
این ها دلیل نمی شود ما این حق را از خودمان سلب کنیم 

که موضوع را با دیگــران در میان بگذاریــم. حق نه گفتن 
را برای دیگران و حق پیشــنهاد دادن را بــرای خودتان به 

رسمیت بشناسید تا از گفتن موضوعات نترسید.

اهداف فضایی را کنار بگذارید یکی از دالیل این که برخی از ما اعتماد به نفس 4
کمی داریــم انتخاب اهــداف بلنــد پروازانه و 
اشتباهی اســت که شکســت در آن ها قطعی است. ما 
به اتکای چنــد جمله انگیزشــی و کلیــپ موفقیت فکر 
می کنیم به هر رویایــی می توانیم برســیم در حالی که 
هدف باید براساس توانایی های ما در دسترس باشد. 
اگر به یک هدف اشــتباه نرسیم ســرخورده می شویم و 
فکر می کنیم ناتوان از رسیدن به تمام اهداف هستیم  و 

این یک تصور اشتباه است.

برای این کــه خودتــان را باور کنیــد باید حس 5 به دیگران کمک کنید
خوبی به خودتان و توانایی  هایتان داشته باشید 

و کمک کردن به دیگران شما را به این باور می رساند.

شکارچی انتقادها باشید به  جای این کــه در هر کاری بترســید دیگران 6
با انتقادشان مچ شــما را می گیرند و به  خاطر 
تــرس از انتقادهای احتمالــی از انجــام کارهایی مثل 
صحبت در جمع گریزان هســتید؛ به راحتی شکارچی 

نظر دیگران باشــید تــا پیــش از این کــه در بزنگاه های 
حســاس گیر کنید، بتوانید اشــکاالت کارتــان را رفع 

کنید.

نمی شــود که چنان غرق کار شــوید که ظاهر 7 به  خودتان اهمیت بدهید
ناآراسته داشته باشــید و سالمت عاطفی تان 
در خطــر باشــد، چــون ســالمت جســمی و عاطفــی و 
آراستگی همگی رابطه مســتقیمی با اعتماد به نفس و 

حس و حال خوب دارند.

»نه گفتــن« جرئتمندانه و به موقــع و منطقی 8 نه بگویید
را تمریــن کنیــد تــا بتوانیــد روی اهداف تان 
تمرکــز کنیــد. دیگــران نبایــد برنامــه زندگی شــما را 
مخدوش کنند. اگر به موقع و منطقی نه نگویید تبدیل 
به یک قربانی می شــوید که دیگران برنامه زندگی اش 
را می چینند چــون اعتمادبه نفس الزم بــرای نه گفتن 
را ندارید. خیلی از دورهمی ها و برنامه های دوســتانه 
و خانوادگــی ضــروری نیســت. وقتــی قربانــی تعامل 
اشــتباه با دیگران باشــید و خودتــان را در اولویت قرار 
ندهید حس و حال خوبی نخواهید داشــت و در نتیجه 

اعتمادبه نفس تان هم پایین می آید. 
)این نکات فقط برخی از مواردی اســت که در ایجاد 

اعتماد به نفس شما نقش دارد(.

فرض کنید پشت فرمان خودرو هستید، مسیر را کامالً بلدید و از موانع احتمالی باخبرید اما به مقصد 
نمی رسید، چون مانع اصلی پیش پای شما نه بلد بودن راه است نه چراغ قرمز، مانع اصلی این  است 
که شما پدال گاز و ترمز را با هم می گیرید و مدام درجا می زنید. پدال گاز توانایی شما و پدال ترمز نبود 
اعتماد به نفس در ارائه صحیح توانایی هاست، چه دانشجو باشید، چه کاسب و فروشنده، چه استارت آپ 
خانگی داشته باشید چه یک کسب و کار بزرگ. حتی فرض کنید آدم باسوادی هستید که دوست دارید در جمع های 
دوستانه و خانوادگی اظهارنظر کنید؛ اگر اعتماد به نفس نداشته باشید توانایی های شما امکان بروز ندارد و در جا می زنید 
اما نگران نباشید بخش زیادی از اعتماد به نفس اکتسابی است. هرچند ژنتیک و تربیت روزهای کودکی هم موثر است 
اما در هر مرحله ای باشید می توانید با تکیه بر تمرین و ممارست خودتان اعتماد به  نفس تان را تقویت کنید با چند راه حل 

خوب و ساده:

موفقیت

سید سورنا ساداتی |   روزنامه نگار موفقیت

در جلســات مشــاوره پیــش از ازدواج، آمادگی هــا و 
متناسب بودن  دو طرف از چندین جنبه مختلف بررسی 
می شود. از آن جا که شما گفتید، تازه مشغول کار شده 
اید یعنی اســتقالل مالی ندارید و این یعنی در مرحله 
اول آمادگی، امتیاز پایینی می گیرید. مورد دیگر در بررســی متناســب 
بودن شما و دختر مورد عالقه تان بحث تفاوت سنی بسیار زیاد شما آن هم 
از نوع معکوس است یعنی خانم با فاصله 15 سال از آقا بزرگ تر است که 
معموال پیش بینی تجربه یک زندگی موفق در این حالت، دور از انتظار به 
نظر می رسد. با این حال و قبل از ادامه این رابطه، چند توصیه به شما دارم.

 فاصله سنی 15 سال را شوخی نگیرید

از آن جا كه بین بلوغ دختران و پسران معمواًل فاصله بین دو تا شش سال 
وجود دارد، بهتر است این مقدار فاصله در ازدواج دختران و پسران رعایت 
شود. دلیل آن به باروری خانم در محدوده ســنی خاص برمی گردد. از 
سوی دیگر اگر سن مرد بیشتر باشد، زن می تواند به او تكیه كند. ضمن 

این كه در این صورت، مدیریت خانواده دچار مشكل نمی شود و جذابیت 
زن برای مرد حفظ می شود و تفاهم و درك متقابل افزایش می یابد. 

بنابراین فاصله ســنی 15 ســال را شــوخی نگیرید و با توجه به نکات 
نگران کننده ای که در ادامه خواهم گفت، تصمیم نهایی را آگاهانه تر 

اتخاذ کنید.

 رابطه زن و شوهری را به استاد و شاگردی تبدیل نکنید

شما 21 ســاله و دختر مورد عالقه تان 36 ساله اســت. توجه داشته 
باشید وجود فاصله سنی بیش از 10 ســال در ازدواج به مرور ممکن 
است باعث تغییر نقش ها شود. این تغییر نقش ها دو صورت کلی دارد. 
نقش استاد-شاگردی و نقش والد-فرزندی. همسرانی که از لحاظ 
سنی بزرگ تر هستند و اختالف  سنی شــان بیش از 10سال است، 
معموال به دلیل تجارب بیشتر و رفتارهای محتاطانه نقش همسری شان 
کمرنگ و نقش های اســتادی و والدی جایگزین و پررنگ می شــود. 
همسر مسن تر ناخودآگاه و بدون این که متوجه باشد نقش پدر یا مادر 
را بازی می کند و با مشاهده اشتباهات همسر خود به سرزنش کردن و 
نصیحت کردن وی می پردازد. در این صورت اگر همسر جوان تر فردی 

وابســته و دارای خودباوری پایین باشد، این رابطه 
والد-فرزندی یا استاد-شاگردی تحکیم خواهد شد.

 در آینده پشیمان خواهید شد

گاهی اوقات ممکن اســت احســاس کنید که به خاطر ازدواج با یک 
شخص خاص)در این جا کسی که فاصله ســنی زیادی با شما دارد( 
حاضر هســتید کــه از نیازها و تمایــالت خودتــان بگذرید امــا وقتی 
جذابیت ها و اتفاقات هیجان انگیز ابتدای آشــنایی بگذرد و شما در 
رابطه ای باشید که در آن برای به دست آوردن همسرتان از تمایالت 
خودتــان گذشــته اید، به مــرور زمان احســاس دلخــوری و ناراحتی 

بیشتری خواهید کرد و از انتخاب تان پشیمان خواهید شد.

 تکلیف خودتان را مشخص کنید
شما از یک طرف به این خانم عالقه مند هستید و از طرف دیگر، نمی توانید 
او را به خانواده تان معرفی کنید. هرچه زودتــر باید تکلیف این رابطه را 
مشــخص کنید. ادامه آن، قطعا به نفع هیچ کدام تان نیســت. به خاطر 
داشته باشید که برای حفظ آبرو تن به زندگی تحمیلی دادن کار بسیار 
اشتباهی اســت پس برای حفظ ســالمت روان خودتان و رهایی از این 
استرس و خطر تهدید، تکلیف خودتان را مشخص کنید. اگر بعد از مطالعه 
موارد گفته شده به این جمع بندی رسیدید که با او ازدواج کنید، موضوع 
را با یک مشــاور متعهد و خانواده تان در میــان بگذارید تا تصمیم نهایی 

گرفته شود، در غیر این صورت باید این رابطه را قطع کنید.

صدیقه معدنی |    کارشناس ارشد روان شناسی

مشاوره 
ازدواج

دختر مورد عالقه ام 15 سال از من بزرگ تر است و هر روز تهدیدم می کند

  یه روز دم غروب می خواستم از شرکت برم خونه 
و یه مسیری بود که همیشــه با تاکسی های خطی 
می رفتم. دو تا تاکسی اومدن و منتظر مسافر بودن 
که راننده تا منو دید و مسیر رو پرسید، گفت بشین 
ماشــین جلویی تا پر بشــه و حرکت کنه. منم رفتم 
صندلی عقب واسه خودم نشستم و  توی حال و  هوای 
خودم بودم که یهو راننده اومد سوار شد و بعدش هم 
صندلی جلو یه خانم سوار شد که از مکالمات شون 

فهمیدم خانوم آقای راننده اســت. این زن و شوهر 
داشــتن با هم حرف مــی زدن که یکهو دعواشــون 
شــد و شــروع کردن به بلند بلند دعوا کــردن! منم 
هی با خــودم می گفتم چــرا خجالت نمی کشــن، 
حداقل وقتی من پیاده شــدم دعــوا کنید. خالصه 
نزدیک مقصد شــدم و یکهو گفتم آقا پیاده می شم 
که راننده وســط خیابون زد روی ترمز! با خانومش 
برگشتن عقب رو نگاه کردن، گفتن خانوم تو از کجا 

اومدی؟ چرا سوار شدی، حرف نزدی؟ زهرمون رو 
 ترکوندی، فکر کردم شما با اون تاکسی دیگه رفتی؛ 
نمی بینی مــا داریم دعوا می کنیــم!؟ خالصه نگم 

بهتون که با چه سرعتی کرایه رو دادم و فرار کردم.
  تازه گواهینامه گرفته بودم که یه روز صبح زود 
با مامــان و  بابام تــو ماشــین بودیم و بابــام راننده 
بود. گرم صحبــت بودیم کــه بابام یــک خروجی 
رو اشــتباهی رد کرد. بعــدش به من گفــت تو بیا 
پشــت فرمون بشــین، من پیاده می شم و حواسم 

هســت و  بهت فرمون می دم تا برگردیم و الزم 
نباشــه بریم دور بزنیم... خالصــه بابام پیاده 
شد و با دست داشت به من اشاره می کرد که 
آروم دنده عقب بگیرم که یهو اون لحظه همه 

چی رو قاطــی کردم و با ســرعت دنده عقب 
گرفتم و نزدیک بود که بزنــم به بابام! از یک 

میلی متــری کنــار پاش رد 
شــدم، خــدا را شــکر. اون 

موقع همین طور که جیغ مــی زدم که وای زدم به 
بابــام و ... ، بابام از روی زمین لنــگان لنگان بلند 
شــد و به ســمت ماشــین اومد و گفت کــه دخترم 
پاشو برو اون طرف، نمی خواد تو رانندگی کنی! 
خالصه اولش کلی ترسیدم اما بعدش با مامان و 
بابام کلی خندیدیم و این سوتی من هم خاطره ای 
شــد. البته این روزها رانندگیم خیلی خوب شده 

ولی راستش اولش، واقعا استرس داشتم.
  چند ســال پیــش مادربزرگم فوت 
شده بود و براش تو مسجد مراسم 
گرفته بودیم و خواهرم مســئول 
پذیرایی شده بود و حسابی رفته 
بود توی حــس که یکهــو ظرف 
خرمــا رو  برداشــت و  رفــت جلو 
عمه بزرگم و گفت، خرماجون، 
بفرمایید عمه. عمه ام چند ثانیه 

هنگ کرده بوده بنده خدا!

پسری 21 ساله ام. به تازگی و به صورت پاره وقت، مشغول کار شدم. عاشق دختری 36 ساله شدم. بدون او زندگی برایم 
معنا ندارد اما االن شرایط ازدواج ندارم و نمی توانم موضوع را با خانواده ام در میان بگذارم. در این بین،دختر مورد عالقه ام 
هر روز تهدیدم می کند که اگر با او ازدواج نکنم، آبرویم را می برد.  نمی دانم اگر پدر و مادرم بفهمند، چه خواهد شد. چه کنم؟

 این تجربه ای آشنا برای بسیاری از ماست؛ کاالیی را 
می بینیم، احساس می کنیم آن را به شدت می خواهیم. 
همزمان به خودمان دلداری می دهیم که بعد از تهیه آن 
کاال، زندگی شیرین خواهد شد اما بعد از تهیه آن در 
بسیاری از مواقع، لذتی که انتظارش را داشتیم، سراغ ما نمی آید اما چرا 
وسایلی که این قدر آن ها را »می خواستیم« نمی توانند منبع لذت بردن 

در زندگی ما شوند؟

بانوان

   از نیاز به قهوه تا لذت بردن از نوشیدن آن
به تازگی نتایج مطالعه ای از محققان آلمانی منتشر شده است که می تواند به 
ما کمک کند تا بفهمیم چرا تهیه کاالهایی که آن ها را می خواســتیم، همیشه 
باعث لذت نمی شوند؟ این مطالعه با محوریت مصرف قهوه انجام شده است. 
شــرکت کنندگان در این مطالعه به دو دسته تقسیم شــده بودند؛ افرادی که 
قهوه زیــاد مصرف می کردنــد و گروهی که کم یــا گاهی اوقــات قهوه مصرف 
می کردند. بســیاری از افراد تصور می کنند، دلیل استفاده زیاد از محصولی 
چون قهوه، لذت بخش بودن مصرف آن است اما در این مطالعه مشخص شد 
گروه اولی که قهوه زیاد مصرف می کردند، هر چند احســاس نیاز شدیدی به 
مصرف قهوه داشتند اما بعد از نوشیدن قهوه، میزان لذتی که تجربه می کردند 

با گروه دیگر تفاوت معناداری ندارد.

   تفکیکی که غالب اوقات دیده نمی شود

این مطالعه بــه عنوان یکــی از اولین مطالعات در این زمینه، توانســته  اســت 
تفاوت بین »نیاز داشتن و خواستن« با »لذت بردن« را در انتخاب های روزمره 
ما نشان دهد. شاید این موضوع به نظر بی اهمیت باشد اما پیش از این برخی 
مطالعات تایید کرده بودند که واکنش مغز ما به موضوعی که آن را می خواهیم 
در مقایسه با موضوعی که از آن لذت می بریم، یکی نیست. هورمون »دوپامین« 
که باعث ایجاد احســاس لذت می شــود، در زمانی که چیزی را می خواهیم، 
ترشح نمی شود اما جدای از موضوع قهوه، آیا تفکیک موضوع خواستن و لذت 

بردن درباره موضوعات دیگر هم قابل تعمیم است؟

   در هر موضوعی انتظار لذت را نداشته باشید

هرچند بررسی ها در این زمینه محدود است اما می توان ادعا کرد که احتماال 
درباره برخی موضوعات دیگر هم شرایط مشابه است. به عنوان مثال احساس 
نیاز شــدید برای خریدن کاالهایی خاص تحت تاثیر تبلیغات کــه به ما تلقین 
می کند زندگــی ما بدون آن هــا چیزی کم دارد. مــوردی که بســیاری از ما به 
تجربه دیده  ایم، به رغم میل شدیدی که برای رسیدن به خواسته خود در ابتدا 
داشتیم، بعد از رسیدن به آن، خبری از لذت عمیقی که دوست داشتیم تجربه 

کنیم، نبوده است.

مسیر متفاوت خواستن از لذت بردن
چرا بعد از رسیدن به چیزی که تصور می کردیم با به دست آوردنش 

زندگی مان شیرین می شود، لذتی  که انتظارش را داشتیم، سراغ ما نمی آید؟
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 از دنیای 
روان شناسی 

خاطره های بامزه خانومانه
اگر مخاطب همیشگی ستون بانوان باشید، می دانید که هر از گاهی در همین ستون از خاطره های 
بامزه خانم ها می نویسیم. در خور ذکر است که شما هم می توانید خاطره های بامزه و تجربه های 
شیرینی را که در زندگی برای تان پیش آمده، در تلگرام به شماره 09354394576 بفرستید تا 

در ستون بانوان به نام خودتان چاپ کنیم.

ارسال سواالت 
 
به صفحه خانواده

پیامک :

 2000999

تلگرام:

09354394576

شکارچیان 
موفقیت 

اگر حین رانندگی همزمان پدال گاز و ترمز را با هم 

فشار دهید چه می شود؟ این همان بالیی است که 

بدون اعتماد به نفس سر مهارت های شما می آید
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 سالم کودکانه

یک برق برای همه

بابا داشــت در پذیرایی روزنامه می خواند. من داشتم 
توی اتاق خودم نقاشی می کشیدم. خواهرم هم داشت 
توی اتاق خودش، خمیربــازی می کرد. مهتابی پذیرایی 
روشن بود. برق اتاق من و خواهرم هم روشن بود. رفتم و 
به خواهرم پیشنهاد دادم با وسایلمان به پذیرایی برویم. 
المپ اتاق هایمان را خامــوش کردیم و هر کداممان در 
گوشــه ای از پذیرایی نشســتیم و کارهایمان را انجام 

دادیم.
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میای بازی 

گردونه اعداد

ی 
ی ها :احمد حریم

صویر ساز
ت

 فیفی بچه فیلی بود که شمردن را خیلی دوست داشت. فیفی 
دوست داشت همه چیز را بشمارد. او تازه اعداد دو رقمی را 
یاد گرفته بود و دلش می خواست بتواند چیزهایی را بشمارد که 

تعدادشان زیاد باشد تا به عددهای دو رقمی برسد.
آن روز فیفی به یک گل زیبا رسید و شروع به شمردن گلبرگ هایش کرد. 
5.4.3.2.1... فیفی خواست بگوید 6 که گلبرگ ها تمام شد. رفت کمی آب 
بخورد و آب بازی کند که عکس رنگین کمان را در برکه دید. سرش را باال 
گرفت و شروع به شمردن رنگ های رنگین کمان کرد.7.6.5.4.3.2.1... 
فیفی خواست بگوید 8 که رنگ های رنگین کمان هم تمام شد. فیفی یک 

دفعه دید خانم اردک و جوجه هایش دارند به سمت برکه می آیند. با 
دیدن آن همه جوجه اردک با خوشحالی شروع به شمردن کرد 

9.8.7.6.5.4.3.2.1... فیفی خواست بگوید 10 که جوجه 
اردک ها هم تمام شدند.

فیفی ناراحت شد و همان جا روی زمین نشست. همان موقع 
بابا فیلی آمد و کنار فیفی نشست وگفت: »چی شده پسرم؟« 

فیفی گفت: »دوست داشتم وقتی می شمرم به عددهای دو 
رقمی برسم. اما انگار هیچی این دور و بر نیست که دو رقمی 

باشه«.

شهر قصه 

فیلی که شمردن را خیلی دوست داشت

چی الزم داریم؟
 یک ظرف ماســت خالی و تمیز، یک مقوا به شکل دایره، 
رول دستمال کاغذی، یک چوب بســتنی، تعدادی گیره 

لباس و کاغذ

چطوری درست کنیم؟
ابتدا رول دســتمال را به ته ظرف محکم چسب بزنید تا 
تکان نخورد. بعد روی مقوای گرد، چند کاغذ مانند عکس 
بچسبانید و روی هرکدام یک عدد دو رقمی بنویسید. مقوا 
را روی رول دســتمال بگذارید، وسط آن را سوراخ کنید و 
چوب بستنی را از ســوراخ عبور دهید. یک کاغذ به شکل 
فلش برش بزنید و از چوب بستنی عبور دهید و محکمش 
کنید. سپس روی هرکدام از گیره ها یک کاغذ بچسبانید و 

روی هر کاغذ یک عدد دورقمی که کنارش عالمت تفریق یا عالمت جمع باشد، بنویسید.

چطوری  بازی کنیم؟
بازیکنان به نوبت یک گیــره انتخاب می کنند و چوب بســتنی را می چرخانند. فلش روی هرعدد 
ایستاد، گیره را کنار عدد می زنند و جمع یا تفریق آن عدد را انجام می دهند. می توانید از یک بزرگ 
تر خواهش کنید کنار شما بنشیند و درست بودن جمع و تفریق شما را چک کند. هر بار که جوابتان 
درست بود یک امتیاز می گیرید. در پایان بازیکنی که امتیازهای بیشتری آورده باشد، برنده است.

دوســتان خوبم با دقت به این دو تصویر نگاه کنید و هفت 
اختالف آن ها را پیدا کنید. 

نویسنده: غزاله صفدری

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

بشه لطفا نقاشی هاتون رو برای ما تو تلگرام  بفرستین.

مائده کاردان-  10ساله 
از آسمون کاش بباره
یه روز، بارون شکالت
از شکالتای رنگارنگ
پر بشه کوچه و حیاط

مهدیه کاردان- 8ساله
خرگوش کوچولوی ناز

بازم میزنه لبخند
از تو مزرعه چیده
یه هویج قد بلند

بابا فیلی کمی فکر کرد و گفت: »چرا 
هست، یه نگاه به انگشتات انداختی؟ ما 
فیل های آسیایی پنج تا انگشت روی هرکدوم از پاهای 
جلومون و چهار تا انگشت روی هرکدوم از پاهای عقب مون داریم. 
چرا انگشت های خودتو نمی شماری پسرم؟« فیفی نگاهی به 
پاهایش کرد و زیر لب گفت: »چه جالب!« بعد هم شروع به شمردن 
کرد. وقتی شمردن انگشت ها تمام شد، فیفی لبخند 
بزرگی زد. بابافیلی که خوشحالی فیفی را دید 
به او گفت: »حاال اگه دلت می خواد بیشتر 
از اینم بشماری بیا بریم فیل های گروهمون رو 
بشمار. میدونی که ما فیل ها گروهی زندگی 
می کنیم و تعدادمون هم زیاده«. فیفی از جا 
بلند شد و رفت تا بشمارد.راستی 
بچه ها می توانید بگویید باالخره آن 
روز فیفی با شمردن انگشت هایش 

توانست تا چه عددی بشمرد؟

 من نیوشا مهریزی هستم. پاییز سال 86 در شهر قم به دنیا 
آمدم. پدر من کارشناس فوریت های پزشکی است و برای 
اورژانس کار می کند. مادرم هم معاون پرورشی مدرسه است. 
مادرم در کنار کار، به ورزش هم عالقه دارد و ورزش رزمی 

می کند.وقتی 9 ساله بودم، با دیدن ویدئوهایی 
از ورزش کاراته، به این ورزش عالقه مند 

شدم و شروع به یادگیری آن کردم. من 
االن کمربند قهوه ای کاراته را دارم. تا حاال 
چند بار در مسابقات کشوری اول شده ام. 
سال 97 هم برای مسابقات بین المللی به 

کشور آذربایجان رفتم و در این مسابقات 
توانستم مدال طال بگیرم.

من مربیان زیادی در کاراته داشتم 
که خیلی به من کمک کردند 
اما راستش اگر پدر و مادرم 
در این مدت همیشه کنارم 

نبودند، من نمی توانستم این 
موفقیت ها را کسب کنم. به غیر 
از کاراته به موسیقی هم عالقه 
می کنم. تمرین  سه تار  و   دارم 

آرزو دارم در آینده عضو تیم ملی 
کشورم بشوم و بتوانم با شرکت در 
المپیک و گرفتن مدال باعث افتخار 

کشور و خانواده ام باشم.

شعر 

خواب پرتقالی

من خواب دیدم میوه ام
کوچک، کمی هم سبز و کال

جایی که خیلی دور بود
روی درختی در شمال

باید سه ماهی بگذرد
تا قابل خوردن شوم
یا روی دست باغبان

آماده بردن شوم

فرفره 
 صفحه ای برای 5 تا 10 ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

هر جا که دیدم سبز بود
آن باغ زیبا در شمال
به به چه خوابی، چه شبی
در خواب بودم پرتقال

شاعر : اسماعیل صوفی نژاد

سرگرمی

پیدا کردن اختالف

این من هستم 

قهرمان کاراته

ثار شما آ

دنیای نقاشی

 غزاله صفدری
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ارسباران: می گویند براى 
استخدام باید از باال دستور بياید!

فوتبال کرمان چشم انتظار 
اتفاق تاریخی! 

باز� ها� سرنوشت ساز در هفته پا�ان	 ليگ دسته اول اجرا� سليقه ا� آ�ين نامه استخدام	 قهرمانان
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دیاباته: مشخص نیست
 در استقالل بمانم

دریافتى برانکو از پرسپولیس دریافتى برانکو از پرسپولیس 
به به 3030 درصد رسید درصد رسید

 امشــب اســتقالل و ســپاهان در آخر�ن باز� 
مرحله �% هشــتم نها�! از ساعت ٢٠:٣٠ در 
ورزشــگاه آزاد� بــه مصاف هــم م! روند. ا�ن 
باز� هشــتمين تقابــل ٢ تيم در جــام حذف! 
اســت. در ٧ بــاز� قبل! ســپاهان ٥ بار برنده 
بوده و اســتقالل فقط �% بار توانســته در جام 
حذفــ! طعــم بــرد را مقابل حر�ــB اصفهان! 
خود بچشد. �% بار نيز ٢ تيم در چارچوب ا�ن 
رقابت هــا به نتيجه تســاو� رضا�ــت داده اند. 
حاال باز� امشب ت% حذف! است و حتما با�د 
�% برنده داشــته باشــد، ولو در وقت اضافه و 
�ــا حت! ضربــات پنالتــ!. ا�ن بــاز� در حال! 
برگــزار م! شــود Qــه ٢ تيــم پرســتاره فوتبال 
ا�ــران ليــگ برتــر را از دســت داده انــد و حاال 
جام حذف! م! تواند تنها اميد آن ها برا� �% 
پا�ــان شــير�ن در فصل! ســخت و فرسا�شــ! 
باشــد. روز �ازدهم مــرداد ســپاهان در حال! 
Qــه اميــر قلعه نو�ــ! را رو� نيمUــت نداشــت 
مقابل اســتقالل ١٠ نفره شUســت خورد و از 

گردونــه نا�ب قهرمان! تا حــدود ز�اد� فاصله 
گرفت. آب! پوشان تهران! هم بعد از آن برد به 
نا�ب قهرمان! در ليگ برتر اميدوارتر شــدند. 
اQنون اما ا�ن مســابقه حUا�ــت د�گر� دارد. 
اوليــن اشــتباه ممUــن اســت آخر�ن اشــتباه 
�ــ% تيم باشــد و خداحافظ! از جــام  حذف!. 
برنــده مســابقه بــه جمــع ٤ تيــم نيمه نها�ــ! 
اضافه خواهد شــد و با�د با قيد قرعه حر�فش 
و  تراQتــور  پرســپوليس،  Qنــد.  شناســا�!  را 
نفــت مسجدســليمان صعــود خــود را پيش از 
ا�ن قطعــ! Qرده بودنــد. ا�ن مســابقه جدال 
٢ گلــزن خارجــ! خــوب و فوتبال ا�ــران هم 
هســت. Q! روش استنل! در ســپاهان و شيخ 
د�اباته در استقالل ٢ مهاجم تنومند خارج! 

Qه البته د�اباته تUنيU! تر از رقيبش است. 
 مسير ٢ تيم تا �( هشتم

اســتقالل بــرا� رســيدن به ا�ــن مرحلــه Qار 
ســخت! نداشــت. ٢ تيم ليگ �U! را شUست 
داد. اســتقالل! ها ابتــدا ٣ - �ــ% گل ر�حان 

البرز را شUســت دادند  و ســپس ٣ - صفر هم 
فجرسپاســ! را بردنــد  و اQنون مقابــل اولين 
حر�ــB ليــگ برتــر� خــود قــرار م! گير نــد. 
ســپاهان هم ابتدا تيم ليگ دسته دو�! خيبر 
خرم آباد را ٣ - صفر برد و ســپس تيم پيUان را 
٢ - �% شUســت داد. اQنون اما ا�ن مســابقه 
به اندازه فينال جذاب و د�دن! و البته ســخت 

است.
 غا�بان سرشناس

اســتقالل در حال! به مصاف سپاهان م! رود 
Qــه ٣ غا�ب بــزرگ خواهد داشــت. ارســالن 
مطهر�، شــيخ د�اباته و فرشــيد اســماعيل!، 
٣ باز�Uنــ! هســتند Qــه در د�دار قبلــ! برابر 
شــهر خودرو مصــدوم شــدند و به د�ــدار برابر 
سپاهان نخواهند رسيد. زردپوشان اصفهان! 
هم در حالــ! به مصاف اســتقالل م! روند Qه 
مرتضــ! منصــور� را بــه دليــل محروميــت و 
محمد ا�ران پور�ان را بــه دليل مصدوميت در 

اختيار ندارند.

عليرضــا بيرانوند Qه در هفته هــا� پا�ان! فصل 
به دليــل قراردادش با آنتــورپ مجبور به جدا�! 
از جمع سرخ پوشــان شــد، ا�ن روزها در بلژ�% 
در انتظــار اوليــن تجربــه اروپا�ــ! خــود اســت. 
او البتــه ســاعات! بعــد از قهرمان! پرســپوليس 
نســبت به برخ! اتفاقــات از ســو� مد�ران ا�ن 
تيم گال�ه اش را با ا�ســنا مطرح Qرد Qه بخشــ! 

از آن را م! خوانيد.
 تمد�د 1ردم تا به پرسپوليس 1م( 1نم

بگذار�د حقيقت! را بگو�م. آنقدر پرسپوليس را 
دوســت داشــتم Qه م! خواستم ســال ها در ا�ن 
تيــم بمانــم. وقت! در ا�ــران بــاز� م! Qنيد چه 
افتخــار� باالتــر از ا�ن Qــه باز�Uن پرســپوليس 
باشــيد؟ بــه خاطــر هميــن پيــش از جام جهان! 
قــراردادم را ٥ ســاله تمد�ــد Qــردم. شــا�د هــر 
فوتباليســت! پيــش از جام جهانــ! چنين Qار� 
نUنــد اما قــراردادم را تمد�د Qردم Qــه اگر قرار 

به جدا�! ام شــد، با پرداخــت مبلغ! به �% تيم 
خارج! بروم. ا�ن گونه م! توانســتم به باشــگاه 
Qم% Qنــم. حاال هــم م! بينيد هميــن پول در 
ســخت تر�ن شــرا�ط بــه باشــگاه Qم% Qــرد تا 

مطالبات برانUو را پرداخت Qنند. 
 در پرسپوليس با من نامهربان	 شد

 من با پرســپوليس ٨ جام Qســب Qرده ام اما ا�ن 
آخرهــا بــا مــن نامهربان! شــد. اگر دقــت Qرده 
باشيد در جشن قهرمان! و اهدا� جام نام همه 
از جمله برخ! Qارمندان باشــگاه را صدا زدند، 
نام اســتوQس را هم صدا زدند امــا خبر� از نام 
من نبود. گو�! اصال باز�Uن پرســپوليس نبودم 
و ا�ن درد اســت! Qســ! Qــه گو�نده ورزشــگاه 
اســت، اســام! را از رو� ليســت! م! خواند Qه 
باشــگاه در اختيارش گذاشته ، پس باشگاه اسم 
مرا نداده Qه صدا بزنند. جالب است حت! وقت! 
برا� در�افت مدالم با باشــگاه تماس گرفتم، به 

من گفتنــد مدال ها تمام شــده ، منتظــر باش تا 
پيگير� Qنيم و از سازمان ليگ برا�ت بگير�م.

 از باشگاه نه، از مد�ران تيم دلگيرم
نــدارم.  اختــالف  پرســپوليس  باشــگاه  بــا 
پرسپوليس  محبوب من است، چرا با�د اختالف 
داشــته باشــم؟ ناراحت! من از مد�ران باشــگاه 
اســت. Qســان! Qــه احترام مــرا نگه نداشــتند. 
Qســان! Qه خــود را صاحب ا�ن پوQــر م! دانند 
اما به من گفتند آپشــن ها� قهرمان! به تو تعلق 
نم!  گيــرد. ببينيــد، موضوع من و پرســپوليس  
بر ســر پول نيســت. موضوع ا�ن اســت Qه رفتار 
مد�ران باشــگاه با من خــوب و محترمانه نبود و 
ا�ن مرا ناراحت م! Qند. ا�ن Qه به من م! گو�ند 
با�ــد بمان! تا پا�ان فصل بعد آپشــن قهرمان! را 
به تــو بدهيم، درســت نيســت. انتظار نداشــتم 
چنيــن رفتار� با مــن بشــود.  ا� Qاش مد�ران 
باشگاه Qم! با صداقت با باز�Uنان رفتار Qنند.

فرهاد- قلعه نویی؛ یکی می بازد!
نبرد دوباره استقالل و سپاهان ا�ن بار در جام حذف	

سيد حســين حســين!، روزبه چشــم!، عارف 
غالم!، ور�ا غفور�، ميالد زQ! پور، مســعود 
ر�گ!، علــ! Qر�م!، فرشــيد باقــر�، محمد 

دانشگر، آرش رضاوند و مهد� قا�د�

بيرانوند: درد است که به استوکس مدال بدهند، به من نه!

درد است که به استوکس مدال بدهند، به من نه!

کورس نایب قهرمانی و بقا در ليگ برتر
هفته بيست و هشتم ليگ برتر امرو ز با انجام 
٥ مســابقه بــه پا�ــان م! رســد و در ا�ــن روز 
تيم هــا� تراQتــور تبر�ــز و فوالد خوزســتان 
بــرا� رســيدن بــه نا�ــب قهرمانــ! تــالش 
در  بقــا.  بــرا�  قعرنشــينان  و  م! Qننــد 
خوزســتان فوالد در حال! ميزبان سا�پاست 
Qــه ميزبــان بــرا� Qســب ســهميه آســيا�! 

تالش م! Qند و ميهمان به دنبال بقاست. 
برنامه باز� ها� امروز

ماشين ساز� تبر�ز- پارس جنوب! جم؛ ١٩:٤٥
فوالدخوزستان- سا�پا؛ ٢٠:٣٠

شاهين بوشهر- تراQتورساز�؛٢٠:٣٠
پيUان تهران- صنعت نفت آبادان؛ ٢٠:٣٠

نفت مسجد سليمان- گل گهر؛ ٢٠:٣٠

شــيخ د�اباته مهاجم اهل مال! اســتقالل  در ا�ن فصل بهتر�ن باز�Uن ا�ن تيم بوده و با وجود 
از دســت دادن باز� ها� ز�اد� به دليل مصدوميت، اما با به ثمر رساندن ١٣ گل، آقا� گل 
ليــگ برتــر فوتبال ا�ران اســت. د�اباته Qه از مهم تر�ن مهره ها� ا�ن فصل اســتقالل اســت، 
در گفت وگو�ــ! تلو�ز�ونــ! با برنامه شــب ها� فوتبال! اعــالم Qرد Qه هنوز بــرا� فصل بعد 
تصميم! نگرفته  و ماندن �ا رفتنش مشــخص نيست.  او در ا�ن خصوص گفت:«من در شروع 
فصــل، قرارداد ٢ســاله امضا Qردم و در حال حاضر نه م! توانــم بگو�م Qه م! مانم و نه بگو�م 
Qه م! روم. من هيچ اطالع! از آ�نده و اتفاقات! Qه قرار اســت بيفتد، ندارم. من سال هاســت 
Qــه فوتبال باز� م! Qنــم و اتفاقات مختلف! را د�ده ام. گاه! دوســت دار�د Qه بمانيد، ول! 
شرا�ط! به وجود م! آ�د Qه مجبور به رفتن م! شو�د. گاه! م! خواهيد برو�د ول! شرا�ط! 
پيــش م! آ�د Qه م! مانيد. من هيچ خبر� از آ�نده ندارم. من برا� باز� در اســتقالل ا�ن جا 
هســتم. تمام تالشم را م! Qنم تا برا� باشگاه مفيد باشــم و خودم، هواداران و مردم ا�ران از 

باز� ها لذت ببرند.»

دیاباته: مشخص نیست در استقالل بمانم

ستست
نمنم

فرهـاد - قلعـه نویى
  یکى مى بازد!

نبرد دوباره استقالل و سپاهان ا�ن بار در جام حذف	

ناراحتی علی بيران از مدیران پرسپوليس

ترکيب احتمالیترکيب احتمالی
پيام نيازمند، عل! مصلح، محمدرضا مهد� زاده، 
محمــد طيب!، مهــد� ترQمان، مهــد� Qيان!، 
ســروش رفيع!، اميــد نورافUــن، محمد محب!، 

محمدرضا حسين! و Q! روش استنل!
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٢ روز پيش مائور�تســيو ســار� از هدا�ت �وونتوس بر�نار و آندره آ پيرلو در اولين تجربه 
مربيگر� اش جانشــين او شد. گنارو گتوســو �ه تيمش مقابل بارسلونا از ليگ قهرمانان 
اروپا حذف شــد، در مورد حضور دوســت و هم تيم6 سابقش پيرلو رو� نيم5ت �وونتوس 
گفــت: «آنــدره آ حــاال مچاله م6 شــود!(با خنــده) به خاطر فشــار حضــور در �ــووه ا�ن را 
نم6  گو�ــم. اتفاقا او خوش شــانس اســت �ه در �وونتــوس �ارش را آغاز م6 �نــد اما ا�ن 
شــغل طور� اســت �ه دوران باز� فوق العاده برا�ش �اف6 نيست. با�د مطالعه �نيد، به 
ســخت6 �ار �نيد و ز�اد نم6 توانيد بخوابيد.» گتوســو در خصوص ش5ســت مقابل بارسا 
 �نيز گفت: «تقر�با نيم ســاعت در باز� نبود�م، ٣ گل مضحP در�افت �رد�م و خطاها
 �ز�اد� مرت5ب شد�م. توانستيم بارسلونا را تحت فشار قرار بدهيم و با�د در همان ابتدا
بــاز� ٢ گل م6 زد�م اما در عوض �P گل در�افــت �رد�م. اگر به آمار و ارقام نگاه �نيم، 
باز� تحت ســلطه ناپول6 بود. برخ6 م6 گو�ند بارســلونا با تيم ذخيره خود به ميدان آمد 

اما آنچه من در زمين د�دم، تر�يب6 از صدها ميليون �ورو باز�5ن بود.»

تيم چلس6 برابر با�رن مونيخ حرف6 برا� گفتن نداشت و با قبول ش5ست سنگين ٧-�P در 
٢ د�دار رفت و برگشت، در مرحله �P هشتم نها�6 ليگ قهرمانان اروپا از دور مسابقات �نار 
رفت. فرانP لمپارد، سرمرب6 چلس6 در �نفرانس خبر� پس از باز� گفت: «گل ها�6 �ه در 
دقا�ق ابتدا�6 در�افت �رد�م، ما را �امال نااميد �رد. گل ها�6 �ه خورد�م رو� اشــتباهات 
فرد� بودند. با ا�ن حال از نظر ســطح عمل5رد، انعطاف پذ�ر نشــان داد�م و به خصوص ر�س 
جيمز و آبراهام در ا�ن مسئله خيل6 عال6 ظاهر شدند. برابر باز�5نان6 قرار گرفتيم �ه ١٠٠ 
بار حضور در ليگ قهرمانان را تجربه �رده بودند و باز� در چنين مسابقات6، تجربه باز�5نان 
ما را افزا�ش م6 دهد. ما باز�5نان6 را در تيم دار�م �ه اولين فصل حضورشــان در چلســ6 را 
سپر� م6 �ردند. مسلما مانت، آبراهام،  هادسون اودو� و جيمز باتجربه تر شده اند. فصل پر 
فراز و نشيب6 داشتيم اما �سب سهميه ليگ قهرمانان اروپا برا� فصل آ�نده دستاورد مهم6 
بــود. باز�5نــان با�يفيت6 در اختيــار دارم �ه با آن ها در ا�ن فصل ســخت تــالش �رد�م و در 

فصول آ�نده به تالش �ردن ادامه خواهيم داد.»

گتوسو: پيرلو خوش شانس بود �ه سرمرب
 	وونتوس شد 
رضا	ت لمپارد از وضعيت چلس

 ليگ قهرمانان اروپا
بارسلونا ٣-ناپولP� 6(در مجموع ٤-٢ 

به نفع بارسلونا)
با�رن مونيخ ٤-چلســ6 �ــP(در مجموع 

٧-�P به سود با�رن مونيخ)

فردیناند: تياگو می تواند خریدى 
فوق العاده براى ليورپول باشد

ر�و فرد�ناند، �ارشناس فوتبال انگلستان 
معتقد اســت حضــور تياگــو آل5انتــارا در 
 �ليورپــول ماننــد �ــP خر�د رو�ا�ــ6 برا
 Pباشــگاه انگليســ6 خواهــد بــود. هافب
اســپانيا�6 با�رن مونيخ بارها به ليورپول 
مرتبــط شــده ولــ6 بــا توجــه بــه ا�ن �ــه 
 �با�رن مونيخ خواهان در�افت پيشــنهاد
مناســب اســت، ليورپول هنوز نتوانســته 
تياگــو را به خدمــت بگيــرد. فرد�ناند در 
خصوص حضــور احتمال6 تياگو آل5انتارا 
در ليورپــول گفــت: «تياگو �ــP رهبر در 
زميــن اســت �ه ســرعت بــاز� را �نترل 
م6 �ند. او �P آ�نه رو� شانه ها�ش دارد 
و م6 تواند پشت سر خود و تمام6 زوا�ا را 
ببينــد و هر پاســ6 �ه م6 توانــد را بدهد. 
تياگــو باز�5ن باهوشــ6 اســت و به زبان6 
صحبت م6 �ند �ــه اهميت ز�اد� دارد. 
شا�د ا�ن �P خر�د رو�ا�6 برا� ليورپول 
باشــد ز�را آن ها فاقد ا�ن نــوع باز�5ن در 

تيمشان هستند.»

دورى ٣ ماهه ده ليخت از ميادین
ســاله   ٢٠ مدافــع  ده ليخــت،  ماتيــاس 
بــا   ٢٠١٩ ســال  اواخــر  در  �وونتــوس 
دررفتگ6 �تo روبه رو شــد و ا�ن مســئله 
مشــ5الت ز�ــاد� را بــرا� او بــه وجــود 
آورد. بــا ا�ن حــال ا�ن مدافــع هلند� با 
 �درد و مصدوميــت تا پا�ــان فصل به باز
بــرا� �وونتــوس ادامــه داد. حــال پــس 
از حــذف �وونتــوس از ليــگ قهرمانــان 
اروپــا بــا نا�امــ6 مقابــل ليــون، ماتياس 
ده ليخــت اعــالم �ــرد �تــo مصدومش 
تحــت عمــل جراح6 قــرار م6 گيــرد. در 
هميــن رابطه توتواســپورت گزارش داده 
 oماتيــاس ده ليخت با عمــل جراح6 �ت
حدود ٢ تــا ٣ مــاه دور از مياد�ن خواهد 
بود و بــه ا�ن ترتيب حداقــل ٦ باز� اول 
از  را   ٢١-٢٠٢٠ فصــل  در  �وونتــوس 
دســت م6 دهــد. انتظــار مــ6 رود مر�ــح 
دميرال �ــا جورجو �يه لين6 با به دســت 
آوردن آمادگ6 شــان جانشــين ده ليخت 

در تر�يب �وونتوس شوند.

مولر: به زودى مشخص می شود 
مسی بهتر است یا لواندوفسکی

فصــل  ا�ــن  در  لواندوفســ65  و  مســ6 
عمل5ــرد بســيار خوبــ6 در امــر گلزنــ6 
داشتند. مس6 با ٢٥ گل و لواندوفس65 
بــا ٣٤ گل بــه ترتيــب آقــا� گل الليگا و 
بوند س ليــگا لقب گرفتند و به ا�ن ترتيب 
د�ــدار با�رن مونيــخ و بارســلونا به نوع6 
رقابــت ا�ــن ٢ باز�5ــن نيز خواهــد بود. 
پــس از پيــروز� با�رن مقابل چلســ6، از 
توماس مولر، مهاجم آلمان6 باوار�ا�6 ها 
ســوال شد �ه بين مســ6 و لواندوفس65 
چه �س6 بهتر�ن مهاجم دنياست و مولر 
ا�نگونه پاسخ داد: «روز جمعه در باز� با 
بارســلونا خواهيم د�د چه �س6 بهتر�ن 
اســت. ا�ن بــه عمل5ــرد لواندوفســ65 و 
البتــه مــا بــه عنــوان هم تيم6 ها�ــش در 
باز� جمعه شب مقابل بارسلونا بستگ6 
دارد. درست است �ه بارسلونا در الليگا 
قهرمان نشــده و برخ6 از مشــ5الت تيم 
نيــز توســط باز�5نــان آن هــا گفته شــده 
 �امــا در باز� هــا� تP حذف6 هــر چيز

مم5ن است.»

اسکوربورد

اخبار

 �آزمون6 �ه از مال5ان و مد�ران باشگاه ها
فوتبال گرفته م6 شــود، ســختگيرانه تر�ن 
امتحــان جهان نيســت و چند�ن نفر با داشــتن �متر�ن 
شرا�ط توانســته اند ا�ن آزمون را پشت ســر بگذارند. اما 
ا�ن آزمــون در مورد افــراد� �ه حق پخش مســابقات را 
م6 دزدنــد و به درخواســت ها� ليــگ بــرا� توقo ا�ن 
�ار توجه6 نم6  �نند، ســخت گرفته م6 شــود. نا�ام6 
عربســتان6 ها در خر�ــدن نيو�اســل هيــچ جشــن6 را 
در مقر شــب5ه بين اســپورت در قطــر به همــراه نخواهد 
 �داشــت؛ آن هــا م6 داننــد �ه ا�ن اتفــاق شــرا�ط را برا
ادامه سرو�س ده6 عاد� در عربستان سعود� �ه �65 
از مهمتر�ــن بازارها� ا�ن شــب5ه تا ژوئــن ٢٠١٧ بود، 
ســخت تر م6 �ند. ا�ــن تار�خ مربوط به زمان6 اســت �ه 
بيشتر همسا�گان نزد�P قطر روابط د�پلماتيP شان را 
با ا�ن �شور �وچP و در عين حال ثروتمند خليج فارس 
قطع �ردنــد. منتقدان قطر �ه در راس آن ها عربســتان 
سعود� و امارات متحده عرب6 قرار دارند، ا�ن �شور را به 
حما�ت از ترور�سم و ب6 ثبات ساز� منطقه متهم �ردند. 
بخشــ6 از ا�ن مســئله به سياســت د�ر�نه قطر در تالش 
بــرا� ميانجيگــر� در خليج فــارس برم6 گشــت �ه به 
معنا� دوست6 قطر با ا�ران است. بخش6 از ا�ن موضوع 
نيــز به الجز�ره مربوط اســت �ه بنيانگذار بين اســپورت 
بــوده و تمام جز�يــات اخبار مربــوط به اعتراضــات بهار 
عرب6 و شــورش ها�6 �ه دولت ها� سرتاســر منطقه را 
بين سال ها� ٢٠١٠ و ٢٠١٢ به سقوط م6 �شاندند، 

پخش م6 �رد.
  

ربــط دادن هر�ــP از ا�ــن مســائل بــه فوتبــال انگليس 
واقعيت6 اســت �ه مم5ن است مضحP به نظر برسد اما 
 �ا�ن ارتباط وجــود دارد و همانند اختالفات �شــورها
حاشيه خليج فارس، ا�ن مسئله تا حد ز�اد� با تلو�ز�ون 
 �مرتبــط اســت. در هفته ها�ــ6 �ــه عربســتان ســعود
مرزها�ــش با قطر را بســته بــود، به پول مل6 ا�ن �شــور 
حمله م6 �ــرد و جلو� صــادرات را م6 گرفــت، �65 از 
بزرگتر�ن ســرقت ها� حقــوق مال5يت معنــو� در ا�ن 
پادشاه6 شروع شد و تا�نون متوقo نشده است. شب5ه 
تلو�ز�ونــBoutQ 6 با باز� �ردن با نام طعمه اش و با آن 
برند مخصوص، به �P شــب5ه تلو�ز�ون6 ورزش6 قانون6 
بــا ســتاپ با�س و راهنمــا� برنامه ر�ــز� ال5تروني5ش 
شــباهت پيدا �رده و تمام محتوا� ورزشــ6 و سرگرم6 
بــا �يفيت6 �ه شــما در نظــر دار�د، در ا�ن شــب5ه وجود 
دارد. �يفيــت محتــوا بــه حد� باالســت �ــه بالفاصله 
 �تعجب م6 �نيد �ه مســئوالن آن با هز�نه �م6 �ه برا
استفاده از ا�ن جعبه لذتبخش در�افت م6 �نند، چگونه 
درآمدزا�6 دارند. در واقع پاســخ ا�ن سوال بسيار ساده 
اســت؛ آن ها ا�ن محتوا را ســرقت م6 �نند. ا�ن سرقت 

عمدتا از شــب5ه تلو�ز�ون6 بين اسپورت صورت م6 گيرد 
امــا از تلو�ز�ون هــا� د�گــر در سراســر دنيــا نيــز انجام 
م6 شــود. در واقع آن ها از ا�ثر ليگ ها� ورزش6 بزرگ 
جهان از جمله ليگ برتر انگليس نيز دزد� م6 �نند. ا�ن 
در حال6 اســت �ه ا�ن رقابت ها برا� استفاده از انقالب 
تلو�ز�ون هــا� ماهــواره ا� راه انــداز� شــده اســت. هر 
زمان �ه �65 از آن شــر�ا مش5ل6 داشته باشد، همانند 
مشــ5ل6 �ه بين اسپورت ٣ سال اســت �ه در عربستان 
 �ســعود� دارد، ليگ برتر درصدد مبارزه به نفع شر�ا
خــود برآمده اســت. ليــگ برتر انگليــس تا�نــون ٩ بار 
تــالش �رده �ه مطابق مقــررات جهان6 حقوق مال5يت 
معنــو� عليه شــب5ه BoutQ عربســتان ســعود� اقامه 
دعو� حقوق6 �ند اما هر ٩ بار در رســاندن ش5ا�تش به 
دادگاه ها ش5ســت خورده است. قطر به خاطر منع ارائه 
ش5ا�ت در دادگاه ها� سعود� مجبور شده به نما�ندگ6 
از بين از عربستان سعود� ش5ا�ت �ند و به تازگ6 بابت 
همين دعوا� حقوق6 به �P پيروز� تار�خ6 در سازمان 

تجارت جهان6 دست �افته است.
  

در همين اثنا ٣ ماه بود �ه ليگ برتر مشــغول مذا�رات6 
با بخش د�گر دولت ســعود� شــده بود چرا�ه صندوق 
ســرما�ه گذار� عموم6 عربســتان ســعود� بــه عنوان 
 �دارا�6 پادشاه6 مطلقه سع6 داشت �65 از باشگاه ها
ا�ــن ليــگ را خر�ــدار� �نــد. فروشــنده خرســند بود 
و مشــ5ل مالــ6 وجود نداشــت امــا دزد� مش5ل ســاز 
 �واگــذار  �بــرا معاملــه  ا�ن �ــه  �الم  خالصــه  بــود. 
 �نيو�اســل �ونا�تد به سر�ردگ6 صندوق سرما�ه گذار
عموم6 عربســتان سعود� هرگز نم6  توانست از آزمون 
مال5ان و مد�ران ســربلند بيرون آ�ــد؛ مگر ا�ن �ه دولت 
سعود� واقعا شــب5ه تلو�ز�ونBoutQ 6 را تعطيل �ند، 
ممنوعيت موقت شب5ه بين اسپورت را بردارد، خسارت 

واردشــده به ا�ن شب5ه در ا�ن ٣ سال را جبران �ند و به 
ليگ برتر و تمام مســابقات ورزشــ6 پيش رو در سراســر 
جهــان تعهد بدهــد �ه هرگز محتــوا� آن ها را ســرقت 
نخواهد �رد. اما اقدام عربســتان ســعود� چه بود؟ در 
 �ســازمان تجــارت جهان6 ادعــا� پيروز� �ــرد، لوگو
ســازمان تجارت جهانــ6 را در مطبوعــات دولت6 جعل 
و تحر�م شــب5ه بين اســپورت را دائم6 �ــرد؛ نامه ها�6 
 �از جمله نامه ا� از ســو� مد�ر صندوق ســرما�ه گذار
عمومــ6 را به سياســتمداران بر�تانيا ارســال �ــرد و در 
آن مدع6 شــد �ه همه چيز رضا�ت بخش است. سخت 
اســت بگو�يم �دام �P از ا�ن اقدامــات عجيب و غر�ب 
�ه پيش از ا�ن نيز ت5رار شده بود �اسه صبر آدم را لبر�ز 
م6 �نــد اما آن ها همچنان به ا�ن رفتارهــا ادامه دادند. 
مم5ن اســت ا�ــن مطلــب را بخوانيد و بپرســيد �ه چرا 
ليــگ  برتر برا� توقo انتقال مال5يت نيو�اســل �ونا�تد 
بــه ا�ــن موضــوع متوســل شــد. واقعيــت ا�ن اســت �ه 
بر�تانيا مراودات تجار� با عربســتان ســعود� دارد اما 
سرقت چيز� نيست �ه ليگ برتر بتواند به راحت6 از آن 
چشم پوشــ6 �ند. ا�ن ليگ به اندازه  �اف6 به عربستان 
ســعود� وقت داد تا از راه6 �ه در پيش گرفته برگردد 
و ا�ــن معامله ســر بگيرد. �5ــ6 از مد�ران ليــگ برتر به 
اتلتيP گفت: «از زمان6  �ه عربســتان سعود� در پاسخ 
به تصميم سازمان تجارت جهان6 دقيقا خالف خواسته 
آن هــا عمل �ــرد، اميد� بــرا� انجام ا�ــن معامله باق6 
نمانــد. تقر�بــا �P مــاه پيش ليــگ برتر به آن هــا اعالم 
�رد �ــه صنــدوق ســرما�ه گذار� عموم6 ســعود� در 
حقيقت دولت سعود� است و ا�ن دولت از ليگ سرقت 
م6 �ند و ا�ن رو�ه با�د متوقo شــود، در غير ا�ن صورت 
معامله به بن بست م6 رســد.» حاال ا�ن معامله لغو شده 
و نيو�اســل �ونا�تد طرفداران ا�ن باشگاه و ما�P اشل6 

همگ6 به بن بست رسيده اند.

چرا نيوکاسل سعودى نشد؟جنگ تلویزیونى کشورهاجنگ تلویزیونى کشورها

باشــگاه بوکاجونيورز قرارداد کارلوس توز، مهاجم ٣۶ ساله و 
آرژانتينی خود را تا سال ٢٠٢١ تمدید کرد.

با گلزنی ليونل مسی مقابل ناپولی، ستاره آرژانتينی بارسا به رکورد 
گلزنی به ٣۵ تيم مختلف در ليگ قهرمانان اروپا دست یافت.

جانلویيجی بوفون، دروازه بان ۴٢ ســاله یوونتوس که یک سال از 
ســرمربی جدید این تيم، آندره آ پيرلو بزرگتر است، با انتشار یک 
تویيت به دوست و هم تيمی سابق خود این انتصاب را تبریک گفت.

این هم تيم منتخب هفته ليگ قهرمانان اروپا با حضور ۵ بازیکن 
از بایرن مونيخ.
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نيما عالميان امروز راهی فرانسه شد
نيما عالميــان، مل� پوش لژ�ونر تنيس رو� ميز ا�ران امســال هم 
باز� در ليگ دســته اول تنيس رو� ميز فرانســه را دنبال خواهد 
/رد اما در تر/يب تيم� جد�د؛ ا�ن پينگ پنگ باز /ه سال گذشته 
برا� تيم و�لنوا باز� م� /رد امســال با تيم رومانا به توافق رسيده 
اســت. قرار اســت فصــل جد�د مســابقات باشــگاه� دســته اول 
فرانســه از مهرمــاه آغاز شــود اما طبق درخواســت مســئوالن تيم 
جد�ــد نيمــا عالميان، ا�ــن باز�Eن امروز راه� ا�ن /شــور شــد تا 

تمر�ناتش را ز�ر نظر مربيان رومانا آغاز /ند.

اتفاقات عجيب در مسابقات آنالین شطرنج ایران 
برگــزار� مســابقات آنال�ــن پاسداشــت مدافعان ســالمت /ه 
با حضــور شــطرنج بازان برتــر ا�ران برگزار شــد، حاشــيه ها� 
فراوانــ� بــه همــراه داشــت. بــه گــزارش ا�ســنا، در جر�ــان 
برگزار� ا�ن رقابت ها و هنگام رقابت احسان قائم مقام�  گو�ا 
سرپرســت مســابقات به صفحه /امپيوتر ا�ن شــطرنج باز آمد و 
/نتــرل موس را از او گرفت و �U ســر� عمليــات انجام داد /ه 
باعث غافلگير� قائم مقام� شــد و تمر/ــز او را به هم زد. مورد 
عجيــب د�گر اســتفاده از ربــات /امپيوتــر� برا� بــرد در ا�ن 
رقابت ها توسط شطرنج باز� بوده /ه اعتراض د�گر حر�فان را 

به همراه داشته است.

گاتزتا: عطایی گزینه هدایت واليبال ایران است
روزنامه گاتزتا دالاســپورت ا�تاليا مدع� شــد /ه عطا�� گز�نه 
هدا�ــت تيــم ملــ� در المپيــU تو/يوســت. ا�ــن رســانه معتبر 
ا�تاليا�� نوشــت /ــه واليبال ا�ران در �U دهــه اخير از مربيان 
خارجــ� از جمله والســEو و /وال/وو�چ اســتفاده /ــرده و حاال 
پس از �U نظرسنج� به دنبال استفاده از مربيان داخل� برا� 
المپيU تو/يوست. در بين نام ها� مختلف� /ه مطرح م� شود 
نــام بهروز عطا�� /ه �U ســال پيش همراه بــا تيم مل� جوانان 

ا�ران قهرمان جهان شد هم به چشم م� آ�د.

تمرین امروز در پارکينگ، فردا در آسانسور!
از  بعــد  /ــه  ا�ــران  وزنه بــردار�  مل� پــوش  داوود�،  علــ� 
خداحافظ� بهداد ســليم� و سعيد عل� حســين�، اميد اصل� 
وزنه بردار� ا�ران در دســته فوق ســنگين به حســاب م� آ�د، با 
انتشــار �U اســتور� در ا�نســتاگرام خود از مســئوالن استان 
تهــران به خاطــر ا�ن /ه محلــ� برا� تمر�ــن در اختيــار او قرار 
ندادند، انتقاد /رد. به گزارش ورزش ســه، ا�ن وزنه بردار جوان 
با توجه به تعطيل� اردوها� تيم مل� مجبور شــده در پار/ينگ 
خانــه پدر� خــود تمر�ناتش را دنبــال /ند. داوود� با انتشــار 
عEسش نوشــته است: «٦ ماهه تمام ســالن ها� تهران بستس 
و هيچ /دوم از مســئولين ورزش تهران بــه من /مU نم� /نن 
/ــه تمر�ناتم رو ادامــه بدم. تمر�ن امروز در پار/ينگ، انشــاا... 

روزها� بعد� در آسانسور!»

اخبار اجراى سليقه اى آیين نامه استخدامی قهرمانان، شمشيرباز المپيکی را به فکر مسافرکشی و دست فروشی انداخت

اســتخدام  آ�ين نامــه  گرفتــن  ناد�ــده 
قهرمانــان ورزشــ� توســط دســتگاه ها 
و ارگان هــا� دولتــ� مدت هاســت موجبــات گال�ــه 
مدال آوران رشته ها� ورزش� مختلc را فراهم آورده؛ 
ورزشــEاران� /ــه ســال ها برا� بــه اهتــزاز درآوردن 
پرچم /شورشــان در عرصه هــا� بين الملل� از هيچ 
/وششــ� در�غ نEردند اما حاال /ه تمام شرا�ط الزم 
برا� اســتخدام را دارند به درها� بسته م� خورند و 
گوش شــنوا�� هم برا� مشEالتشــان نيست. فرزاد 
باهرارســباران، مل� پوش تبر�ز� اسلحه سابر ا�ران 
دست /م ٣ ســال است با مشEل اســتخدام� دست 
و پنجــه نرم م� /ند. او /ه موفق شــده تمــام بهانه ها 
برا� استخدامش(از مدرf تحصيل� گرفته تا پا�ان 
خدمــت) را حل /ند حاال با �U مســئله جد�د مواجه 
شــده. ارسباران مدع� اســت وقت� به وزارت ورزش 
مراجعه /رده تا پيگير روند استخدام� اش باشد، به او 
گفته اند با�د دستور از باال برسد. او اما در مصاحبه با 
خراسان تا/يد م� /ند هيچ حرفه د�گر� جز ورزش 
/ردن بلد نيســت و اگــر وزارت ورزش قصد /مU در 
ا�ــن خصوص را ندارد، حداقل زودتــر اعالم /ند تا او 
هم مثل بســيار� د�گــر از قهرمانان و مــدال آوران به 

مسافر/ش� و دست فروش� رو� آورد!
 �ســب ســهميه المپي� نقطه قوت ماســت و 

استرس ندار�م
شمشــيرباز� ا�ران در حال� برا� اولين بار موفق به 
/ســب ســهميه تار�خ� تيم� در المپيU تو/يو شد 
/ه حاال شــيوع /رونا تمام معــادالت تمر�ن� را برا� 
ا�ــن تيم بر هم زده. ارســباران در وا/نش به ا�ن /ه تا 
چــه اندازه به برگزار� المپيU خوش بين اســت و در 
صــورت برگــزار�، شمشــيرباز� ا�ران تا چــه اندازه 
بــرا� حضــور در رو�داد� بــه بزرگ� المپيــU آماده 
اســت، م� گو�ــد: «آنچه مســلم اســت ا�ن /ه شــيوع 
 U� پاندمــ� جهان� اســت و فقط مختص U� رونــا/
/شــور خاص از جمله ا�ران نيســت. تــا جا�� /ه من 
اطالع دارم ا/ثر رقبا� جهان� ما هم امEان برگزار� 
تمر�نــات تخصص� را ندارند و بيشــتر رو� تمر�نات 
بدنساز� متمر/ز شده اند. با ا�ن حال /سب سهميه 
المپيU نقطه قوت ماست. اگر /رونا تمام و مسابقات 
از ســر گرفته شود، مسابقات پيش رو حEم باز� ها� 
تدار/اتــ� پيش از المپيــU را برا�مان دارد و ما د�گر 

استرس سهميه را ندار�م.»
 قــول داده ا�ــم د�گر دربــاره مشــ"ل ت"رار! 

سالن حرف نزنيم

تيــم ملــ� شمشــيرباز� ا�ران طــ� ســال ها� اخير 
موفقيت هــا� چشــمگير� /ســب /ــرد و در واقــع 
م� توان گفت افتخار� نبوده /ه شمشيربازان به آن 
نرســيده باشــند. با ا�ن حال همچنان شاهد هستيم 
/ه مشــEالت ا�ن تيم المپي�E نه تنها ط� سال ها� 
گذشته حل نشــده بلEه به تعداد آن هم افزوده شده. 
ا�ن در حال� اســت /ه اصل� تر�ن مشــEل ا�ن رشته 
�عن� نداشتن ســالن تخصص� تمر�ن� به قوت خود 
باق� است. ارسباران م� گو�د: «مشEل سالن تمر�ن 
به قدر� تEرار� شــده /ه د�گر ما بين خودمان قرار 
گذاشتيم درباره آن صحبت نEنيم چون حرف ها�مان 
بــرا� مســئوالن هيــچ تاثيــر� نداشــته به هــر حال 
اميدوارم بعد از /سب مدال المپيU، د�گر �U سالن 

تمر�ن� در اختيار شمشيرباز� قرار بدهند.»
 بــه دنبال �� مــدال خوش رنــگ در المپي� 

تو�يو هستيم
نEتــه جالــب ا�ن /ــه بــا وجــود تمــام /م لطف� ها به 
بــا  ا�ــران  ســابر  اســلحه  مل� پــوش  شمشــيرباز�، 
 Uاطمينان خاطــر از مدال آور� ا�ن رشــته در المپي
صحبت م� /ند: «واقعا همه بچه ها عزمشــان را جزم 
  Uمــدال خوش رنــگ در المپي Uرده انــد /ــه ما �ــ/
تو/يــو بگير�ــم چون همــه ما هــر مدال� /ــه بگو�يد 
دار�م؛ از مدال آســيا�� و باز� ها� آسيا�� گرفته تا 
مدال جهان�. فقط مدال المپيU را /م دار�م و همه 
ما از صميم قلب دوســت دار�م به ا�ن مدال برســيم و 
خيل� هم برا� آن تالش /رده ا�م. تيم ما �Eدل است 

/ه انشاا... به مدال المپيU هم برسيم.»

 تحصيــل �ــردم و پا�ان خدمت گرفتــم اما باز 
استخدام نشدم

شمشيرباز� ا�ران ٤ ستاره درخشان دارد /ه عالوه 
بر دســت به گيربان بودن با /مبود امEانات ورزش�، 
مشــEل د�گر� هم دارند؛ اســتخدام نشدنشــان در 
ارگان هــا و نهادهــا� دولت�. حــال آن /ــه آ�ين نامه 
اســتخدام و جــذب قهرمانــان ورزشــ� در ســال ٩٥ 
بــه وزارت ورزش وجوانان و ســازمان وقــت مد�ر�ت و 
برنامه ر�ز� ابالغ شــد. بــا ا�ن حال هنوز هم شــاهد 
مقاومــت دســتگاه ها� دولتــ� در قبــال اســتخدام 
جملــه  از  ورزشــ�   cمختلــ رشــته ها�  قهرمانــان 
شمشــيرباز� هستيم. /ما ا�ن /ه از بين ٤ مل� پوش 
سرشناس ا�ن رشته تنها محمد رهبر� موفق شد در 
اداره ورزش اســتان گيالن استخدام شود. ارسباران 
/ه مدت هاســت پيگيــر /ارها� اســتخدام� اســت 
امــا هــر بار بــا مشــEل جد�د� روبــه رو م� شــود، در 
تشــر�ح اقداماتش در ا�ن خصوص م� گو�د: «بعد از 
باز� ها� آســيا�� ا�نچئون بود /ه قانون اســتخدام 
مــدال آوران آســيا��، قهرمانان جهــان و المپيU به 
تصو�ب رســيد و گفته شــد ا�ن مدال آوران م� توانند 
به اســتخدام ادارات /ل اســتان ها� خود دربيا�ند. 
خدا را شــEر مسئوالن اســتانم واقعا پيگير استخدام 
من بودند و /ارها� ز�اد� هم برا� من انجام دادند. 
منتها من پا�ان خدمت نداشــتم و به مشــEل خوردم. 
بعد از انجام /ارها� مربوط به پا�ان خدمتم /ه حدود 
�U ســال و اند� طول /شيد، عنوان /ردند /ه برا� 
اســتخدام نيــاز به مدرf تحصيل� اســت و بــا د�پلم 

 fنم�  توان� اســتخدام شو�. ٢ ســال هم اخذ مدر
 fتحصيلــ� زمان برد. تقر�با ٣ ســال اســت /ه مدر
فوق د�پلــم را تحو�ــل داده ام و در حــال تحصيــل در 
مقطع /ارشناس� هستم اما هنوز هيچ اقدام� برا� 

استخدام من صورت نگرفته است.»
وزارت ورزش ٣ سال است مرا پاس م< دهد!

وقتــ� از مل� پوش المپي�E شمشــيرباز� علت را/د 
مانــدن پرونــده اســتخدام� اش را جو�ــا م� شــو�م، 
ا�نطور پاســخ م� دهد: «مدام به من م� گو�ند با�د در 
وزارت ورزش /ميسيون تشــEيل شود. ٣ بار نامه من 
بــه وزارت ورزش رفته و رد شــده اما هيــچ چيز درباره 
علــت ا�ن اتفاق بــه من نگفته اند. وقتــ� هم حضور� 
مراجعــه /ــردم تا علت را جو�ا شــوم در جــواب گفتند 
/ه جلســه تشEيل نشده. سوال /ردم /ه وقت� جلسه 
تشــEيل نشــده پس چطور نامه مــرا رد /رد ه اند؟ من 
حت� گز�نش هم شــده ام ول� متاسفانه ٣ سال است 
/ه مرا به ا�ن طرف و آن طرف پاس م� دهند. از وزارت 
مرا به اســتان پاس م� دهند و در استان هم م� گو�ند 
/ه با�د وزارت ورزش /ارت را درســت /ند. وزارت هم 
م� گو�د /ه با�د از باال دستور بيا�د. وقت� هم م� پرسم 
بــاال /جاســت در جــواب م� گو�ند /ــه نم�  توانيم به 
تــو بگو�يــم! من به قــدر� بــه وزارت مراجعــه /رد ه ام 
/ــه وقتــ� از در وارد م� شــوم همه مرا م� شناســند و 
م� گو�ند ارســباران آمد. البته از ��E از /ارشناســان 
وزارت ورزش شــنيدم /ه امســال /ميســيون مربوطه 
تشــEيل شــده اما اســم من در جلســه مطرح نشده. تا 
جا�� /ه من در جر�ان هســتم حت� اگر جلسه برگزار 
شده باشد هم /س� استخدام نشده. پس وقت� جلسه 

هم برگزار شود، اتفاق� نم�  افتد.»
 بگو�نــد اســتخدام نم<  �نيم تا ما هــم برو�م 

مسافر�ش< و دست فروش<
او در حالــ� ا�ــن حرف هــا را م� زند /ه ورزشــEاران 
معموال منبع درآمد� هم ندارند. باهر م� گو�د: «من 
از ١٣ ســالگ� بــه عضو�ت تيــم مل� درآمــدم و مدام 
در اردو و خوابگاه و مســابقات بــودم. به همين خاطر 
هيچ /ار د�گر� جز شمشــيرباز� بلد نيستم. نه تنها 
من بلEه تمــام هم تيم� ها�م هم همينطور هســتند. 
مــا واقعــا هيــچ /ار د�گر� بلد نيســتيم مگــر ا�ن /ه 
مثــل قهرمانان برخ� رشــته ها برو�م مسافر/شــ� و 
دست فروشــ�. واقعــا اگــر وزارت ورزش م� بيند /ه 
نم�  تواند /ار� برا� اســتخدام ما انجام دهد بگو�د 
/ه مــا برو�م دست فروشــ� /نيــم �ا راننده تا/ســ� 

شو�م و �ا حت� در اسنپ /ار /نيم.»

ارسباران: وزارت  می گوید براى استخدامت باید از باال دستور بياید!

جزیيات پرداختی پرسپوليس به رسن
پرســپوليس بــرا� مذا/ــره بــا بشــار جهت 
تمد�د قرارداد، با�د مطالبات هافبU عراق� 
را پرداخت /ند. ماندن �ا رفتن بشــار رســن 
تبد�ل به �U مســئله /شدار و طوالن� شده 
و هنوز معلوم نيســت /ه تEليc ا�ن باز�Eن 
 Uچه خواهد شــد. آخر�ن خبر درباره هافب
عراق� قرمزها ا�ن است /ه بشار در شرا�ط� 
حاضر به مذا/ره با پرســپوليس خواهد شد 
/ه باشــگاه مطالبــات او را پرداخت /ند. در 
چنين شــرا�ط� ا�ن ســوال مطرح م� شود 
/ه بشــار چقدر از پرســپوليس طلــب دارد.  
بشــار تا قبل از نيم فصل بابت قرارداد فصل 
جد�دش /ه ٤٢٠ هزار دالر بوده، حدود ٣٢ 
هــزار دالر در�افت /رده بود. ا�ن باز�Eن /ه 
مطالبات فصل گذشــته اش را گرفته، بعد از 
تعطيالت قرنطينه با حضور در باشگاه  ١٠٠ 
هــزار دالر د�گر هم به  صورت نقد� در�افت 
/رد تا در�افت� اش از پرسپوليس بابت ليگ 
نوزدهم به ١٣٢ هزار دالر برسد. حاال شنيده 
م� شــود ا�ن هافبU عراق� پيش از باز� با 
ذوب آهن ١٠٠ هــزار دالر د�گر هم در�افت 
/ــرده تا حــاال بيش از نصــc قــراردادش را 
در�افت /رده باشد. آن طور /ه �U منبع آگاه 
در پرســپوليس گفته، ا�ن باشگاه با�د ١٠٠ 
هــزار دالر د�گر به او بپــردازد و مابق� مبلغ 
قراردادش را هــم در پا�ان باز� ها� ليگ و 
جام حذف� پرداخت /ند. قرمزها اميدوارند 
بــا پرداخت ١٠٠ هــزار دالر د�گر به رســن، 
او و مد�ر برنامه ها�ــش را راضــ� بــه مذا/ره 
/نند. البته هنوز معلوم نيست در صورت� /ه 
ا�ن ١٠٠ هزار دالر پرداخت شود، رسن پا� 

ميز مذا/ره م� آ�د �ا نه.

تيم منتخب ليگ قهرمانان آسيا ٢٠١٨ 
در قبضه سرخابی

/نفدراســيون فوتبــال آســيا تيــم منتخب 
ليــگ قهرمانــان آســيا ٢٠١٨ را معرفــ� 
/رد. ســا�ت /نفدراســيون فوتبال آسيا با 
اتمام نظرســنج� ها� خود بــرا� انتخاب 
تيــم منتخب ليگ قهرمانان آســيا ٢٠١٨، 
درنها�ت ا�ن تيم را معرف� /رد. در ا�ن تيم 
منتخب، ٤ باز�Eن پرسپوليس و ٣ باز�Eن 
استقالل حضور داشــتند. باز�Eنان ا�ران� 
در تيم منتخب ليگ قهرمانان آسيا ٢٠١٨ 
شــجاع  بيرانونــد،  عليرضــا  از:  عبارتنــد 
خليــل زاده، ســيامU نعمتــ� و عليپــور از 
پرسپوليس و مامه تيام، فرشيد اسماعيل� 

و ور�ا غفور� از استقالل .

باشگاه سپاهان  در صورت پيروز� ا�ن تيم مقابل استقالل در جام  حذف� به اعضا� تيم خود پاداش 
م� دهد. تيم ها� فوتبال ســپاهان  و اســتقالل در چارچوب مرحله �U چهارم نها�� جام حذف� در 
ورزشگاه آزاد� تهران به مصاف هم م� روند. اهميت ا�ن د�دار برا� ٢ تيم ز�اد و به نوع� باز� مرگ 
و زندگ� اســت. بر همين  اساس، مسئوالن باشگاه ســپاهان در نظر دارند در صورت پيروز� مقابل 
اســتقالل و صعود تيم شــان به دور بعد� جام حذف�، پاداشــ� به اعضا� تيم فوتبال خود بپردازند. 
ا�ن وعده برا� باال بردن روحيه باز�Eنان ســپاهان به منظور به دست آوردن پيروز� مقابل استقالل 
اســت. با ا�ن شــرا�ط، با�د د�د در ا�ن باز� مهم  چه نتيجه ا� رقم م� خورد و تقابل جذاب تيم ها� 

امير قلعه نو�� و فرهاد مجيد� به سود /دام �U به پا�ان خواهد رسيد.

قول پاداش به بازیکنان سپاهان براى برد مقابل استقالل
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پاداش ویژه آبی ها براى عبور از سپاهان
بعــد از بــاز� بــا ســپاهان در ليگ برتــر فوتبــال ا�ران، 
فرهــاد مجيــد� شــخصا نفــر� ٢٠٠ دالر بــه باز��نان 
اســتقالل پاداش داد. در همين راستا شــنيده م( شود 
اگر اســتقالل در مرحلــه �9 چهارم نها�ــ( جام حذف( 
باشــگاه ها� <شــور، ســپاهان اصفهان را ببرد، پاداش 
و�ــژه ا� در انتظــار آب( پوشــان خواهــد بــود؛ پاداشــ( 
<ــه از طــرف باشــگاه به آن هــا اهــدا  خواهد شــد. البته 
ســپاهان( ها هم پاداش خوب( را برا� غلبه بر استقالل 
در نظــر گرفته انــد. ســپاهان در ليــگ برتــر موقعيــت 
متزلزل( پيدا <رده و تمام اميدش  به جام حذف( است.

پرسپوليس تعطيل شد
طبق اعالم رســانه رسم( باشــگاه پرســپوليس، با نظر 
�حي( گل محمد� تمر�ن د�روز تيم فوتبال پرسپوليس 
تعطيل اعالم شد اما ســرمرب( سرخ پوشان برا� ا�ن <ه 
باز��نانش ر��اور� بهتر� داشته باشند، تمر�ن امروز 
را هــم تعطيل اعــالم <رد. بر ا�ن اســاس اوليــن تمر�ن 
پرســپوليس بعــد از ٢ روز تعطيلــ(، از روز سه شــنبه در 

ورزشگاه شهيد   <اظم( برگزار م( شود.
توقف آنتورپ در غياب بيرانوند 

تيــم آنتورپ در غياب بيرانوند دروازه بــان ا�ران( خود در 
د�دار مقابل موس�رن به تساو� دست �افت. از هفته اول 
رقابت ها� ليگ فوتبال بلژ�9، آنتورپ ميزبان موس�رن 

بود و ا�ن باز� با تساو� �9- �9 به پا�ان رسيد. 

ســا�ت �ونان( از مش�ل بزرگ بر ســر انتقال احسان حاج صف( به �ونان خبر 
داد. به نقل از اســپورت گاتزتا، ســران باشــگاه آر�س �ونان خواســتار جذب 
احســان حاج صف( شــده اند و تما�ل دارنــد ا�ن باز��ن را بــرا� فصل جد�د 
رقابت ها� ليگ برتر �ونان جذب <نند. با ا�ن حال �9 مش�ل بر سر انتقال 
باز��ن پيشين المپيا<وس و پانيونيوس وجود دارد و آن هم ا�ن <ه حاج صف( 
تا پا�ان ماه آگوســت بــه ترا<تور تعهد دارد و به همين خاطــر بعد از ا�ن تار�خ 
نيز او به <م( اســتراحت نياز دارد و همين باعث م( شــود <ه باز��ن ا�ران( 
هفته ها� اوليه ليگ �ونان را از دســت بدهد. با ا�ن حال ســران آر�س �ونان 
با علم به ا�ن موضوع هم چنان خواســتار به خدمت گرفتن احسان حاج صف( 

هستند. 

صبح د�روز و پس از باز شدن بان9 ها� عمان، ١٥ درصد د�گر از مطالبات بران�و 
ا�وان�وو�چ <ه مدت( قبل به حساب اعالم شده از سو� و� در بان9 مسقط وار�ز 
شده بود، به حساب ا�ن مرب( رسيد تا ميزان در�افت( و� از باشگاه پرسپوليس 
به ٣٠ درصد برسد. البته با وجود ا�ن <ه پرسپوليس تا ١٦ مرداد فرصت داشت 
برا� تسو�ه حســاب با سرمرب( <روات و دســتيارانش اقدام <ند، و<يل آن ها ٣ 
روز قبل نامه ا� به فيفا ارسال و به ا�ن نهاد اعالم <رد پرسپوليس با وجود وار�ز 
بخشــ( از پول بران�و و ٣ مرب( <روات تا اجرا� <امل ح�م فاصله ز�اد� دارد. 
به نظر م( رسد با توجه به نامه نگار� ها�( <ه باشگاه پرسپوليس با بخش مال( 
و <ميتــه انضباط( فيفا انجام داده، بــه زود� بخش د�گر� از مطالبات بران�و، 

ا�گور پاناد�چ و زالت�و ا�وان�وو�چ به حساب آن ها وار�ز خواهد شد.

در�افت	 بران�و از پرسپوليس به ٣٠ درصد رسيدمش�ل بزرگ برا� انتقال حاج صف	 به �ونان

فوتبال کرمان چشم انتظار 
اتفاق تاریخی! 

باز� ها� سرنوشت ساز در هفته پا�ان	 ليگ دسته اول 

در روزها�( <ه قهرمان ليگ 
برتر مشــخص شــده و جام را 
گرفته و سا�ر تيم ها  برا� <سب سهميه و بقا 
تــالش م( <نند، ليگ �9 هــم ٣ روز پيش 
قهرمانش را شــناخت اما سرنوشــت صعود 
تيم دوم به ليگ برتر به هفته پا�ان( <شيده 
شد. در هفته س( و سوم ليگ دسته اول <ه 
روز عيد غد�ر برگزار شــد، مس رفســنجان 
صدرنشــين جدول بــا پيروز� �ــ9 - صفر 
مقابل تيم نود اروميه ٦٦ امتياز� شــد و با 
توجــه به ش�ســت مس <رمــان جد� تر�ن 
رقيبش در راه <سب عنوان قهرمان( مقابل 
تيــم آلومينيــوم اراl، قهرمانــ( اش را در 
فاصله  �9 هفته مانده تا پا�ان ليگ دســته 
اول مســجل <ــرد و جشــن صعــود گرفت. 
صعود مس  رفسنجان به ليگ برتر در حال( 
رخ داد <ه اســتان <رمان گل گهر سيرجان 
را بــه عنــوان نما�نــده در ليــگ برتــر دارد، 
نما�نده ا� <ه البته در انتها� جدول برا� 
بقا م( جنگد. حاال با صعود مس رفسنجان 
و حضــور گل گهر ســيرجان در ســطح اول 
فوتبال <شور، <رمان( ها صاحب ٢ سهميه 
شــده اند و اميدوارنــد تيم مــس <رمان هم 
به ليگ برتــر صعود <ند تــا اتفاق( تار�خ( 

برا� ا�ن اســتان رقم بخــورد. مس <رمان 
<ه هدا�ت آن را مجتب( حســين( دســتيار 
ســابق �حي( گل محمد� بر عهــده دارد تا 
پيش از د�دارها� هفته ســ( و سوم در رده 
دوم قرار داشــت و حت( از شانس قهرمان( 
هم برخــوردار بــود اما مســ( ها در خانه به 
رقيب نزد�ــ9 و سرسخت شــان آلومينيوم 
تيــم  ا�ــن  بــه  را  دوم  رده  و  باختنــد   lارا
ارا<ــ( دادنــد و خــود به رده ســوم ســقوط 
<ردند. هرچنــد حاال مــس و آلومينيوم هر 
دو ٦٠ امتياز� هســتند اما در هفته پا�ان( 
ليــگ برتر مــس <رمــان در تبر�ــز ميهمان 
شــهردار� ا�ن شــهر اســت و آلومينيوم در 
خانــه از دامــاش گيــالن پذ�را�ــ( خواهد 
<رد. باا�ن�ه شــهردار� ســقوطش مسجل 
شــده و  انگيــزه چندان( برا� بــاز� با مس 
<رمــان ندارد و شــا�د بتــوان �ــ9 پيروز� 
آسان برا� مس( ها متصور شد، با ا�ن حال 
شــاگردان رسول خطيب( با برد خفيn هم 
م( تواننــد راه( ليــگ برتر شــوند، چرا <ه 
تفاضل گل شــان بهتر از مس <رمان است. 
ا�ن بدان معناســت <ه مس <رمان در تبر�ز 
با�د جشــنواره گل به راه بيندازد تا شــانس 
صعــودش از آلومينيوم بيشــتر شــود آن هم 

مقابل همشــهر� ها� رســول خطيب( <ه 
با وجود مســجل شدن ســقوط شان، تا<يد 
<رده انــد با قدرت و صالبــت باز� خواهند 
<ــرد تا هم باز� جوانمردانه رعا�ت شــود و 
هــم  تيم( <ــه همشهر� شــان هدا�تش را 
بر عهــده دارد، به ليگ برتــر راه �ابد. هفته 
مــرداد   ٢٦ روز  اول  دســته  ليــگ  پا�انــ( 
برگزار خواهد شــد تا ت�ليــn صعود <ننده 
مشــخص  ســقوط <ننده  تيم هــا�  و  دوم 
شــود. <رمان( ها اميدوارند هم گل گهر در 

ليگ برتر ماندگار شــود و هــم مس <رمان 
با عبــور از خوان هفتم به ليــگ برتر صعود 
<نــد تا <رمان در پا�ان فصل جار� فوتبال 
باشگاه( ا�ران جشــن هت تر�9 نما�نده 
در ليــگ برتــر  را بگيرد! البتــه پيش تر هم 
شــاهد بوده ا�م <ه فوتبــال <رمان در ليگ 
برتــر صاحــب ٢ نما�نده باشــد امــا حضور 
همزمــان ٣ نما�نــده از ا�ن اســتان پهناور 
در ليگ برتر ب( ســابقه است و اگر رخ دهد 

اتفاق( تار�خ( خواهد بود. 

سرخابی ها مهرماه بورسی می شوند
معــاون توســعه ورزش قهرمانــ( و حرفــه ا� وزارت ورزش و جوانان گفت: «حدا<ثــر اوا�ل مهرماه 
ورود ٢ باشــگاه استقالل و پرسپوليس به بورس نها�( م( شود.» عل( نژاد افزود: «در عين حال ٢ 
ورزشــگاه مرغوب�ار و <مپ حجاز� برا� اســتقالل و ٢ ورزشگاه شــهيد گمنام و درفش( فر به نام 
پرسپوليس در خواهد آمد و در مرحله صدور سند قرار دارد و تصور م( <نيم حدا<ثر اوا�ل مهرماه 
ورود به بورس را در مورد ا�ن ٢ باشــگاه داشــته باشــيم.» و� با اشــاره به ا�ن <ه اداره ٢ باشــگاه 
اســتقالل و پرســپوليس ســخت اســت، عنوان <رد: «بخش عمده بده( اســتقالل و پرســپوليس 
پرداخت شــده  و در هفته گذشته پرســپوليس ٨٥٠ هزار �ورو از بده( ها� قبل( خود را پرداخت 
<ــرد <ــه مربوط به ٣ دســتيار بران�و به طــور <امل و بخشــ( از طلب بران�و بود و با وجود مســائل 

مطرح شده فيفا در ا�ن مورد قبول <رده <ه مطالبات دستياران بران�و را پرداخت <ند.»

العرب	 قطر مشتر� ستاره پرسپوليس 
دژاگه مانع انتقال ترابی به ليگ 

قطر می شود؟! 
مهد� ترابــ( در فصل جار� ��ــ( از بهتر�ن 
باز��نان ليگ برتر و ســتاره پرســپوليس بوده 
<ه امتيازات ز�ــاد� را برا� تيمش با گل ها� 
٣ امتيــاز� بــه دســت آورده اســت. ترابــ( بــا 
بــه ثمــر رســاندن ١٠ گل و دادن ٥ پــاس گل 
همــراه با عل( عليپــور <ه آمار مشــابه( دارد، 
تاثيرگذارتر�ــن باز��نان پرســپوليس در ليگ 
نوزدهــم بوده اند و از ا�ن رو در تيررس تيم ها� 
خارج( قــرار گرفته   اند. با ا�ن <ه برخ( منابع 
غيرموثــق از پيشــنهاد باشــگاه ها� متمــول و 
سرشــناس قطــر بــه و�نگر چــپ پرســپوليس 
خبر داده بودند اما ا�ــن باز��ن از العرب( قطر 
پيشــنهاد دارد و الدحيــل و الســد تما�لــ( بــه 
جذب ا�ن باز��ن نشان نداده اند. العرب( قطر 
بــرا� باز��نــان ا�ران( نام آشــنا�( اســت و از 
سال ها پيش تا<نون باز��نان ا�ران( ز�اد� در 
ا�ن باشگاه باز� <رده اند. عبدالرضا برزگر�، 
ابراهيم قاســم پور، جعفر مختار� فر، شــاهين 
بيانــ(، شــاهرخ بيانــ(، عبدالعلــ( چنگيــز، 
<ر�م باو�، مجتب( محرم(، خداداد عز�ز�،  
هاد� ش�ور�،  هاد� عقيل(، دژاگه، ن�ونام و 
پورعل( گنج(، ١٤ باز��ن ا�ران( تار�خ باشگاه 
العرب( تا به امروز بوده اند و از باز��نان شاخص 
خارجــ( <ه پيراهــن ا�ن تيــم را پوشــيده اند، 
م( توان از اشتفان افنبرگ و گابر�ل باتيستوتا 
ســتاره ها� تيم مل( آلمان و آرژانتين نام برد. 
ن�ته مهم( <ه درباره پيشنهاد العرب( به تراب( 
عالوه بــر مبلــغ وسوســه انگيز آن وجــود دارد، 
نقش پررنگ ��( از نزد��ان مال9 �9 باشگاه 
مطرح <شور در ا�ن پيشنهاد و انتقال احتمال( 
است! ا�ن در حال( است <ه باشگاه العرب( در 
ماجرا� فسخ قرارداد �9 طرفه اش�ان دژاگه 
باز��ــن تيم مل( ا�ــران <ارش به دادگاه عال( 
ورزش <شــيده و شــا�د بابــت شــ�ا�ت دژاگه 
جر�مه سنگين( شود و ا�ن احتمال وجود دارد 
<ه را� <اس رو� نظر ســران باشــگاه العرب( 
بــرا� جذب �ــ9 باز��ن جد�ــد ا�رانــ( تاثير 

منف( بگذارد. 

آزمون، طارمی و عليپور جزو ۵٠٠ فوتباليست 
برتر دنيا

مجلــه  ورلــد ســا<ر  در چــاپ جد�ــدش مثل ســال ها� 
گذشــته به معرفــ( باز��نان برتر دنيا در ســال ٢٠٢٠ 
پرداخــت. ا�ن مجلــه جهانــ( در ليســت ٥٠٠ باز��ن 
برتر خود در ســال ٢٠٢٠ ، نام ٣ باز��ن ا�ران( را جا� 
داد. سردار آزمون، مهاجم مل( پوش <شورمان و ستاره 
زنيت ســن پترزبــورگ به همــراه ا�ن تيم روســ( در ا�ن 
فصــل ٣ جام(ليــگ، حذفــ( و ســوپر <اپ) را فتح <رد 
و ��ــ( از باز��نــان برتــر از د�د ا�ن مجله انتخاب شــد. 
مهــد� طارمــ( د�گر مهاجــم مل( پوش <شــورمان هم 
<ه به همراه ر�وآوه فصل( رو�ا�( را پشــت ســر گذاشته 
بود و با زدن ١٨ گل تيمش را <م9 <رد تا سهميه اروپا 
بگيــرد، در ا�ن ليســت ٥٠٠ تا�( حضور داشــت. عل( 
عليپــور، مهاجم پرســپوليس <ه در ا�ن فصــل به همراه 
سرخ پوشــان چهارميــن قهرمانــ( متوالــ( اش در ليگ 
ا�ران را تجربه <رد، به عنوان ســومين باز��ن ا�ران( در 

ا�ن ليست بهتر�ن فوتباليست ها� دنيا حضور داشت.
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