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 گدایی آمریکا 
برای رای جواب نداد 

 آمریکا در نبردی دیپلماتیک در شورای امنیت برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران شکست سختی خورد 

 » دورهمی« 
خاطره انگیزها در موزه

هدایای ویژه ای که به  برنامه 
»دورهمی« اهدا شد؛ این هدایا از 

طرف چه کسانی بوده است؟

6

خنجر عربی خیانت قرن
عادی سازی روابط امارات با اسرائیل  چه پیامدهایی دارد و چرا اکنون علنی شده است؟

 بیم و امید وام با سهام عدالت
برای خرید کارت اعتباری سهام 

عدالت دست نگه داریم یا نه؟

دخل و خرج

 بحــران ها ، مادر اختراع ها
همه چیزهایی که وسط بحران ها 

پدید آمدند

زندگی سالم

 تبدیل روستاها به ویال 
با استخر ماهی!
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 آموزه های اشتباه خانواده های 
اینستاگرامی

زندگی سالم

محرومیت خواهران منصوریان 
از فعالیت ورزشی

گفت وگو با شهربانو منصوریان 
درباره محرومیت ۲۰ ماهه اش
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 اشک های عجیب 
در فراق سگ و گربه!
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خیانت برای هیچ! 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پنج شنبه شب در یک 
کنفرانس خبری در کاخ سفید از توافق رژیم صهیونیستی 
و امارات  متحده عربی برای عادی سازی کامل روابط خبر 
داد.همزمان امارات، آمریکا و اسرائیل در بیانیه مشترکی 
ضمن تایید این خبر اعالم کردند که روابط دوجانبه میان 
ابوظبی و تل آویو به شکل مستقیم و علنی برقرار خواهد شد. 
توافق امارات با رژیم صهیونیستی در ابعاد مختلف اهمیت 
دارد، اما مهم ترین بعد آن اهمیت زمانی توافق است. مصر 
در شرایطی در سال 1978 با رژیم صهیونیستی پیمان صلح 
کمپ دیوید را امضا کرد که کشورهای عربی در چهار جنگ 
متوالی از این رژیم شکست خورده بودند و امیدی به تضعیف 
رژیم صهیونیستی نداشتند. در واقع، صلح مصر، صلح از 
روی »استیصال و ناامیدی« بود اما امارات در شرایطی با رژیم 
صهیونیستی توافق صلح امضا کرده است و در جهت ایجاد 
روابط رسمی دیپلماتیک گام بر می دارد که نه تنها »شکست 
پذیری« ارتش اسرائیل بلکه آسیب ها و ضعف های متعدد 
آن ثابت شده است. اثبات این موضوع نه از سوی ارتش 
کشورهای عربی بلکه از سوی گروه های مقاومت لبنان 
و فلسطین انجام شده است. بعد دیگر اهمیت زمانی این 
توافق ابوظبی و تل آویو، مربوط به شرایط شکننده داخلی 
سرزمین های اشغالی است. رژیم صهیونیستی در بدترین 

دوران 72 ساله خود قرار دارد. طی یک سال، سرزمین 
های اشغالی شاهد برگزاری سه انتخابات پارلمانی بود که 
درنهایت نیز به تشکیل کابینه شکننده ائتالفی منجر شد. 
با گذشت تنها چهارماه اختالف ها در درون کابینه نتانیاهو 
شدت پیدا کرده و زمزمه های فروپاشی کابینه و برگزاری 
انتخابات چهارم پارلمانی نیز افزایش یافته است. عالوه بر 
این، افزایش مشکالت اقتصادی و ناکامی کابینه نتانیاهو 
در مقابله با شیوع کرونا نیز زمینه های برگزاری تظاهرات 
ضد کابینه و شخص نتانیاهو را فراهم کرده است . ده ها 
هزار نفر بزرگ ترین تظاهرات علیه نتانیاهو را برگزار کردند 
و خواستاربرکناری وی از نخست وزیری شدند. با این حال، 
تقلیل تظاهرات به اعتراض علیه نتانیاهو، نادیده گرفتن 
واقعیت هاست چرا که مــردم در سرزمین های اشغالی 
نتانیاهو را سمبل ساختار قدرت می دانند،به این دلیل او  
به  برگ برنده ای برای فرار از مهلکه نیاز داشت.سومین بعد 
اهمیت زمانی توافق ،نزدیک بودن آن با انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکاست. دونالد ترامپ در پی ناکامی در مقابله 
با شیوع گسترده کرونا در آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد این 
کشور، نه تنها از پیروزی در انتخابات نوامبر 2020 اطمینان 
ندارد بلکه حتی اغلب نظرسنجی ها در شرایط فعلی  حاکی 
از شکست ترامپ در مقابل جو بایدن اســت. بنابراین، 
رونمایی از توافق امارات با رژیم صهیونیستی کارت مهمی 
ــرای ترامپ در انتخابات پیش روســت. در عین حال،  ب
رونمایی از این توافق در این بازه زمانی به صورت هدفمند 
انجام شده است چرا که در صورت شکست احتمالی ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری، امکان چنین توافقی نیز 
کاهش پیدا می کرد.توافق امــارات با رژیم صهیونیستی 
پیامدهایی در دو سطح ملی و منطقه ای نیز خواهد داشت. 
مهم ترین پیامد این توافق در سطح ملی، »ستانده« طرفین 

است. رژیم صهیونیستی با این توافق بر شمار کشورهای 
عربی که با این رژیم توافق صلح امضا کردند، افزود کما این 
که احتمال دارد کشورهایی نظیر بحرین نیز در جهت عادی 
سازی روابط با رژیم صهیونیستی گام بردارند. مصر و اردن 
نیز در شرایطی با رژیم صهیونیستی توافق صلح امضا کردند 
که هر دو کشور مرز مشترک با سرزمین های اشغالی دارند، 
اما نه تنها امارات هیچ مرز مشترکی با اسرائیل  ندارد بلکه 
فاصله جغرافیایی زیــادی با سرزمین های اشغالی دارد. 
امارات نخستین کشور عربی است که مرز جغرافیایی با رژیم 
صهیونیستی ندارد، اما با این رژیم توافق صلح امضا کرد. 
در مقابل، امارات نه به لحاظ اقتصادی و نه سیاسی به رژیم 
صهیونیستی نیاز ندارد. بنابراین در مقابل این توافق به لحاظ 
ملی ستانده ای نداشته است.افزون بر این،توافق کمپ 
دیوید، وادی عربه یا توافق سازمان آزادی بخش فلسطین 
)ساف( با رژیم صهیونیستی در مقابل آزادی زمین بود. یعنی 
در مقابل این توافق، بخش هایی از جغرافیای اشغال شده 
توسط رژیم صهیونیستی آزاد می شد، اما اکنون حتی یک 
وجب از اراضی اشغالی آزاد نمی شود و طرح الحاق کرانه 
باختری به سرزمین های اشغالی نیز کنار گذاشته نشده 
بلکه تعلیق شده است. نتانیاهو در این خصوص صریحًا گفت: 
»به طرح الحاق )کرانه باختری( پایبندیم و هرگز از آن کوتاه 
نمی آییم. ترامپ شهرک های اسرائیلی )درکرانه باختری( 
را به رسمیت شناخته است. من هیچ طرحی را به تعویق 
نینداخته  ام، بلکه ترامپ خواستار تعویق این طرح شد.« 
حتی »دیوید فریدمن«، سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی نیز 
تاکید کرد که طرح الحاق کرانه باختری لغو نشده بلکه به 
طور موقت متوقف شده است. با توجه به این شرایط است که 
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند توافق امارات با رژیم 
صهیونیستی خیانتی ذلیالنه و »صلح در مقابل هیچ« است. 
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ــد. من چهار سر  •  آقایان مسئولین! خیلی رو داری
عائله و بیکار نباید سهمی از عدالت داشته باشم؟ 
ازتــون خواهش می کنم اسم این سهام رو بگذارید 

سهام بی عدالتی.
 تامین اجتماعی قــراره حقوق کسی که 30سال  •

حداقل و کسی که چندین رده باالتر را پرداخت کرده 
آن هم با 30 سال هر دو را دو میلیون و800 هزار 
تومان کند! پس پول هایی را که ما در این 30 سال 
بیشتر پرداخت کردیم هم به نرخ روز به ما برگرداند. 

به هیچ عنوان کوتاه نمی آییم.
آقای روحانی که به خاطر حفظ سالمتی خودش  •

ــاع از وزیراقتصاد به مجلس  ــرای دف حاضر نشد ب
برود چرا جلوی برگزاری کنکور ومراسم عزاداری 
رو نمی گیرد تا جان مردم به خطر نیفتد؟ مگه خون 

ایشون رنگین تر از مردم عادی است؟
مدت دو ماه است سهام عدالت را به بانک مسکن  •

دادم ولی از پولش خبری نیست. به بانک مراجعه 
کردم، میگه به ما ربطی نداره! شما پیگیری کنید.

این همه ناهماهنگی در اجرای کنکور چه دلیلی  •
دارد؟ فرزند من روانی شده و دو روزه مرتب داد می زنه 
و من رو کتک می زنه و وسیله ها رو می شکنه! چرا 
این جوری با سالمت روان افراد بازی می شه؟ واقعا 

خسته شدیم.
 از این که حداقل بگیرها شدند دو میلیون و800  •

هــزار تومان خوشحال شدم ولی از این که من با 30 
سال سابقه پرداختی بیشتر با آن ها یکی شدیم ناراضی 
هستم. این نهایت بی عدالتی است. کانون بازنشستگان 

تامین اجتماعی انگار خواب است. کاری بکنید.
 توفان شدید آمد/ آن موج جدید آمد/ سیمای گرانی  •

ها/ یک باد وزید آمد/ شیپور تورم را/  هر کس که 
شنید آمد/ قند وشکر و روغن/ با نرخ جدیدآمد/ بر 
بام بدلکاران/ مرغی که پرید آمد/ زان روز حقوق ما/ 
با فیش سفید آمد/ ته مانده عابر بانک/ با بیم وامید 

آمد/ با وعده ارزانی/ طراح کلید آمد...
 مسئوالن محترم مربوطه لطفا برای گاز مایع کاری  •

کنید. ما راننده ها چه گناهی کردیم که باید درصف 
های طوالنی گاز بمانیم؟خودروها همه ال پی جی 
هستند،با بنزین سه هزار تومانی چطوری کارکنیم؟ 
اگه منبع ال پی جی غیراستاندارد و خطرناک است 

چرا تولید می شود؟
 به مهاجرین کشور همسایه میگم چرا جرم می  •

کنید؟ می گن ایرانی ها هم می کنند! ایرانی اگه جرم 
بکنه، توی خونه خودش می کنه، هویتش مشخصه، 
شناسنامه داره و پلیس می تونه دستگیرش کنه! ولی 
شما چی که اکثرا به صورت غیر مجاز وارد ایران می 

شید و همین باعث می شه هویت تون، پنهان بمونه!
 دولت که اصال به تامین اجتماعی اهمیت نمی دهد  •

حداقل مجلس کاری بکند چون همسان سازی به 
شکل عجیبی داره اجرا می شه. درکمال بی عدالتی 
ــز کردیم. حاال با حداقل  30 سال پول بیشتر واری

بگیرها یکی شدیم. این غیر قابل تحمل است.
 آقای شهردار لطفا در خیابان های کم عرض اجازه  •

بلند مرتبه سازی ندهید بیشتر مردم خودرو دارند 
و موقع بیرون آمدن با هم کل کل دارند و خدا نکنه 

خیابانی یک طرفه باشد، صبح تا شب جنگ اعصابه!
 لطفا پیگیری کنید چرا با کارت بانکی در 24 ساعت  •

فقط می شه 50 میلیون کارت کشید یعنی برای خرید 
باالی 50 میلیون حتما باید بری بانک چک بین بانکی 

بگیری؟مگه  نمی گن به ادارات کمتر مراجعه کنید. 
 مشاغل سخت و زیان آور طبق قانون و با 4درصد  •

حق بیمه بیشتر ودر شرایط سخت کاری بازنشسته 
شدند ولی عمالبه همسان سازی درصدخیلی کم 

تعلق گرفته.
 وقتی که یک تیم مانند پرسپولیس درپایان دوره  •

ها موفق می شه خب زحمت کشیدند پیروز شدند 
وافتخارش وسربلندیش برای کشورماست. تهمت 
چرا؟حسادت چرا؟همه تیم ها که نمی شه قهرمان 

بشوند یهو!
کسی که مشاغل سخت شاملش شده وکارفرما در  •

قبال بازنشستگی کارگرش به بیمه 8 درصد داده و باز 
نشسته شده آیا باید درمتناسب سازی این 8 درصدی 
که گرفتند نادیده گرفته ومستمری بگیر از همه چیز 

محروم بشود؟
 مگر شورای نگهبان سخنان امام)ره( را قبول ندارد  •

که فرمودند حال فعلی فرد مالک است؟ پس چرا 
آقای کدخدایی گفته کسانی که قبال رد صالحیت 
رد  که  نکنند  شرکت  رو  پیش  درانتخابات  شدند 

صالحیت می شوند؟

محرومیت  خواهران منصوریان از فعالیت ورزشی
 شهربانو منصوریان در گفت و گو با خراسان:3 بار برای انتخابی مسابقات جهانی بازی کردیم تا باالخره یکی مان را حذف کنند!

مصطفی میرجانیان-فدراسیون ووشو با برگزاری کمیته 
انضباطی، شهربانو منصوریان را 20 ماه و سهیال منصوریان 
ــی محروم کــرد. خواهران  را 8 مــاه از فعالیت های ورزش
منصوریان که از شانس های اصلی کسب مــدال جهانی 
برای ووشوی ایران محسوب می شوند با حکمی  از سوی 
فدراسیون ووشو در مجموع به مدت 28 ماه محروم شدند. 
همه ماجرا از جنجال دوپینگ مریم هاشمی در ووشو شروع 
شد. جایی که خواهران منصوریان به این خبر واکنش نشان 

دادند و البته با پاسخ تند فدراسیون مواجه شدند. 
شهربانو منصوریان در گفت و گو با خراسان در خصوص 
حواشی اخیر اظهار کرد: حدود یک سال پیش مسابقات 
جهانی داشتیم که من و خواهرم در آن شرکت کردیم. 
خواهرم سهیال که قبل از آن در لیگ چین تمرین کرده 

ــاده  بــرای مسابقات آمــده بود و  بود با بدنی آم
سال  دو  از  بعد  دیگر  بازیکن  هاشمی،  خانم 
که از رشته ووشو خداحافظی کرده بود برای 
انتخابی تیم ملی آمد. بازی در کرج و با حضور 
دو هزار تماشاچی برگزار و سهیال برنده شد. 
اما بعد از چند ساعت زنگ زدنــد و گفتند تیم 
ملی یک انتخابی دیگر دارد. در صورتی که در 
قانون تیم ملی 20 دقیقه وقت اعتراض داریم 

اما داوران بین المللی تصمیم می گیرند که چه کسی برنده 
است. ما ولی کوتاه آمدیم و دوباره مسابقه دادیم و باز هم 
برنده شدیم. دوبــاره تماس گرفتند و گفتند سهیال باید 
برای بار سوم برای انتخابی شرکت کند. ما اعتراض کردیم 
و به وزارت ورزش رفتیم ولی وزیر ورزش هیچ کاری انجام 
نداد و فقط گفت بروید با معاونم صحبت کنید تا درست 
شود. اما معاون قبلی ایشان به ما گفتند بروید بازی کنید. 
خواهرم سهیال رفت بازی کرد. جالب این جاست که برای 
بازی خانم ها، بانوان را از سالن بیرون کردند و آقایان در 
جایگاه تماشاچیان نشستند! ما از یک پستو بازی را نگاه 
کردیم و بعد هم گفتند خواهرتان باخت.ما بعد از یک سال 
آمدیم اعتراض کنیم. اما تهدید مان کردند که اگر اعتراض 
کنید هم من  )شهربانو( و هم خواهرت را حذف می کنیم. 

ما هم چیزی نگفتیم و به مسابقات اعزام شدیم. وقتی تست 
دوپینگ بازیکنی که به جای خواهرم سهیال به مسابقات 
رفته بود مثبت اعالم شد پستی در اینستاگرام گذاشتیم و 
اعتراض کردیم که چرا کاری کردید که مدال یک ورزشکار 
ایرانی بسوزد؟ ما را به کمیته انضباطی کشاندند و 20 ماه 
محرومم کردند. آخر چرا باید برای یک انتقاد در فضای 
مجازی یک ورزشکار را دوسال محروم کنند؟ به ما گفتند که 
شما را محروم می کنیم چون خبر کذبی را در اینستاگرام تان 
گذاشتید که طبق آن خانم هاشمی دوپینگ کرده است. 
در صورتی که همه رسانه ها همین را نوشته بودند و ما هم 
نوشتیم. اگر خبر کذبی را زدیم باید به اتهام نشر اکاذیب 
از ما شکایت کنند و بعد به کمیته انضباطی برویم. ولی 

بهانه های دیگری آوردند!
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شب  شنبه  الملل-پنج  بین  ــروه  گ
23 مردادماه )14 آگوست 2020( 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
طی پیام کوتاهی در صفحه توئیتر خود 
نوشت:" موفقیت بزرگ برای امروز. 
تاریخی بین دوستمان  پیمان صلح 
اسرائیل و امــارات".ایــن پیام گرچه با 
ــط گسترده و عمیق اما  توجه به رواب
ــارات متحده عربی و رژیم  پنهانی ام
صهیونیستی طی سالیان گذشته، خبر 
از اتفاق جدیدی نمی داد، اما از این نظر 
حائز اهمیت بود که این رفتار خائنانه 
بــرای اولین بار با صراحت اعــام و به 
صورت یک سند علنی رونمایی شد تا 
خنجری بر پیکر »آرمان فلسطین« وارد 
کند و رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی 
را از سوی یک کشور عربی به رسمیت 
بشناسد. ساعاتی پس از پیام رئیس 
جمهور آمریکا، مشاور ارشــد دونالد 
ترامپ خبر داد که یک کشور عربی دیگر 
ــای آینده« عادی سازی  نیز »در روزه
کامل روابط خود با اسرائیل را اعام 
خواهد کرد. از بحرین و عمان  و حتی 
کویت در گمانه زنی های سیاستمداران 
و رسانه های اسرائیل و منطقه به عنوان 
یکی از کشورهای بعدی نام برده شده 
که صلح با اسرائیل را خواهد پذیرفت. 
بر خاف ادعاهایی که برخی منابع 
عربی طی ساعات اولیه انتشار خبر 
این توافق کردند معامله قرن نه تنها 
در پی این توافق کنار گذاشته نمی 
شود بلکه خود این توافق در چارچوب 
ایــن طــرح نژادپرستانه آمریکا انجام 
شد. عــادی ســازی روابــط کشورهای 
عربی با رژیم صهیونیستی یکی از ابعاد 
مهم معامله قرن و در واقع »روِح معامله 
قــرن« اســت. بنابراین،طبیعتا اقدام 
امارات سبب می شود کشورهایی نظیر 
بحرین نیز در جهت عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی گام بردارند.در این 
بین، همه گروه های فلسطینی اعم از 
تشکیات خودگردان،حماس،جنبش 

جهاد اسامی و... توافق عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم 
ــان ملت  کردند و آن را خیانت به آرم
فلسطین و هدیه مجانی در راستای 
تــداوم سیاست های اشغالگری رژیم 
صهیونیستی برشمردند.انصارا... یمن 
نیز در بیانیه ای، عربستان را عامل اصلی 
اجــرای سناریوی رژیــم صهیونیستی 
بــرای انداختن کشورهای عربی در 
ــازی روابـــط دانــســت. ــادی سـ دام عـ
ازسوی دیگر،سلطنت عمان همسو با 
کشورهای بحرین و مصر از عادی سازی 
ــط رژیــم صهیونیستی با امــارات  رواب
حمایت کرد.روزنامه یدیعوت آحارانوت 
نیز به نقل از یک تاجر صهیونیست 
گــزارش داد که ولیعهد سعودی در 
مراسمی به وی گفته اســت که علت 
اصلی عدم عادی سازی علنی روابط 
ریــاض-تــل آویــو، ترس وی از تهران و 

دوحه است.!

دوستان در خفا،دشمنان در ظاهر	 
ــان که به نظر می  در ایــن بین اردوغـ
ــه شـــدت از بـــرقـــراری رابــطــه  رســـد ب
میان اماراتی ها و رژیم صهیونیستی 
نگران این مسئله شده است که مبادا 
اماراتی ها بخشی از تجارت ۵ میلیارد 
دالری ترکیه و اسرائیل را از آن خود 
کنند و از سوی دیگر بتوانند از البی 
علیه  واشنگتن  در  هــا  صهیونیست 
ترکیه و جماعت اخوانی بهره بگیرند، 
گفت که آنکارا ممکن است در واکنش 
ــارات و رژیم  به عادی سازی روابــط ام
صهیونیستی سفیرش را از ابوظبی 
فرا بخواند. اردوغــان گفت: »از وزیر 
خارجه مان خواسته ایم تا تعلیق روابط 
دیپلماتیک با امارات را بررسی کند و 
حتی گزینه فرا خواندن سفیرمان از 
ــت.«وی گفت:  ابوظبی نیز مطرح اس
»ما در کنار مردم فلسطین ایستادیم 
و ممکن نیست که آنــان را رها کنیم. 
نمی توان این توافق را پذیرفت.«گفته 

ــان در حــالــی اســت که  ــ هــای اردوغـ
کشورش اولین کشور اسامی است 
که اسرائیل را به رسمیت شناخته و 
سال هاست در سرزمین های اشغالی 
کشورهای  بین  از  و  دارد  ســفــارت 
اسامی بیشترین حجم همکاری در 
تمامی زمینه ها را با اسرائیل دارد.از 
سوی دیگر، عادی سازی روابط میان 
دولت های عرب خلیج فارس با رژیم 
صهیونیستی نه اتفاقی تاریخی است و 
نه حائز اهمیت راهبردی، اما به نظر می 
رسد ترامپ با این توافق با یک تیر چند 
نشان زده است. یکی کمک به نتانیاهو 
برای تحکیم جایگاه متزلزل خود در 
ساختار قدرت اسرائیل و دیگری جلب 
آرای یهودیان آمریکا. یهودیانی که 
معمواًل به دموکرات ها رأی می دهند و 
»بایدن« هم از حیث استخدام یهودیان 
افراطی از همین ابتدای کار چیزی 
کم نگذاشته است، اما برای امارات و 
عربستان هم این توافق چند کارکرد 
دارد. از طرفی این توافق نگرانی های 
بدون  »آمریکای  خصوص  در  ها  آن 
ترامپ« را رفع خواهد کرد. به این معنا 
که با وارد شدن اسرائیل در مناسبات 
امنیتی و نظامی و سیاسی با امارات، 
دولــت های آمریکا نمی توانند مانند 
ترامپ در خصوص فروش امنیت خیلی 
»ناز« کنند.از سوی دیگر بحث »چرخش 
به شرق« که از سوی اوباما مطرح شد و به 
معنای خروج آمریکا از منطقه خاورمیانه 
و به ویژه خلیج فارس بود در دوره ترامپ 
نیز مطرح و دنبال شده است. حال با 
خــروج آمریکا از منطقه، کشورهایی 
چون امارات و عربستان عامل اسرائیل 
را وارد منطقه می کنند تا این خأل را پر 
کنند و موازنه قوای منطقه ای را به نفع 
خود حفظ کنند.البته رابطه امارات و 
اسرائیل هم چیز جدیدی نبوده بلکه 
علنی شدن آن خبری شده است. با این 
علنی شدن این کشور بیشتر در تیررس 
گروه های مقاومت خواهد بود. بر این 

اساس امارات آسیب پذیری بیشتری 
خواهد داشت.حضور اسرائیل در این 
کشور نیز بر حساسیت های گروه های 
مقاومت خواهد افزود و فعالیت آن ها 
در  خارجی  اشغالگر  نیروهای  علیه 
منطقه را تشدید خواهد کرد.از سوی 
دیگر با توجه به مخالفت   این کشورها 
با عادی سازی روابط با اسرائیل- که در 
نظرسنجی ها منعکس است- شکاف 
میان حاکمان ایــن کشورها با ملت 
بیش از پیش خواهد شد. نکته آن که؛ 
سابقه رژیم خبیث صهیونیستی نشان 
داده که به هیچ یک از تعهدات خود 
پایبند نیست، بنابراین قطعا بازنده 
اصلی این معامله امارات متحده عربی 
و کشورهای مرتجعی خواهند بود که با 
سکوت خود بر این رویه صحه گذاشتند.
بــه طــور قطع ایــن بلوک سازشکار و 

وابسته نه تنها حیثیت عربی و اسامی 
خود را برای هویت دادن به رژیم جعلی 
صهیونیستی هزینه کرده اند بلکه هیچ 
دستاوردی هم از این رهگذر نخواهند 
داشت.از سوی دیگر؛ چون این اقدام 
امارات امتیازی به ترامپ برای انتخاب 
مجدد او در برابر »جــو بایدن« تلقی 
می شود، این امر باعث می شود که در 
صورت پیروزی دموکرات ها آن ها از 
کشورهای عربی خلیج فارس بیشتر 
فاصله بگیرند.بر ایــن اســاس به نظر 
می رسد؛ بر خاف آن چه »بن زاید« 
تصور کــرده اســت، این توافق، آینده 
بس خطرناکی را برای کاخ شیشه ای 
امــارات رقــم خواهد زد و او نیز چون 
دیگر خائنان به آرمان فلسطین مانند 
ــادات و مبارک مسیر زوال و فنا را  س

خواهد پیمود.

اعالم رمز ناامنی درامارات 

علیرضا تقوی نیا-خنجری که امــاراتــی ها از 
پشت به فلسطین زدنــد، اثری در عزم گروه های 
مقاومت فلسطینی و حامیان آنان ایجاد نمی کند اما 
تاثیرات منفی عمیقی روی پادشاهی کوچک و کم 
جمعیت امارات می گذارد:1-با توجه به این نکته 
که انصارا... یمن بارها با وساطت های ایران ،  از 
حمات جدی به امارات خودداری کرده و حساسیت 
جدی این جنبش مقاومت نسبت به مسئله فلسطین 
، بعید نیست در آینده تاسیسات اماراتی نیز مانند 
عربستان هدف موشک ها و پهپادهای یمنی  قرار 
گیرند.2-  ُدبــی بر اثر سال ها زحمت و مشقت 
محمد بن راشد حاکم این امیر نشین ، هاب تجاری 
خلیج فارس و مقصد گردشگری مهمی در غرب 
آسیا شده است. کوچک ترین واقعه امنیتی در این 
امیرنشین کل موقعیت تجاری آن را با خطر مواجه 
خواهد کرد و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی 
می تواند اعام رمز ناامنی در این بندر تجاری باشد . 
3-از امروز امارات متحده نمی تواند مدعی حسن 
همجواری با ایــران شود و جمهوری اسامی نیز 
ماحظات دیگری نسبت به این کشور خواهد داشت 
و با بدبینی بدان خواهد نگریست . همچنین مدت 
هاست ایران دیگر نیاز تجاری اش را به دبی کم کرده 
و به رسمیت شناختن اسرائیل آن را تشدید خواهد 
کرد.4- این رخداد تحولی راهبردی در غرب آسیا 
نیست اما یک اشتباه استراتژیک از سوی ابوظبی 
بود چون  واقعیت ماهوی حکام خلیج فارس را به 
دنیای عرب نشان داد و در نتیجه گروه های مقاومت 
فلسطینی ) حتی فتح ( را بیش از پیش به ایران ، 

سوریه و حزب ا... لبنان نزدیک خواهد کرد.

تحلیل روز

طرح روی جلد اكونومیست ؛ اقتصاد جدید شی 
.در گزارش اصلی این شماره از مجله به سیاست 
چین  جمهور  رئیس  پذیر  انعطاف  اقتصادی 
پرداخته شده كه در مقابل فشارهای دولت ترامپ 

تاب آورده است.

عکس کودکی»کاماال هریس«  معاون »جو بایدن« 
ــادر هندی اش.هــریــس ۵۵ ساله  به همراه م
حاصل ازدواج مادری هندی و پدری جامائیکایی 

است./ اینستاگرام  هریس

خنجر عربی خیانت قرن
عادی سازی روابط امارات با اسرائیل  چه پیامدهایی دارد و چرا اکنون علنی شد؟

پیشخوان بین الملل 

کارتون گویای »عربی21« درباره دیروز و امروز 
روابط امارات و اسرائیل

کارتون روز 

چهره روز 

نمای روز 

در پی تصمیم امارات متحده عربی و اسرائیل به 
عادی سازی روابط دیپلماتیک، شهرداری تل آویو 
روی ساختمان خود پرچم امارات را انداخته است.
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  جنجال 36 تبعیدگاه  و نسخه پیچی نمکدانی!

 

  2.8     M   views 

پلیس مقتدر، مدیر و مهربان

 ویدئویی از برخورد متفاوت و شوکه کننده فرمانده پلیس 
با یک قاتل فراری در فضای مجازی منتشر شده که بین 
کاربران حسابی پربازدید بوده است. فردی که پیش از این 
قتلی را مرتکب شده بود، در شیراز توسط پلیس محاصره 
می شودو در آستانه دستگیری قرار می گیرد. اما متهم 
مسلح با مقاومت در برابر دستور پلیس به گروگان گرفتن 
یکی از ساکنان آن جا اقدام می کند. سرانجام با حضور 
سردار حبیبی، فرمانده انتظامی استان فارس در صحنه و 
گفت وگو با متهم، این فرد که در تیراندازی متقابل پلیس 
از ناحیه دست زخمی شده بود، خود را به پلیس تسلیم 
می کند. نحوه برخورد این فرمانده مقتدر مورد استقبال 
کاربران قرار گرفت. کاربری نوشت: »تو اون لحظات سخت 
یه فرمانده خوب این جوری شجاعانه می تونه قضیه رو ختم 

به خیر کنه. درود بر این سردار شجاع«.
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جنجال 36 تبعیدگاه 

نامه وزیر کشور به رئیس قوه قضاییه برای معرفی ۳۶ شهر 
ایران به عنوان تبعیدگاه و حضور برخی شهرهای خوش آب 
و هوا در این فهرست با واکنش برخی کاربران شبکه های 
اجتماعی مواجه شد. با منتشر شدن ۳۶ شهر تبعیدگاه که 
نام آن ها در نامه وزیر کشور به رئیس دستگاه قضا آمده، 
حاال برخی کاربران شبکه های اجتماعی از این که شهر و 
دیارشان به عنوان تبعیدگاه معرفی شده گالیه های جدی  
دارند. حتی برخی مقامات این شهرها هم وارد گود انتقاد 
از این فهرست شده اند. هر چند برخی هم معتقدند برخی 
از این شهرها چنان آب و هوای خوش و فضای سرسبزی 
دارند که محکوم تبعیدی می تواند در آن جا خوش بگذراند. 
برخی کاربران شبکه های اجتماعی هم می گویند، اگر واقعا 
هدف از تبعید کردن تادیب محکوم و مجرم است، باید 
متخلفان نیمه اول سال را به مناطق گرم و نیمه دوم را به 
مناطق سرد و پربرف تبعید شوند تا حساب کار دست شان 

بیاید و از این حالت شوخی و خنده هم خارج می شود.
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وقتی »بهاره جان« سوژه می شود!

انتشار یک پیام در کانال تلگرامی بی بی سی فارسی که 
خیلی زود هم پاک شد، باعث شد »بهاره جان!«  سوژه 
کاربران فضای مجازی شود. متن این پیام که  توسط 
ادمین بی بی سی فارسی در کانال قرال گرفت، این بود: 
»بهاره جان خبر روسیه رو لطفا با این تیتر کار کن: روسیه: 
تردیدها درباره واکسن کرونای ما بی اساس است.« این 
جهت گیری مغرضانه در محتوای خبر، دست مایه طنز 
کاربران در توئیتر شد. کاربری نوشت: »بهاره جان لطفا 
خبر سالروز کودتای ۲۸ مرداد رو با این تیتر کار کن: با اجازه 
خود مردم، دولت های مردمی را ساقط می کنیم!« کاربر 
دیگری نوشت: »بهاره جان خبر گندکاریمون رو  لطفا با این 
تیتر کار کن: واکنش ها به شفافیت اتاق خبر بی بی سی« 

کاربری هم نوشت: »بهاره جان کمتر دروغ تایپ کن.«
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نسخه پیچی نمکدانی! 

پیش از این شاهد پخش توصیه های عجیب و غریبی 
برای مقابله با کرونا در رسانه ملی بودیم که آخرین و آن 
استفاده از نیش زنبور برای درمان و پیشگیری از کرونا 
بود. حاال ویدئوی جدیدی از یک برنامه رسانه ملی در 
فضای مجازی منتشر شده که در آن توصیه ای عجیب تر به 
بینندگان می شود. کارشناس این برنامه به مردم می گوید 
که از مقدار کمی نمک می توان به عنوان جایگزین ماسک 
استفاده کرد. یعنی اگر در محیط آلوده قرار گرفتید یا در 
معرض تنفس فرد مشکوک، کافی است مقداری نمک 
بخورید تا مجاری تنفسی خودتان را در مقابل کرونا ایمن 
کنید! پخش این توصیه عجیب و غیرکارشناسی با انتقاد 
کاربران مواجه شده است. کاربری نوشت: »چرا توی 
تلویزیون هر کی یه توصیه من درآوردی رو طرح می کنه 

بدون این که مورد تایید وزارت بهداشت باشه؟!«
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جریمه گران فروشی کجا می رود؟

»این وسط فقط ماییم که ضرر می کنیم!« ویدئویی از 
یک گفت وگوی تلویزیونی در فضای مجازی منتشر شده 
که در آن مجری سوال جالبی درباره محل واریز جریمه 
گران فروشی می کند. در واقع مسئله این است که وقتی ما 
چیزی را گران می خریم، با مرکز رسیدگی به شکایات تماس 
می گیریم. در صورتی که آن ها گران فروش را جریمه کنند، 
پول این جریمه به جیب خزانه دولت می رود و ما که جنس را 
گران خریده ایم باز هم سرمان بی کاله می ماند! مسئولی که 
در تلویزیون حاضر شده درباره این مسئله می گوید: »البته 
اگر شکایت خصوصی انجام شود قابل بررسی   و استرداد 
پول شخص امکان پذیر است«. کاربری نوشت: »شکایت 
خصوصی کردن این قدر زمانبره که از میزان پول اضافه 
ای که ازت گرفتن هم بیشتر برات درمیاد و برای همین 

آدم ترجیح میده از خیرشون بگذره«.
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عواقب غم انگیز ماسک نزدن

ویدئویی توسط یکی از پزشکان فعال در حوزه رسانه در 
فضای مجازی منتشر شده که غم انگیز اما در عین حال 
بسیار هشداردهنده است. دکتر جاللی فخر نوشته: »این 
سی تی اسکن ریه یک بیمار کرونایی است. شبیه انفجار 
بیروت می ماند هر دو ریه به طرز هولناکی درگیر است. در 
حالی که می شد این گونه نشود؛ لطفا ماسک بزنید«. او در 
توضیح مشخصات بیمار نوشته: »بیمار، مردی قوی هیکل، 
بدون بیماری زمینه ای، ورزشکار، با سبیل هایی پرپشت 
و مشکی است که یک  محله از او حساب می بردند و برای 
چنین لوطی باالبلندی افت داشته که ماسک بزند. این ها را 
همسرش با بغض می گفت!« کاربری نوشت: »کاش حداقل 
اونایی که ماسک نمی زنن از این چیزها درس بگیرن. مرگ 

خیلی بهمون نزدیکه اگر رعایت نکنیم«.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

ما خیلی خوبیم

دید پسرها و دخترها

زوج ارومیه ای 
برای احترام به 
کادر درمانی 
فقط ماشین 
عروس رو گل 
زدن و مراسم 

و مهمانی 
نگرفتن، فقط 

رفتن و از ماشین 
عروس عکس 

گرفتن

 این جا متروی 
نیویورک 
یا پاریس 

نیست؛ این 
جا متروی 

تهران است 
و مردم به 

رغم وجود 
صندلی های 
خالی نکات 

ایمنی را 
رعایت کردند

ماسک مرغ های دریایی

چقدر بعضیا 
دالشون 

بزرگه و راحت 
می تونن 
ببخشن. 

این جور آدما 
نشون دادن 

که برای 
مهربون بودن 

الزم نیست 
پول زیادی 
داشته باشی

با احترام کادر درمان

مهربان باشیم

همون طوری 
که خیلی از 
پسرها کال 
چهار یا پنج 
تا رنگ توی 
ذهنشون 

دارن، 
اکثردخترها 

هم به همه این 
ابزار آالت یا 

میگن آچار یا 
پیچ گوشتی

خب ما آدم ها 
از هر چیزی 

زباله می سازیم 
و طبیعت رو 

نابود می کنیم. 
اینم ماسکی 
در منقار یک 

مرغ دریایی در 
شهری ساحلی 
در جنوب شرق 

بریتانیا

رعیت نواز - مشکل اصلی بخش کشاورزی در کشور ما بعد از مشکل کم آبی، تغییر کاربری زمین های کشاورزی است. این مشکل 
از جنبه های بسیاری مثل تغییر سبک زندگی در بین مردم روستا، از میان رفتن اشتغال کشاورزان، کاهش تولیدات و محصوالت 
کشاورزی و...  اهمیت دارد. در اوایل همین ماه بود که رئیس قوه قضاییه هم از برخورد شدید با متخلفان و زمین خوارانی خبر داد که 
با شیوه های مختلف زمین های کشاورزی را تغییر کاربری داده اند. با این حال روز گذشته یکی از فعاالن فضای مجازی یکی از شیوه 
های دور زدن قانون برای تغییر کاربری را نوشت که امروز ما جدای توضیح این روش به روش های دیگری هم که برخی برای تغییر 
کاربری به کار می برند، اشاره کرده ایم. البته قانون گذار هم درباره تغییر کاربری حساسیت های خاص خودش را دارد ولی به نظر 

می رسد که نیاز است در خصوص آن بازنگری هایی صورت گیرد.

       روش های دور زدن قانون

ــی کشاورزی مهم ترین  زمین خواری و تغییر کاربری اراض
پرونده های جرایم اقتصادی امروز ایران را تشکیل می دهد 
و عمال تاکنون مبارزه با آن ناموفق بــوده اســت، زیــرا پدیده 
زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یک عمل بسیار 
پرسود بوده و معموال ارتکاب آن نیازمند سوءاستفاده از قدرت، 
رانــت، فساد مالی و اداری است البته در این میان برخی از 
مشاوران امالکی که اقدام به خرید و فروش امالک کشاورزی 
می کنند راه هایی را برای دور زدن قانون و تغییر کاربری به 
خریدار پیشنهاد می کنند که به نمونه هایی از آن اشاره کرده ایم.

  روش استخری

یکی از فعاالن فضای مجازی از پیشنهاد خاص یک مشاور 
امالک برای تغییر کاربری در منطقه آبسرد دماوند نوشت. او 
دراین باره نوشته: »این هفته آب سرد دماوند بودیم، طرف آمد 
امالک زمین کشاورزی بخرد. گفت: چطوری می تونم بسازم، 
مجوز می دهند؟ پاسخ: سخته ولی شدنیه. اول یک استخر 
می سازی به بهانه پرورش ماهی بعد مجوز ساخت سکونتگاه 
کارگران رو می گیری. ۵۰ متر و بعد ویال را آروم می سازی و 

خالص حداقل صدها مورد در منطقه این جوری ساخته اند.«

    استفاده از نفت سفید

یکی از راه ها برای دور زدن قوانین تغییر کاربری اراضی آن است 
که زمین ها را از قابلیت کشت دور کنید. به این ترتیب در تمام این 
سال ها نفت سفید داروی معجزه گری بود که صاحبان باغ ها 
برای خالص شدن از شر درختان از آن استفاده می کردند تا 
بتوانند مجوز تغییر کاربری را از مسئوالن مربوط دریافت کنند. 
این زمین خواران با ریختن نفت سفید روی خاک زمین عمال 
امکان کشت در زمین را غیر ممکن می کنند و با استفاده از 

همین ترفند، مجوز تغییر کاربری می گیرند.

  روش گلخانه ای

این روش هم شبیه همان روش استخر ماهی است. طبق قانون، 
استفاده از زمین کشاورزی به شکل گلخانه ای تغییر کاربری 
محسوب نمی شود. ممکن است در برخی تصاویر منتشر شده از 
برخی ویالها دیده باشید که بخش کوچکی از یک ویال، گلخانه 
ای شیشه ای است که بیشتر گل های زینتی دارد و خبری از 
کشت گلخانه ای هم وجود ندارد. معموال در کنار گلخانه مجوز 
بنای خانه کارگری داده می شود و این خانه های کارگری به 

شکل یک ویالی اشرافی از زمین کشاورزی بیرون می زند.

 از فنس کشی شروع می شود

در مواردی اتفاق افتاده که صاحب ملک ابتدا اطراف زمین را فنس 
می کشد و پس از گذشت مدتی به تدریج پشت فنس ها دیوارها باال 
می آیند. چند سال که می گذرد، پشت دیوارها ساخت و ساز آغاز 
می شود و درنهایت باغ ویال آماده است.  با وجود این طبق قانون، 
تغییر کاربری زمین های کشاورزی جرم است و همه این مسیرها 

راه میان بر دور زدن قانون محسوب می شود.

       سرانه اراضی کشاورزی

متاسفانه در ۵۰ ســال اخیر سرانه کــشــاورزی کشور به 
شدت افت کرده و به حدود یک سوم کاهش یافته است. به 
گفته مسئوالن سازمان امور اراضی کشور، سرانه اراضی 
کشاورزی کشور در ۵۰ سال گذشته از پنج هزار و ۳۰۰ متر 
به هزار و ۸۷۰ متر کاهش یافته است که خود خبر از تغییر 
کاربری مقدار زیادی از زمین های کشاورزی را می دهد و 

می تواند زنگ هشداری در این باره باشد.

       میزان تغییر کاربری غیر مجاز در کشور

به گفته معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور 
اراضی کشور، در ۱۰ سال گذشته ۱۹۸ هزار فقره تغییر 
کاربری غیرمجاز در اراضــی کشاورزی کشور رخ داده و 
۸۰ هزار پرونده در این زمینه نیز در محاکم قضایی تشکیل 

شده است.
 صفدر نیازی شهرکی  به ایرنا گفته: »از این ۸۰ هزار پرونده، 
۵۰ هزار فقره رای به نفع سازمان اراضی صادر و 4۰ هزار 
رای آن اجرایی شده است.« معاون سازمان اراضی همچنین 
درباره هزینه های زیادی که اجرای هر رای بر دوش سازمان 
اراضی می گذارد گفته است: »برای تخریب ها از ماشین 
آالت سنگین باید استفاده کرد که هزینه ها را باال می برد و 
اجرای هر رای تخریب بین ۱۰ تا 2۰ میلیون تومان اعتبار 

الزم دارد.«

       قانون چه می گوید؟

این روزهــا بخش قابل توجهی از آگهی های نشریات به 
فــروش زمین ها و ویالهای فاقد اسناد مالکیت و مجوز 
ساخت اختصاص دارد که به هموطنان توصیه می کنیم 
ــوارد دقــت الزم را بکنند تا متضرر نشوند چون  در ایــن م
براساس ماده ۳ اصالحی قانون حفظ کاربری، تمام مالکان 
یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که 
به شکل غیرمجاز و بدون گرفتن مجوز از کمیسیون موضوع 
تبصره یک ماده یک اقدام به تغییر کاربری کنند، عالوه بر 
قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر 
بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری 
جدید که مدنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم 
به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم 
خواهد شد. این مجازات از سال ۸۵ تشدید شده است. 
یعنی اگر زمین زراعی بوده و مالک، یک ویال در آن ساخته 
است، قیمت تغییر کاربری، برای مجازات مالک است. شاید 
قیمت زمین زراعی متری 2۰ هزار تومان بوده اما حاال که 
ویال ساخته متری پنج میلیون تومان شده است. پس مالک 
دادگاه برای تعیین مجازات قیمت روز ملک ساخته شده 
است. در واقع برای همین موضوع پرونده فرد متخلف را به 
دادگاه می فرستیم تا هم جریمه و هم این که از تکرار تخلف 
جلوگیری شود. همچنین در صورت تکرار، میزان مجازات 
به حداکثر جزای نقدی یعنی سه برابر افزایش می یابد و البته 

متخلف نیز به حبس محکوم می شود.

 تبدیل روستاها به ویال 
اب استخر ماهی!

 برخی با استفاده از روش هایی مانند  استخر پرورش ماهی، استفاده از نفت سفید و...  قانون را دور می زنند 
و اقدام به تغییر کاربری زمین های کشاورزی می کنند
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اشک های عجیب در فراق سگ و گربه!
چند روایت از آدم هایی که وابستگی شدیدشان به حیوانات باعث بروز رفتارهای افراطی شده است

غفوریان-»اون روز که گربه مون در 
بیمارستان جان داد، من، همسرم و 
تنها دخترم اون قدر حالمون بد بود که 
حتی جایی که خــودرو رو پــارک کرده 
بودیم، پیدا نمی کردیم. تا مدت ها تمام 
خانواده برای مرگ گربه مون اشک می 
ریختیم...«این که یک انسان در برابر 
تلف شدن حیوانی متاثر نشود، خصوصا 
زمانی که از آن نگهداری می کرده است، 
هیچ گاه مورد تایید هیچ فرهنگ و آیینی 
نیست. حتی در دین اسالم تماشای ذبح 

شرعی حیوانات هم توصیه نشده است اما در این گزارش به سراغ کسانی 
رفتیم که واکنش رفتاری شان در برابر مرگ حیواناتشان عجیب و افراطی 

است و چه بسا به اندازه از دست دادن یک انسان برایش آه و ناله می کنند.

خیلی از دوستان به ما تسلیت گفتند!       
یکی از این موارد خانمی حدود 50 ساله است که نزدیک پنج سال از یک 
گربه در خانه نگهداری می کرده است و اکنون با این که سه سال از مردن 
این گربه می گذرد، خانواده ایشان همچنان متاثر هستند: »روزی که پزشک 
خبر بیماری العالج گربه مون رو به ما داد حال خودمون رو متوجه نمی 
شدیم، دوهفته ای می شد که بیمار و زیر نظر پزشک بود و بعد در بیمارستان 
بستری شد. در این مدت تحت آزمایش های مختلف قرار گرفت به امید این 
که عفونت خونی اش حاد نباشه اما حاد بود و از دست رفت. اون روز که گربه 
مون در بیمارستان جان داد و ما از بیمارستان بیرون اومدیم، من، همسرم و 
تنها دخترم اون قدر حالمون بد بود که حتی جایی که خودرو رو پارک کرده 
بودیم، پیدا نمی کردیم. تا مدت ها برای مرگ گربه مون اشک ریختیم. این 
گربه از سه ماهگی تا پنج سالگی با ما بود و ازش مراقبت کرده بودیم، عضوی 
از خانواده محسوب می شد. خیلی از دوستانمون تماس گرفتن و تسلیت 
گفتن و همدردی کردن. االن سه ساله که اون  رو از دست دادیم اما هنوز 

دلمون براش تنگ میشه و غصه اش رو می خوریم.«

 هر وقت دلم می گیره...       
با یکی دیگر از این افراد که واکنشش به مردن حیوانش خیلی افراطی به 
نظر می رسد، همکالم می شوم و از او می خواهم تجربه اش را با من در میان 
بگذارد. او می گوید: »سگ مهربونم سرطان استخوان گرفت، چند میلیون 
برای جراحی و درمانش هزینه کردم اما فایده ای نداشت و پس از سه ماه 
ازدنیا رفت.جنازه شو گرفتم توی باغ دوستم دفن کردم و هر وقت دلم می 

گیره میرم سرخاکش...«

  یادش که می افتم گریه ام می گیره       
تجربه یک خانم حدود 35 ساله دیگر هم دربــاره از دست دادن حیوان 

خانگی اش از همین نمونه هاست که از 
نوعی آسیب فرهنگی و رفتاری حکایت 
دارد. او به ما می گوید: »هر موقع یاد 
سگم و مرگش می افتم گریه ام می گیره. 
یک روز که مثل همیشه برای قدم زدن 
رفتم بیرون، دوید توی خیابان و رفت زیر 
ماشین  و به خاطر  شدت جراحت از دنیا 
رفت. خدا می دونه چقدر گریه کردم و 
خودم رو زدم. تا مدت ها برای بهتر شدن 

حالم به مشاوره می رفتم...«

مثل برادر کوچکشون بود...       
خانم دیگری هم که ماجرای گم شدن سگ شان و تعلق خاطر فرزندانش 
به آن را برایم نقل می کند، در جایی از صحبت هایش می گوید: »این سگ 
مثل برادر کوچکشون بود...«جست وجو در میان این گونه تعلقات خاطر 
و رفتارهای عجیب و غریب درخصوص حیوانات، ما را به بخشی از طبقات 
اجتماعی همچون سلبریتی ها هم رهنمون می کند. به طور طبیعی این 
طبقه از آن جا که مورد توجه عموم هستند، به نوعی نیز رفتارهایشان پیش 
چشم مردم قرار دارد. نه این که الزاما رفتار آن ها را الگوی مخاطبان بدانیم اما 
آن ها)سلبریتی ها( گاهی تالش می کنند، این موضوع را یک »رفتار عادی« 
تلقی کنند در حالی که همه می دانیم این اتفاق، یک رفتار و فرهنگی عادی 
نیست. همین نکته را با دکتر امان ا... قرائی مقدم جامعه شناس مطرح کشور 
در میان نهادم و دلیل آن را جویا شدم. او می گوید: »ضمن این که ما معتقدیم 
دوست داشتن حیوانات، پسندیده و در شمار محاسن دیرینه فرهنگی ماست 
اما آن چه امروز در جامعه در حال رخ دادن است، از نوعی آسیب های رفتاری 
و احساسی حکایت می کند. این آسیب که برخی با رفتارهای افراطی درباره 
حیوانات بر دیگران فخر می فروشند و آن را نوعی شاخص برای خودشان به 
عنوان طبقه اجتماعی برتر بر می شمارند. همان طور که نوع اتومبیل، لباس 
و وسایل تزیینی برای برخی وسیله فخر فروشی  بر دیگران است، نگهداری 
از حیوانات لوکس و صرف هزینه های فراوان برای آن ها هم ابزاری برای 
خودنمایی محسوب می شود. طبیعتا این آسیب که بخشی از آن متاثر از رسانه 
های بیگانه  است، امروز بر افزایش تجردگرایی نیز تاثیر گذاشته و باعث شده 
است افراد به جای انتخاب همدم، به سمت انس با حیوانات پیش بروند که این 

اتفاق منجر به نوعی وابستگی و بروز رفتارهای افراطی می شود.«

 میازار موری که دانه کش است...       
به طور قطع در فرهنگ آیینی و کهن ایرانی و اسالمی توجه به حقوق حیوانات 
همواره مورد تاکید بوده و کدام ایرانی است که  این بیت و مصرع سعدی 
بزرگ »میازار موری که دانه کش است...« را در حافظه اش نداشته باشد اما 
باید بپذیریم در زیست انسانی هر چیزی که در جای خودش قرار گیرد قطعا 

زیباتر و خداپسندانه تر است...  

دستورالعمل  خالی نگه داشتن 40 درصد ظرفیت پروازها برای کرونا همچنان  رعایت نمی شود 

پوزخند پروازهای آلوده! 
34 دقیقه گفت وگو با سخنگوی سازمان هواپیمایی که اجازه انتشار آن  را نداد! 

مصطفی عبدالهی – اولین بار نیست که مسئوالن وزارت بهداشت از رعایت نشدن 
سقف 60 درصدی فروش صندلی پروازها برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی گالیه 
می کنند اما به نظر می رسد قدرت شرکت های هواپیمایی بیشتر از آن است که حتی 
مسئوالن وزارت بهداشت هم تاب زورآزمایی با آن ها را داشته باشند؛ ضمن این که 
توصیه های جدی سازمان بهداشت جهانی برای انجام پروازها، بر  رعایت حداقل 

یک متر فاصله میان مسافرها تاکید دارد.

وزیر بهداشت، اولین معترض جدی       
اولین اعتراض جدی به این موضوع و خطرات آن در شیوع بیشتر کرونا، 12خرداد 
مطرح شد. آن زمان که وزیر بهداشت در بازگشت از سفر مشهد گفته بود : »به مشهد 
مقدس مشرف شدم و واقعا در رفت و برگشت، صحنه های غم انگیزی دیدم. در 
هواپیمایی سوار شدم که مردم کیپ تا کیپ نشسته بودند...، این چگونه نشستن و 
فاصله گذاری است؟«اعتراضات به خالی نگذاشتن 40 درصد ظرفیت پروازها، تنها 
از جانب وزیر بهداشت نبود و طی ماه های اخیر مسافران پروازها نیز بارها و بارها گالیه 
هایی را مطرح کردند. مصداق بارز آن پست های متعددی بود که در فضای مجازی 
منتشر شد و تصویری از همان جمله وزیر بهداشت بود : »کیپ تا کیپ مسافر«. عجیب 
این که اردیبهشت امسال، وزیر راه و شهرسازی هم تاکید کرده بود: »تمام پروازها باید 
با 60 درصد ظرفیت هواپیماها انجام شود، هر ایرالینی که این پروتکل  را رعایت نکند 
متخلف است« اما انگار زور وزارت راه هم به شرکت های هواپیمایی نرسیده یا این که 
با وجود این اظهارنظرهای رسمی، در پشت پرده تصمیمات دیگری گرفته می شود 

که متضاد با آن مواضع است!

درخواست از دادستان برای ورود به موضوع       
تازه ترین موضع گیری در این باره را هم سه شنبه گذشته، »رئیسی« معاون وزیر 
بهداشت در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح کرد : »واقعا از وضعیت هواپیماهای 
کشور گالیه دارم و از آقای دادستان هم خواهش می کنم به این موضوع ورود کنند، تا 

به حال چندین نامه زدیم اما   ایر الین ها  رعایت نمی کنند «.

رئیسی:  خیلی از مسافرها کرونا می گیرند       
صحبت های معاون وزیر زمانی نگران کننده تر می شود که او درباره خطرات احتمالی 
شیوع کرونا در این پروازها می گوید : »در هواپیما مسافران شانه به شانه هم نشسته اند، 
در حقیقت در یک لوله نشسته اند، در یک فضای بسته.به رغم این که این همه تذکر 
داده ایم متاسفانه رعایت نمی شود، ما به شدت گالیه مندیم و اعتقاد راسخ دارم خیلی 

از کسانی که با این پروازها می روند و می آیند، قطعا گرفتار می شوند.«

اگر دولت مصمم است، خسارت ایرالین ها را جبران کند       
البته این صحبت های رئیسی بی واکنش هم نبود و »مقصود اسعدی سامانی« 

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در مصاحبه ای اعالم کرد : »اگر دولت 
مصمم است که پروازها با 60 درصد ظرفیت انجام شود قطعًا باید بودجه و 
هزینه های الزم را که به ایرالین ها تحمیل می شود، جبران کند. در غیر این 
صورت این موضوع عماًل به منزله تعطیلی پروازهای شرکت های هواپیمایی 
است چرا که رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها برای ایرالین ها مقرون 
به صرفه نخواهد بود«. وی در نقد اظهارنظر معاون وزیر بهداشت، این نکته 
را هم گفت: »ما منکر زحمات و تالش های وزارت بهداشت که در این شرایط 
کرونا برای کشور کشیده اند، نیستیم اما هواپیما یک لوله خالی نیست، دارای 
سیستم تهویه است و هوا مرتباً جریان دارد، سیستم تهویه هر 3دقیقه یک بار 

هوای کل داخل کابین را عوض می کند«.

سازمان هواپیمایی چه می گوید ؟       
بررسی »دستورالعمل هواپیمایی کشوری و شیوه نامه اقدامات پیشگیرانه بیماری 
کرونا ویروس« ما را به این نکته می رساند که در شیوه نامه 56 صفحه ای، فقط یک 
جمله مبهم درباره ظرفیت پروازها قید شده است: »از فروش کلیه ظرفیت هواپیما 
خودداری نموده و الزامی است صندلی های دو ردیف آخر به منظور جداسازی مسافر 
مشکوک به بیماری از سایر مسافرین خالی باشد«. عبارتی که در آن به الزام رعایت 
سقف 60 درصدی در پروازها اشاره ای نشده است. البته در این شیوه نامه بسیاری 
از پروتکل ها و الزامات بهداشتی برای رعایت در قبل، حین و بعد از پرواز قید شده اما از 
آن چه باید بیش از دیگر پروتکل ها مورد توجه باشد، خبری نیست! چرایی این موضوع 
و دلیل بی پاسخ ماندن اعتراضات مسئوالن وزارت بهداشت را از سازمان هواپیمایی 

کشوری پیگیری می کنیم. 
صحبت هایمان با »رضــا جعفرزاده« سخنگوی این 
سازمان شامل دو گفت و گوی تلفنی 17 دقیقه ای می 
شود، یعنی 34 دقیقه.  این گفت و گوها به بحث های 
کارشناسی ما با او اختصاص می یابد که به درخواست 
وی و به رسم امانت، از انتشار آن به عنوان مصاحبه 
خـــودداری می کنیم. در نهایت تنها موضع رسمی 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همین یک جمله می شود: »ما درباره این 
موضوع به شما پاسخ خواهیم داد، اجازه بفرمایید بررسی الزم انجام شود«.جان کالم 
این که، هرچند مطمئنا طی ماه های اخیر شرکت های هواپیمایی نیز همانند بسیاری 
دیگر از فعاالن اقتصادی دچار زیان های فراوانی شده اند و باید برای ارائه تسهیالت 
به آن ها فکری کرد اما قابل پذیرش نیست که نگرانی ها و هشدارهای صریح مسئوالن 
وزارت بهداشت نادیده گرفته شود و برخی با پوزخند به این اعتراض ها، فقط به جبران 
خسارات کرونایی بیندیشند، غافل از این که ممکن است مسافران این هواپیماها به 
دلیل رعایت نشدن فاصله گذاری، ناخواسته ناقل بیماری شوند و سوغات سفرشان 

برای دیگران ، ویروس کرونا باشد !

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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انتشار  بــا  طباطبایی  بهنوش 
ساخته  »آوا«  فیلم  از  عکسی 
سیامک کاشف آذر، نوشته است 
که ایــن اثــر محصول ســال 92، 
همچنان در انتظار اکران است. 

او در این فیلم با برادرش که ناشنواست به زبان اشاره 
صحبت کرده است.

ــروز با فیلم  فرامرز قریبیان ام
»خروج« به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا، به نمایش خانگی 
می آید. این اثر اولین فیلمی بود 
که به صورت آنالین اکران شد و 

همچنین در »سینماماشین« نیز به نمایش درآمد.

پژمان جمشیدی اواخر شهریور 
با فیلم »خط فرضی« اثر فرنوش 
صمدی در بخش فیلم های اول 
دیده  تورنتو  جشنواره  دوم  و 
دولتشاهی،  سحر  مــی شــود. 
حسن پورشیرازی و آزیتا حاجیان دیگر بازیگران 

فیلم هستند.

امیر پورکیان قصد دارد پس از 
»ممنوعه«، دومین سریال نمایش 
خانگی خــود را جلوی دوربین 
ببرد. این سریال که تصویربرداری 
بخش هایی از آن در ترکیه انجام 
خواهد شد، اکنون در مرحله نگارش فیلم نامه است.

چهره ها و خبر ها

جمشید هاشم پور در تازه ترین 
فعالیت سینمایی خود، در فیلم 
»بــرای مرجان« کــاری از حمید 
زرگرنژاد ایفای نقش خواهد کرد. 
این بازیگر اکنون سریال »آقازاده« 

اثر بهرنگ توفیقی را در نمایش خانگی دارد.

به  واکــنــش  در  عباسی  آرش 
حذف نامش در بخش بهترین 
جشن  تلویزیونی  نــامــه  فیلم 
امید  با  تماس  از  خبر  حافظ، 
معلم داده و از برخورد نامناسب 

او انتقاد تندی کرده. دیروز خبر اضافه شدن نام 
این نویسنده به فهرست نامزدها منتشر شد.

سینمای جهان

موتور خاطره انگیز آییش	 
یکی از جذاب ترین چیزهایی 
کــه در مـــوزه »دورهــمــی« 
وجود دارد، موتورسیکلت 
ــیـــش اســـت.  فـــرهـــاد آیـ
او کـــه عــالقــه زیـــــادی به 
موتورسواری دارد و معموال بیشتر با موتور 
رفت وآمد می کند، به معنای واقعی یکی از 
باارزش ترین دارایی های خود را به موزه اهدا 
کرده است. این موتور عالوه بر ارزش مادی که 
دارد، طبق گفته فرهاد آییش، برایش بسیار 

خاطره انگیز بوده و به آن عالقه داشته است.

عکس هوایی رشیدپور از مریخ	 
ــا رشــیــدپــور هــم بــه سهم  رض
خود، هدیه جالبی به موزه 
اهــدا کــرده. او که خلبان 
است و تجربه پــرواز دارد، 
عکسی را که خودش هنگام 
پرواز بر فراز کرج، از منطقه ای به نام »مریخ« در 
اطراف کرج ثبت کرده به طور اختصاصی ویژه 
موزه »دورهمی« در ابعاد بزرگ چاپ کرده 
است. این عکس به دلیل رنگ قرمز خاک و 
شکل جالب سطح زمین در آن منطقه، تصویر 

زیبایی از آب درآمده است.

دلنوشته نقره پانته آ بهرام	 
یکی  نیز  بهرام  پانته آ  هدیه 
از زیباترین اجناس موزه 
ــه ارزش هنری  اســـت ک
ــادی دارد. طبق گفته  زی
بـــهـــرام، ایـــن لـــوح یــکــی از 
دلنوشته های اوست که چند سال قبل توسط 
یکی از دوستان هنرمند او، با خطی خوش 
نوشته شده است. جنس این دلنوشته از نقره 
است. پانته آ بهرام در برنامه »دورهمی« گفته 
بود یکی از سخت ترین کارهای جهان، انتخاب 

هدیه برای موزه بوده است.

آخرین پیراهن پژمان با امضای ستاره ها	 
ــن و  ــ ــریـ ــ ــژه تـ ــ یـــکـــی از ویـ
خاطره انگیزترین هدایای 
موجود در موزه، متعلق به 
پژمان جمشیدی است. او 
آخرین پیراهن خود را که به 
عنوان بازیکن تیم ملی به تن داشته، یادگاری 
نگه داشته بود، اما تصمیم گرفت این پیراهن 
را به موزه »دورهمی« تقدیم کند. تعدادی از 
هنرمندان مانند مهتاب کرامتی، بهرام رادان، 
مهران مدیری، پیمان معادی، همایون شجریان 
و پیمان قاسمخانی این پیراهن را امضا کرده اند.

 خاطره انگیزها در موزه
پژمان جمشیدی، پروفسور سمیعی، جواد خیابانی و فرهاد 

آییش چه هدایای ویژه ای به موزه برنامه »دورهمی« داده اند؟
قرارداد چندساله دی کاپریو با سونی

لئوناردو دی کاپریو از طریق شرکت فیلم سازی اش 
یک قرارداد بزرگ برای تولید محصوالت سرگرمی 

با سونی امضا کرد.
به گزارش مهر، کمپانی »اپین وی پروداکشنز« که به 
لئوناردو دی کاپریو تعلق دارد، از طریق عقد قرارداد 
ــرای ایــن کمپانی  همکاری با »سونی پیکچرز« ب
محصوالت سینمایی و تلویزیونی تهیه می کند. 
دی کاپریو که با بازی در فیلم »روزی روزگــاری در 
هالیوود« با این کمپانی همکاری کرده بود، به این 
ترتیب همکاری خود را با آن ادامــه می دهد. این 
ــرارداد چند ساله خوانده شده و دو  ــرارداد یک ق ق
کمپانی، دو پروژه را برای شروع کار انتخاب کرده اند.

توقف مجدد »ماموریت غیرممکن«
مراحل فیلم برداری »ماموریت: غیرممکن ۷« بعد از 
وقفه چندماهه به دلیل شیوع کرونا این بار به دلیل 

حادثه سرصحنه متوقف شد.
به گزارش صبا، روند تولید فیلم »ماموریت: غیرممکن 
۷« بار دیگر این بار به دلیل حادثه ای که برای یک 
موتورگازی سر صحنه فیلم در آکسفوردشایر اتفاق 
افتاد، متوقف شد. تولید این فیلم پیش از این در 
ماه فوریه به دلیل گسترش ویروس کرونا به تعویق 
افتاده بود. حاال اما فیلم تام کروز بار دیگر این بار به 
دلیل انفجار پیش آمده برای موتورگازی یک بدلکار 
متوقف شده است.منابع نزدیک به فیلم گفته اند که 
در انجام این صحنه که هزینه زیادی هم دربر داشت، 
اشتباه وحشتناکی رخ داده است. ایده کار این بود که 
موتورگازی روی بالشت های بزرگ به طور امن فرود 
بیاید، در حالی که این اتفاق رخ نداد و چند متر دورتر 
افتاد. طبق گفته همین منابع این حادثه موجب 
انفجار سر صحنه شد. البته گفته شده در این حادثه 
ــت.در »ماموریت:  به کسی آسیبی وارد نشده اس
غیرممکن ۷« در کنار تام کروز، سیمون پگ، ربکا 

فرگوسن و وینگ رامس حضور دارند.

دیوان حافظ بازیگر شیرازی	 
هدیه گوهر خیراندیش جزو 
آن دسته از هدایای ادبی 
ــه ارزش  ــت کـ ــ مــــوزه اس
هنری باالی آن، این هدیه 
را جذاب کــرده. این بازیگر 
تصمیم گرفته بود به عنوان یک شیرازی، هدیه 
ارزشمندی مانند دیوان حافظ به تصحیح عالمه 
محمد قزوینی را به موزه »دورهمی« تقدیم کند. 
مارال و مونا فرجاد، مجید واشقانی، شهرام 
حقیقت دوست و گروه موسیقی سون هم دیوان 

حافظ به موزه اهدا کرده اند.

نسخه اصلی بازی ایران و استرالیا	 
ــه جــــواد خــیــابــانــی به  ــدی ه
مــوزه »دورهــمــی«، یکی از 
جذاب ترین اجناس موزه 
است که بــرای همه مردم 
خاطره انگیز  بسیار  ایـــران 
اســت. او که فروردین ماه سال 96 به عنوان 
مهمان در »دورهمی« حضور داشت، وعده داد 
که نسخه اصلی فیلم مربوط به بازی معروف 
ایران و استرالیا را به موزه اهدا خواهد کرد. 
اکنون کاست فیلم این بازی فراموش نشدنی در 

موزه »دورهمی« به حراج گذاشته شده است.

تمبرهای ارزشمند وزیر جوان	 
جهرمی  آذری  محمدجواد 
ــاص، بــه مــوزه  دو هدیه خ
»دورهــمــی« اهـــدا کــرده 
اســت. یکی از این هدایا، 
ارزشمندترین دارایی وزارت 
ارتباطات یعنی مجموعه تمبری است که در 
پنج سال گذشته تهیه شده. او این مجموعه 
را که در شرکت ملی پست وجود داشــت، به 
نمایندگی از نیروهای شرکت پست به موزه 
اهدا کرد. یکی دیگر از هدایا هم تمبر زیبای 

نقره، منقش به تمثال حافظ شیرازی است.

عینک معروف »فرهاد«	 
هـــدیـــه مــصــطــفــی زمـــانـــی، 
ــرای   بــیــش از هــرکــســی ب
ــه مــنــدان بــه فیلم  ــالق ع
ــه خصوص  ــال و ب ــری و س
طرفداران سریال »شهرزاد« 
جالب است. این بازیگر که به قول خودش زمان 
زیادی فکر کرده بود که چه چیزی به موزه هدیه 
بدهد، عینک شخصیت »فرهاد« در سریال 
»شهرزاد« را به موزه »دورهمی« هدیه کرد. 
مخاطبانی که اشک های »فرهاد« در سریال 
را دیده اند، این عینک را خوب به خاطر دارند.

حاصل تجربه 6 هزار عمل جراحی	 
یکی از باارزش ترین هدایای 
ــوزه »دورهــــمــــی« که  ــ مـ
نمی توان قیمتی روی آن 
ــت، هــدیــه متعلق  ــذاش گ
به پروفسور سمیعی است. 
پروفسور سمیعی با اشاره به این موضوع که 
کتاب برایش ارزش زیادی دارد، کتابی نوشته 
خودش که حاصل تجربه هایی است که طی 
شش هزار عمل جراحی به دست آورده بود، 
به موزه تقدیم کرد. او همچنین آلبوم تمبری با 

امضای خود را به موزه هدیه داد.

ماکت هواپیمای اف-14	 
منحصربه فردترین  از  یکی 
هدایای موزه »دورهمی« را 
دکتر سورنا ستاری معاون 
رئیس  فــنــاوری  و  علمی 
جمهور هدیه کرده . ستاری 
ماکت یک هواپیما مدل اف-14 را که خودش 
هدیه گرفته بــود، به مــوزه تقدیم کــرده است. 
فرازهایی از سخنان سرلشکر شهید منصور 
ستاری پدر وی نیز در قاب ماکت این هواپیما دیده 
می شود. از آن جایی که مشابه این هدیه در موزه 

نیست، می توان آن را جزو هدایای ویژه دانست.

جایزه نفیس خداداد عزیزی	 
ــداداد عــزیــزی نیز مانند  ــ خ
ــی از چــهــره هــای  ــض ــع ب
ــی از  ــ ــک ــ ورزشـــــــــــــی، ی
ــن  ــریـ ــزتـ ــیـ ــگـ ــره انـ ــاطـ خـ
دارایــی هــای خود را به موزه 
»دورهمی« هدیه داده است. او پیش از بازی ایران 
و استرالیا در سال ۷6 به عنوان بهترین بازیکن ماه 
آسیا انتخاب شده و کاپ قهرمانی از جنس برنز 
را دریافت کرده بود. خداداد عزیزی طبق گفته 
خودش این جام را که جزو معدود یادگاری هایش 

از فوتبال بوده، به موزه اهدا کرده است.

پیراهن زنده یاد هادی نوروزی	 
یکی از متفاوت ترین هدایایی 
که در موزه دیده می شود، 
نام زنده یاد هادی نوروزی 
بازیکن تیم پرسپولیس را 
با خود به همراه دارد. پس 
از درگذشت هــادی نـــوروزی، پیراهن او در 
باشگاه پرسپولیس به یادگار ماند و شماره 24 
که متعلق به او بود به بازیکن دیگری داده نشد. 
شرکت اول مارکت تصمیم گرفت پیراهنی با 
شماره 24 را که یادآور مرحوم نوروزی است، 

به موزه هدیه دهد.

باالخره همزمان با پایان سری چهارم »دورهمی«، موزه این برنامه که پیش از این 
رونمایی از آن چند بار به تعویق افتاده بود، به صورت مجازی به نمایش درآمد و هدایای 
مهمانان این برنامه به حراج گذاشته شد. البته این اتفاق فعال در مرحله معرفی آثار و 
فراخوان برای برگزاری حراج است و هنوز پیشنهادها به سازندگان این برنامه ارائه 
نشده است. از دو سال پیش، قرار بود عواید موزه به زلزله زدگان و پس از آن به مردم 
سیل زده اهدا شود، اما بسیاری از هدایا آماده نبود و پس از آن نیز ویروس کرونا شیوع 
پیدا کرد. در این حراج از انگشتر و کتاب گرفته تا موتورسیکلت و لباس، هدایای 
مختلفی دیده می شود، اما بعضی از این هدیه ها به دلیل خاطره انگیز بودن، ارزش 

مادی، معنوی یا هنری و منحصربه فرد بودن، هدیه ویژه ای به حساب می آیند.

دورهمی
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هوش منطقی:  پاسخ عدد 6 است. چون مجموع اعداد هر سطر و ستون در این 
تصویر برابر با 15 می شود.

چالش ذهن :  1. کابینت 2. قالیچه 3. مبلمان  
 4. کولرگازی 5. استکان 6. کمددیواری 

تست هوش:    گزینه )1( درست است. اگر هر پاره خط داخل دایره های ردیف 
باالتر را 45 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانیم شکل ردیف پایین به 

دست می آید.

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز ۵ رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

اختالف تصاویر: بــازی با کلمات:  ممکن 
اســــت تـــعـــداد کــلــمــات 
بیشتری از آن چه برایتان 
نوشته ایم به دست آورید 
مـــا در ایـــن جـــا فــقــط به 
تــعــدادی از آن هــا اشــاره 

کرده ایم.
سه حرفی: آرش، سوار، 
ســرا، شــور، روش، رســا، 

روس و...
چهار حرفی: سوار، راسو، 

واشر و...
پنج حرفی: سشوار

خفن استریپ: 
شاه تره

چه  کنید  مشخص  ممکن  ــان  زم کمترین  در 
عددی باید در جای خالی قرار بگیرد.
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عدد یاب :

ی: 
ض

ی ریا
باز

در هر یک از شماره هــای تصویر زیــر، نــام یکی 
از وسیله هایی را که در منزل دیــده می شود، 

نوشته ایم که شما باید نام آن وسیله را پیدا کنید.

چالش ذهن عددیاب

شش رقمی: 

   432927 – 723851
325796 - 286591

سه رقمی: 

   728 – 632 – 783
   246 – 249 – 158

824 - 284

چهار رقمی:

   6381 – 5462
   1825 – 2765
8725 - 9682

پنج رقمی: 

  42318 – 43251
   92573 – 85126

96327 - 68752
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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

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

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

اختالف تصاویر

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ



9حوادث شنبه   2۵ مرداد  1399
2۵  ذی الحجه 1441.شماره 204۵0

در امتداد تاریکی
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ضایعات فروشی که مافیا شد!! 

خــودم هم نفهمیدم چگونه وارد شبکه انتقال 
گوشی های سرقتی به افغانستان شدم. همه 
چیز خیلی سریع اتفاق افتاد به طــوری که در 
یک چشم به هم زدن پول ها به حساب همسرم 

سرازیر شد و ...
این ها بخشی از اظهارات جــوان 24ساله ای 
است که در عملیات گسترده کارآگاهان پلیس 
آگاهی خراسان رضوی و به اتهام خرید و انتقال 
گوشی های سرقتی به افغانستان به دام افتاد. 
او پس از پاسخ به ســواالت تخصصی سرگرد 
همتی)افسر پرونده( درباره سرگذشت خود نیز 
گفت: اگرچه متولد سال 1375 هستم اما پدرم 
شناسنامه ای با تاریخ تولد 1380 برایم گرفته 
تا پنج سال کوچک تر جلوه کنم. من تک فرزند 
خانواده و عزیزدردانه پدر و مادرم بودم ولی تا 
کالس اول دبیرستان بیشتر درس نخواندم و ترک 
تحصیل کردم چرا که تحت تاثیر محیط زندگی و 
دوستان خالفکارم قرار گرفته بودم و گاهی با آنان 
به مشروب خواری می رفتم. پدرم به دلیل بیماری 
که دارد فقط از صبح تا شب پای بساط مواد مخدر 
است و به کسی کاری ندارد. بعد از ترک تحصیل، 
به هر کاری دست زدم تا درآمــدی داشته باشم 
ولی بیشتر پول هایم را با رفقایم هزینه می کردم، 
تا این که سه سال قبل و در یک مجلس شبانه 
با دختری از تبعه افغانستان آشنا شــدم. این 
آشنایی به عشق و عالقه کشید و باالخره در حالی 
پای سفره عقد نشستم که همسرم چهار سال از 
من بزرگ تر بود. برای همسرم یک شناسنامه 
ایرانی دختری فوت شده را به مبلغ پنج میلیون 
تومان خریدم و سپس آن شناسنامه را به طور 
قانونی تعویض کردم. وقتی از من پرسیدند چرا 
تا به حال شناسنامه را عکس دار نکرده اید؟ 
گفتم: آن ها در روستا ساکن هستند و اطالعی از 
تعویض شناسنامه ها نداشتند. خالصه با همان 
شناسنامه ازدواج کردیم و برای فرزندم شناسنامه 
گرفتیم و حساب های بانکی باز کردیم. آن روزها 
من به کار ضایعات جمع کنی مشغول بــودم و 
روزی تا 500هزار تومان درآمد داشتم اما با اصرار 
خواهرزنم همه دارایی  ام را به دالر تبدیل کردم 
تا به آلمان مهاجرت کنیم. خیلی زود با همسر و 
خواهرزنم که دچار معلولیت جسمانی است، عازم 
ترکیه شدیم اما آن جا همه دالرها را خرج کردم و 
نتوانستم از مرز ترکیه خارج شوم، به همین دلیل 
دست از پا درازتر به ایران بازگشتم تا از پدر بیمارم 
مراقبت کنم. دچار مشکالت مالی شدیدی بودم 
و درآمد کارگری هم با به دنیا آمدن دختر کوچکم 
پاسخ گوی نیازم نبود تا این که با یکی از بستگان 
همسرم آشنا شدم و او پیشنهاد انتقال گوشی های 
سرقتی به شهرهای مرزی ایران را به من داد و 
همان جا یک میلیون تومان به حسابم ریخت. 
طولی نکشید که خودم شبکه ترانزیت گوشی به 

افغانستان را به راه انداختم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی 

خراسان رضوی

سجادپور- پلیس آگاهی خراسان رضوی در 
عملیاتی هماهنگ و ضربتی، یک شبکه گسترده 
مافیایی خرید و انتقال گوشی های سرقتی به آن 
سوی مرزها را در حالی متالشی کرد که اعضای 
این شبکه با روش هایی پیچیده به تغییر سریال 
پیگیری گوشی های سرقتی می پرداختند و 
در افغانستان به فروش می رساندند. به گزارش 
اختصاصی خــراســان، مــاجــرای ایــن عملیات 
ضربتی در زیر پوست شهر از حدود یک ماه قبل 
زمانی آغاز شد که آمار پرونده های گوشی قاپی و 
زورگیری طی چند ماه گذشته روندی صعودی به 
خود گرفت. به همین دلیل فرماندهی انتظامی 
خراسان رضوی که با دقت آمار وقوع جرایم روزانه 
را بررسی می کرد بالفاصله با صدور دستورات 
ویژه ای از کارآگاهان تخصصی پلیس آگاهی 
خواست به تجزیه و تحلیل های علمی پرونده های 
مذکور بپردازند و ریشه افزایش این گونه جرایم 
را زیر ذره بین کارشناسی قــرار دهند چرا که 
ردیابی برخی گوشی های سرقتی نیز با اختالل 
مواجه شده بود. گزارش خراسان حاکی است، 

اهمیت امنیتی این ماجرا که مورد تاکید سردار 
محمدکاظم تقوی قرار گرفته بود، بی درنگ 
اتاق  به تشکیل جلسه کارشناسی مهمی در 
سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی( 
انجامید و گروه زبده ای از کارآگاهان عملیات 
ویژه، اداره سرقت و اطالعات جنایی به بررسی 
ماجرا پرداختند. نتیجه رصدهای اطالعاتی 
و تجزیه و تحلیل هــای کارشناسی نشان می 
داد که در زیر پوست شهر شبکه ای مافیایی 
برای خرید گوشی های سرقتی وجود دارد به 
همین دلیل هم تعدادی از جوانان و نوجوانان 
در برخی مناطق شهر با وسوسه فروش فوری 
گوشی های سرقتی به گوشی قاپی ترغیب می 

شوند و بالفاصله با رساندن گوشی به »رابط«  
یا »مالخر« وجــه آن را دریافت می کنند. این 
ــورد توجه  اطــالعــات تکان دهنده در حالی م
ــه رصدهای  ــرار گرفت که ادام جــدی پلیس ق
اطالعاتی از تغییر شماره سریال و فعالیت های 
پیچیده دیگری حکایت داشت که سرنخ آن به 
آن سوی مرز می رسید بنابراین عملیات ضربتی 
پلیس با فرماندهی مستقیم سرهنگ شفیع زاده 
پایه ریزی شد و پایگاه مقاومت بسیج سپاه ناحیه 
حر نیز به یاری پلیس آمد. به گزارش خراسان، 
طولی نکشید که کارشناسان متخصص اداره 
ــدارک مستند امــا حیرت  اطالعات جنایی، م
آوری را روی میز گروه ویژه عملیاتی گذاشت. 
»گوشی های سرقتی فقط طی 48 ساعت از 
مرز به افغانستان ترانزیت می شود!« هر روز که 
از فعالیت های اطالعاتی پلیس می گذشت 
عمق این ماجرا بیشتر نمایان می شد به همین 
دلیل و با تاکید سردار تقوی، ریشه یابی اعضای 
این شبکه مافیایی و چگونگی فعالیت های آنان 
زیر چتر اطالعاتی و نفوذی نیروهای آگاهی قرار 

گرفت و گروهی از کارشناسان اداره اطالعات 
جنایی به فرماندهی سرهنگ سلطانیان به یاری 
گــروه عملیات ویــژه شتافتند. این هماهنگی 
اطالعاتی چند روز بعد به شناسایی سر شبکه 
های مافیایی خرید گوشی های سرقتی انجامید 
و مسیر انتقال گوشی های سرقتی به حیطه نفوذ 
پلیس درآمد تا این که مقدمات عملیات ضربتی 
در زیر پوست شهر فراهم شد و گروه کارآگاهان 
اداره عملیات ویژه به سرپرستی سرگرد همتی و 
نظارت و هدایت سرهنگ دیرآوندی )رئیس اداره 
عملیات ویژه( وارد عمل شدند و در یک اقدام 
غافلگیرانه و هماهنگ شش تن از اعضای اصلی 
این شبکه مافیایی را دستگیر کردند. فرمانده 

انتظامی خراسان رضوی روز گذشته با تایید 
خبر دستگیری اعضای مافیایی خرید و انتقال 
گوشی های سرقتی به افغانستان و در گفت و 
گویی اختصاصی به خراسان گفت: در راستای 
مبارزه قاطعانه با جرایمی که امنیت شهروندان 
را به مخاطره می اندازد طرح ویژه ای برای مبارزه 
با گوشی قاپی در مشهد به اجرا درآمد اما بررسی 
های کارشناسی از وجود شبکه ای با فعالیت 
های پیچیده حکایت می کرد که موجب افزایش 
این گونه جرایم می شد به همین دلیل گروه ویژه 
ای از کارآگاهان پلیس آگاهی به فرماندهی 
پلیس  )رئیس  شفیع زاده  سرهنگ  مستقیم 
آگاهی( مامور رسیدگی به ماجرای روند افزایش 
جرم شدند. ســردار محمدکاظم تقوی افزود: 
اقدامات اطالعاتی و پلیسی به یک زنجیره شبکه 
ای رسید که تا مرز گسترده شده بود اما سر شبکه 
های آن در خارج از مرزهای ایران فعالیت می 
کردند. رئیس پلیس حافظان امنیت سرزمین 
خورشید تصریح کرد: عملیات ضربتی طی دو 
روز گذشته آغاز شد و کارآگاهان همه اعضا را 

در یک زمان هماهنگ در مناطق مختلف شهر 
به دام انداختند. وی گفت: در بازرسی از منزل 
یکی از اعضای اصلی شبکه 55 دستگاه گوشی 
جاسازی شده درون گهواره کودک به همراه دو 
دستگاه لپ تاپ بسته بندی کشف شد و در ادامه 

جوانی که مهندس نرم افــزار است و فروشگاه 
تعمیرات گوشی تلفن همراه دارد در حالی به 
دام افتاد که با تجهیزات حرفه ای شماره سریال 
پیگیری گوشی ها را تغییر می داد که تاکنون 
صدها شماره سریال از رایانه های وی استخراج 
شده است. سردار محمدکاظم تقوی با بیان این 
که متهمان در مراحل اولیه دستگیری به خرید و 
فروش و تغییر سریال بیش از هزار گوشی اعتراف 
کرده اند، افزود: بررسی های مقدماتی نشان می 
دهد که اعضای این شبکه با مافیای گسترده ای 
در افغانستان ارتباط دارند و گوشی های سرقتی 
را از سارقان  یا رابطان آن ها در مشهد و دیگر 
شهرها خــریــداری می کنند و سپس با تغییر 
سریال در شهرهای مــرزی به رابطان دیگری 
تحویل می دهند و بدین ترتیب از طریق خودروها  
یا گذر مرزی به افغانستان می فرستند. مقام 
ارشد انتظامی استان خراسان رضوی تاکید 
کرد: اگرچه کوتاهی های بسیار و نبود نظارت 
در برخی موارد منجر به افزایش این گونه جرایم 

می شود که تحقیق درباره آن ها آغاز شده است 
اما تالش گسترده پلیس با هماهنگی و اقدامات 
ویژه دستگاه قضایی برای ریشه یابی این شبکه 

گسترده همچنان ادامه دارد. 
ــاره به دریــافــت شناسنامه  ــردار تقوی با اش س
همین  با  بانکی  حساب  افتتاح  و  غیرقانونی 
شناسنامه برای واریز پول های خرید و فروش 
گوشی های سرقتی نیز گفت: متهمان از طریق 
شبکه های اجتماعی با آن سوی مرز در ارتباط 
بودند و هر بــار که گوشی ها به بیشتر از 50 
دستگاه می رسید آن ها را ظرف 48 ساعت به 
افغانستان منتقل می کردند و دو زن نیز در میان 
این فرمانده  اعضای شبکه فعالیت داشتند. 
ــاره به شناسایی دیگر عوامل و  باتجربه با اش
متهمان از کشف دستگاه های سریال زن نیز 
خبر داد و گفت: آن ها نه تنها موضوع رجیستری 
را دور زده  و ردیابی گوشی ها را با اختالف مواجه 
کرده اند بلکه اقدامات پیچیده دیگری نیز دارند 

که فعال تحقیق در این باره ادامه دارد.

رئیس پلیس خراسان رضوی عملیات ضربتی در زیر پوست شهر را تشریح کرد:

مافیای گوشی های سرقتی
این شبکه مخوف با تغییر سریال گوشی های سرقتی آن ها را     4۸ ساعته  به  افغانستان منتقل می کرد
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شاخص

مقصد پول  در سفته بازی 

نقدینگی به طور کلی به پول و شبه پول تقسیم 
می شود. پول شامل اسکناس در دست مردم، 
ــای در  ــای بانکی جــاری و چــک ه حساب ه
گــردش است و شبه پول شامل حساب های 
بانکی مدت دار است. سهم شبه پول از پول 
همواره بیشتر بــوده است و رونــد رشد هر دو 
نیز در شرایط متعادل اقتصادی نزدیک به هم 
است ولی در سال های اخیر این روند رشد تغییر 
کرده است و به خاطر تورم موجود و بازدهی 
بازارهای سفته بازی از بورس تا ارز و طال، رشد 
پول نسبت به رشد شبه پول سرعت بیشتری 
یافته است. این تغییر به خوبی روند حرکت 
پول از حساب های بانکی مدت دار به بازارهای 
سفته بازی را نشان می دهد. منبع: بانک مرکزی

اخبار

بازار خبر

شنبه ۲۵ مرداد  1399
۲۵ ذی الحجه1۴۴1.شماره  ۲0۴۵0

  پیش بینی کاهش قیمت مرغ
 تا ۲ هفته آینده

ایسنا- وزیر جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای 
پایین آمدن قیمت مرغ خبر داد و با اشاره به اقدام 
انجام شده و واردات انبوه نهاده ها گفت: احتمااًل 
طی دو هفته آینده نتایج این اقدامات مشخص 

خواهد شد.

بازار داغ حواله های خودرو

خبرآنالین- در شرایطی که گزارش ها از رکود 
ــد، اما بــازار خرید و  معامالتی بــازار حکایت دارن
فروش حواله های خودرو داغ است. زیرا  بسیاری 
از افرادی که در قرعه کشی خودروسازان شرکت 
ــودرو، پول کافی  کــرده انــد، عــالوه بر نداشتن خ
بــرای خرید آن را نیز ندارند. بر این اســاس نرخ 
فروش حواله ۲۰۶ بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان ، 
ساینا بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان ، تیبا بین ۸ تا ۱۲ 
میلیون تومان و رانا در محدوده ۱۴ تا ۱۶ میلیون 
تومان اعالم شده است.این ها در شرایطی است که 
خودروسازان بارها درباره عواقب این خرید و فروش 
هشدار داده و آن را غیر قانونی اعالم کرده اند اما 
این اقدام از طریق اعطای وکالت بالعزل، تحویل 

چک  و...در محضر صورت می گیرد. 

طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار در صحن 
علنی مجلس اعالم وصول شد. در این طرح قرار 
است به جای خودروها ، معادل ریالی ۲۰ لیتر 
بنزین به ازای هر نفر تخصیص یابد. در صورت 
وجود مازاد منابع در هر خانوار، امکان فروش این 
سهمیه به دیگران  یا دولت وجود خواهد داشت.
ــارس، مالک شریعتی سخنگوی  ــزارش ف به گ
کمیسیون انــرژی مجلس دربــاره جزئیات این 
طرح اظهار کرد: طبق آمارها بیش از ۵۰ درصد 
خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و البته 
برخی خانوارها هم بیش از یک دستگاه خودرو 
دارند. وی افزود: با این حال  بنا داریم با حفظ 
میزان مصرف بنزین در کشور، به ازای هر کد ملی 
ماهانه ۲۰ لیتر سهمیه بنزین در کارت بانکی 
سرپرست خانوار شارژ شود. اگر آن ها سهمیه 
خود را استفاده کردند، از یارانه انرژی بهره برده 
اند و اگر از این سهمیه استفاده نکردند یا ناقص 
استفاده کردند، بتوانند در سامانه ای این سهمیه 
را به دیگران واگذار کنند. به گفته شریعتی در 
سامانه در نظر گرفته شده، قیمت واگذاری هر 
لیتر بنزین زیر 3 هزارتومان )قیمت دوم بنزین( 
خواهد بود و اگر فرد نخواست آن را بفروشد، این 
سهمیه در پایان ماه به دولت باز می گردد تا دولت 
بتواند آن را صادر و از این طریق مابه التفاوت آن 

را روی کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ کند.

به گزارش تسنیم احمد امیرآبادی فراهانی 
نیز با بیان این که طبق این طرح، دولت موظف 
می شود باقی مانده کارت سرپرست خانوار را 
بر اساس قیمت 9۰ درصد فوب خلیج فارس 
بفروشد و آن را به حساب سرپرست خانوار 
واریــز کند، افــزود: زیرساخت های این طرح 
توسط شرکت پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی آمــاده شده است.اکنون قیمت بنزین 

فوب خلیج فارس ۴۶۸۰ تومان است. 

با طرح مجلس یارانه چه تغییری می کند؟	 
ارزیــابــی نفع و ضــرر اجـــرای ایــن طــرح برای 
خانوارها، به آثار مستقیم )مبالغ نقدی که به هر 
خانوار امکان دارد تعلق گیرد( و آثار غیر مستقیم 
آن )کاهش قدرت خرید بر اثر افزایش احتمالی 
تورم( بستگی خواهد داشت. به خصوص این که 
نرخ تورم قابل محاسبه نیز ناشی از تورم مستقیم  
یا انتظاری خواهد بود که به نظر می رسد برآورد 
۴ درصدی ذکر شده توسط امیرآبادی، بدون در 
نظر گرفتن تورم انتظاری باشد. با این حال، می 
توان محاسبه کرد که با اجرای این طرح، یارانه 
یک خانوار فرضی ۴ نفره با داشتن  یا بدون 
داشتن خودرو )با الگوی مصرف ۶۰ لیتر بنزین 
در ماه( و همچنین قیمت 3 هزار تومانی بنزین 

آزاد به صورت زیر تغییر می کند:

جزئیات مالیات خریداران سکه 
اعالم شد 

ــور مالیاتی کشور نحوه و جزئیات  ســازمــان ام
دریافت مالیات از خریداران سکه در سال 9۸ 
را مشخص کرد.به گــزارش ایسنا، طبق قانون 
اشخاص  از  دسته  آن  مستقیم،  هــای  مالیات 
حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال 
9۸ سکه های خود را دریافت کرده اند، مشمول 
مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل هستند.

مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل 
ــال 99 اســـت و  ــان مــــرداد سـ ــای ــا پ حــداکــثــر ت
 خریداران مذکور مکلف اند با مراجعه به سامانه

http://tax.gov.ir   به پرداخت مالیات اقدام 
کنند.نحوه محاسبه مالیات این سکه ها بدین 

شرح است:
  تا ۱۰ سکه مشمول مالیات نمی شود.

   نسبت به مازاد ۱۰ تا 3۰سکه به ازای هر قطعه 
معادل ۲۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع

   نسبت به مازاد 3۰ تا ۵۰ عدد سکه به ازای هر 
قطعه به میزان ۵۲۰ هزار تومان مالیات مقطوع

   نسبت به مازاد ۵۰ تا ۱۸۵ عدد سکه به ازای هر 
قطعه ۶۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع

ــه در ســال  طــبــق ایـــن گــــزارش، اشــخــاصــی ک
9۸نسبت به دریافت بیش از ۱۸۵ قطعه سکه 
از بانک مرکزی اقدام کرده و همچنین صاحبان 
مشاغل مرتبط با خرید و فروش سکه، مشمول این 
دستورالعمل نیستند و مکلف به تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر 

پایان مردادماه 99 هستند.

مهلت پایانی متقاضیان مسکن 
ملی برای واریز آورده اولیه 

معاون وزیر راه و شهرسازی نیمه شهریور را مهلت 
پایانی واریز آورده اولیه مسکن ملی اعالم کرد و 
گفت: آورده اولیه طرح اقدام ملی مسکن حداکثر 
۴۰ میلیون تومان به اضافه ۱۵ درصد هزینه آماده 
سازی زمین است و اگر متقاضیان، پیامک هایی 
برای واریز مبالغ بیشتر دریافت کرده اند مراتب 
را به دستگاه های مربوط اطالع دهند. محمود 
محمودزاده در گفت وگو با ایسنا افزود:متقاضیان 
همچنین می توانند پول زمین را به صورت اقساطی 

کمیسیون طی ۱۰ سال با تنفس دو سال اولیه بپردازند. بودجه  ساختار  ــالح  اص کمیته  رئیس 
دولتی  مسئوالن  گفت:  مجلس  بــودجــه  و  برنامه 
می گویند 3۸۰ شرکت دولتی داریم اما بررسی های 
وابسته  یا  9۸۰ شرکت دولتی  ما نشان می دهد 
به دولت وجود دارد. محسن زنگنه در گفت و گو با 
فارس با اشاره به جزئیات اصالح ساختار بودجه در 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به معضل شفاف 
نبودن شرکت های دولتی پرداخت و گفت: یکی از 
اختالفات نمایندگان با دولت و مسئوالن سازمان 

برنامه و بودجه راجع به تعداد شرکت های دولتی 
است. آن ها می گویند 3۸۰ شرکت دولتی داریم 
امــا بــررســی هــای مــا نشان مــی دهــد 9۸۰ شرکت 
دولتی یا وابسته به دولت وجود دارد. وی علت این 
اختالف را متوجه تعریف شرکت های دولتی دانست 
و افزود: از لحاظ تعریف قوانین جاری شرکت دولتی 
به شرکتی اطالق می شود که ۵۱ درصد آن متعلق 
به دولت باشد.  محاسبه ما نشان می دهد بیش از 
9۸۰ شرکت دولتی داریم که به نوعی شرکت های 

دولتی سهامدار آن ها هستند و باید زیر شرکت های 
دولتی محاسبه شوند. ایــن ضعف قانون اســت به 
کردیم  تعریف  را  دولتی  شرکت های  علت  همین 
که به شرکت هایی اطالق می شود که »به نحوی از 
انحا سهام بیش از ۵۰ درصدی آن متعلق به دولت 
باشد.«عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه 
داد:  با یک تعریف ساده، تعداد شرکت های دولتی از 
3۸۰ به 9۸۰ شرکت می رسد. یعنی هم اکنون ۶۰۰ 
شرکت از شمول شرکت های دولتی خارج هستند. 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

اطالعات 
600 شرکت 
دولتی در 
بودجه 
نیست! 

طرح تغییر در سهمیه بنزین 
روی میز مجلس 

 طرح برخی نمایندگان مجلس برای تغییر در ارائه سهمیه بنزین به جای هر 
خودرو به هر فرد چه تغییری در دریافتی خانوارها ایجاد می کند؟ 

 
یارانه نقدی 

و معیشتی
مجموعیارانه/سهمیه بنزین

خانوار ۴ نفره 
بدون خودرو

3۵۴۰۰۰۲۴۰۰۰۰۵9۴۰۰۰

خانوار ۴ نفره با 
خودرو با فرض 

مصرف همه 
سهمیه بنزین

3۵۴۰۰۰

امکان صرفه جویی 9۰ هزار 
تومانی بنزین نسبت به مصرف ۶۰ 
لیتر سهمیه فعلی + ۲۰ لیتر بنزین 

اضافه معادل ۶۰ هزار تومان

۴۱۴ هزارتومان عالوه 
بر مصرف ۶۰ لیتر 

بنزین سهمیه ای در ماه

در حالی که شرکت بــورس انــرژی اطالعیه 
عرضه ۵۰۰ هزار بشکه نفت در قالب اوراق 
سلف موازی طی روز یک شنبه را منتشر کرده 
است، توضیحات این شرکت و روال عرضه آن 
اوراق نشان می دهد که این عرضه متفاوت از 
آن چیزی است که با عنوان گشایش اقتصادی 

توسط رئیس جمهور مطرح شده است.

اوراق سلف چیست و چگونه قابل معامله 	 
مجدد می شود؟

از  یکی  سلف،  اوراق  انتشار  اســت  گفتنی 
ابزارهای تامین مالی برای تولیدکنندگان 
ــن آالت، نفت و ...(  کــاالهــای مختلف )آه
است که با استفاده از آن یعنی پیش فروش 
محصوالت به تامین مالی فعالیت های خود 
می پردازند. اوراق سلف در واقع همان خرید 
سلف متعارف است اما اوراق سلف »موازی 
اســتــانــدارد«، اوراقــی اســت که روی معامله 
سلف تعریف می شود و امکان ورود به بازار 
ثانویه را دارد. یعنی کسی که نفت را پیش 
خرید می کند می تواند قبل از سررسید در 
بــازار ثانویه آن را به فرد ثالثی بفروشد. این 
ابزار مدت هاست برای تامین مالی شرکت 
های تولیدکننده کاالهای مختلف استفاده 
و حدود یک سال است که توسط شرکت ملی 
نفت و وزارت اقتصاد برای تامین مالی تولید 

نفت و ... منتشر می شود.
ــورس انــرژی با  در ادامــه ایــن عرضه هــا، ب
انتشار اطالعیه ای از آغاز عرضه اوراق سلف 
موازی نفتی از روز یک شنبه ۲۶ مردادماه 
خبر داد. به گزارش فارس، در همین زمینه 
سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی 
درباره انتشار اوراق سلف نفتی در این بازار 
به فــارس گفت: اوراق سلف نفتی که روز 
یک شنبه آینده در بورس انرژی عرضه می 
شود با آن چه رئیس جمهور روز چهارشنبه 
گذشته درباره آن صحبت کرده اند متفاوت 
است و به آن مربوط نیست. این اوراق طبق 
روال انتشار اوراق تامین مالی شرکت ملی 

نفت منتشر  می شود. به گزارش فارس، به 
تازگی دولت طرح پیش فروش نفت خام 
با استفاده از اوراق سلف موازی نفتی را به 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا ارائه داده و این طرح هنوز در این شورا 
به تصویب نرسیده است. اوراق فعلی بورس 
انرژی که یک شنبه عرضه می شود، دو ساله 
و بر پایه نفت خام سنگین صادراتی ایران 
بوده و حداقل میزان سود آن، ۱۸/۵ درصد 

و حداکثر میزان سود آن، ۱9 درصد است.

تفاوت های احتمالی عرضه فعلی و آتی 	 
نفت در قالب اوراق سلف

به نظر می رسد در عرضه جدید وعده داده شده 
توسط رئیس جمهور، احتماال شرایط خرید 
تسهیل شود تا ورود به معامالت برای عمده 
مردم در بازار سرمایه فراهم شود. در حالی 
که در خصوص اوراق فعلی چنین نیست. چرا 
که تعداد کارگزاری های ارائه دهنده خدمات 
بورس انرژی کمتر است و به طور کلی  شرایط 
گرفتن کد معامالتی در بورس های کاالیی 
)بورس کاال و بورس انرژی( سخت تر از بازار 
سهام )بورس تهران و فرابورس ایران( است. 
بنابراین اگرچه ماهیت عرضه فعلی و عرضه 
وعده داده شده در طرح گشایش یکی است اما 
تفاوت هایی هم باید وجود داشته باشد. به این 
صورت که عالوه بر شرایط قیمت گذاری، سود 
تضمینی و ...، احتماال محل معامالت نفت 
عرضه شده در قالب طرح گشایش متفاوت با 

روال فعلی باشد. 

بورس انرژی از عرضه ۵00 هزار بشکه نفت در قالب اوراق خبر داد 

پیش فروش نفت بدون ارتباط با طرح جدید  
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

شرق- این روزنامه با قرار دادن عکس مرحوم  •
معاون  هریس«  »کامال  و  رفسنجانی  هاشمی 
»بایدن« نامزد ریاست جمهوری آمریکا در کنار 
هم، به طور تلویحی به لــزوم مذاکره با آمریکا 
اشاره کرد. پالس مذاکره از این دو تصویر زمانی 
روشن تر می شود که این روزنامه به نقل از محمد 
ــازه امام  تفرشی نوشته اســت: »هاشمی با اج

مذاکره می کرد.«
جام جم- این روزنامه در گزارشی پای صحبت  •

حسینیه  زیلوهای  کــه  اســت  نشسته  کسانی 
بیت رهبری، هنر دست آن هاست. یکی از آن 
ها به جام جم گفت : »ما 20 نفر بافنده بودیم 
ــروع کــردیــم، یــک ســال و نیم  کــه ایــن کــار را ش
زمان برد تا همه این زیلوها بافته شوند و از آن 
زمــان تا همین حــاال هروقت ایــن زیلوها را در 
تصاویر سخنرانی های مقام رهبری می بینیم، 
از خوشحالی دلمان می لرزد چون می دانیم این 
حرکت چقدر به احیای صنعت زیلوبافی کمک 
کرده است. اگر مدیران و مسئوالن رده باالی 
دیگر ما هم حداقل در این زمینه از رهبری تاسی 
می کردند، وضع زیلو بهتر از این بود اما متاسفانه 
مدیران و مسئوالن ما فقط وقتی به دیدار رهبری 
می روند روی زیلو می نشینند و خارج از محضر 

ایشان، ساده زیستی را فراموش می کنند.«
اطالعات- امــروز بهتر است دوگــروه درباره  •

مراسم محرم اظهار نظر نکنند: یک  گروه کسانی 
که در سال های پیش از کرونا نیز میانه ای با 
این مراسم نداشتند و روشنفکرانه یا عوامانه، 
هزار عیب و علت را متوجه این ایام می کردند و 
بر راه بندان و صدای طبل و سنج و اسرافات)!( 
اشک تمساح می ریختند. گــروه دوم، کسانی 
که این مراسم مردمِی حزن و سوگ و بهره وری 
از غنایم روحانی عاشورا را مثل هزار موضوع 
به مسلخ تجارت و کاسبی های نجومی  دیگر 

فروکاستند.

ــف نــوشــت : احــمــد تــوکــلــی، عضو مجمع  • ال
تشخیص مصلحت نظام در توئیتی نوشت: خبری 
که با بعضی حوادث تایید می شود، حاکی است 
شاید برخی از مدیرانی که با حکم مقام معظم 
رهبری قدرت اجرایی دارند در انتخابات 1400 
وارد صحنه شوند. این دو عیب بزرگ دارد: 1. 
امتیاز غیرعادالنه ای برای آنان فراهم است.2. 
دستگاه رهبری به ناحق به جانبداری متهم می 
شود. به دفتر مقام معظم رهبری پیشنهاد می کنم 
به این افراد فرصت دهند تا آخر شهریور مسئولیت 
خویش را وا  بگذارند و بروند پی تبلیغات یا آن که 
رسمًا اعالم کنند در انتخابات ریاست جمهوری 

نامزد نخواهند شد.
 سایت فردا نوشت: محمد باقر قالیباف از  •

مصطفی میرسلیم شکایت کــرد. این شکایت 
به واسطه اتهامات و افترایی است که میرسلیم 
متوجه رئیس مجلس کــرده اســت. از دستگاه 
قضایی انتظار می رود با توجه به شکایت قالیباف 
ــه ایــن مــوضــوع رســیــدگــی کند و در صــورت  ب
محکومیت میرسلیم با او برخورد شود تا اتهام 

زنی و تخریب بدون هزینه نماند.
 آنالین خبرداد: درحالی که پیشتر ابوالفضل  •

ابوترابی نماینده نجف آبــاد در مجلس مدعی 
ــدی از کــشــور شــده بــود،  ــون ــروج عــبــاس آخ خـ
وزیــر سابق راه و شهرسازی در توئیتی خطاب 
به ابوترابی نوشت: »تهران در دانشگاه تهران 
خدمتتان هستم. هر وقت تمایل داشتید، تشریف 
بیاورید زیارتتان کنم. آیا به عنوان یک نماینده 
سوپر انقالبی نیاز به اندک بررسی برای ایراد 

چنین اتهامی نداشتید؟«
تابناک نوشت : با بــزرگ شدن سریع ابعاد  •

سینمای چین و همچنین افزایش گردش مالی 
سینمای این کشور به عنوان یکی از قطب های 
اقتصادی جهان ـ که متاثر از افــزایــش قدرت 
خرید طبقه متوسط در این کشور استـ  گرایش 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی از چین در 
بدنه سینمای ایــران افزایش یافته و گروهی از 
سینماگران ایران در پی تولید مشترک و فروش 
کپی رایت آثارشان به شرکت های چینی هستند؛ 
رویکردی که با توجه به معادل اندک دالری تولید 
یک فیلم در ایــران و حقوق مالکانه اش، دور از 

دسترس نیست.

هادی محمدی – سرانجام گدایی آمریکا برای 
جمع آوری  رای   در یک هفته گذشته جواب نداد 
و قطعنامه پیشنهادی کاخ سفید بــرای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان 
ملل با شکست سنگینی روبه رو شد. پیش از این 
هم چین و روسیه تهدید کرده بودند در صورت 
طرح چنین قطعنامه ای آن را وتو خواهند کرد؛ 
هرچند بر اساس گزارش ها کار به آن جا نرسید. 
استقبال نشدن از قطعنامه ای را که آمریکا شخصا 
به شورای امنیت برده بود، می توان یک شکست 
تاریخی دیپلماتیک بــرای واشنگتن و یک برد 
شیرین برای تهران  توصیف کرد که نظیر آن قبال 
نه تنها دیده نشده بلکه تصور آن هم برای آمریکا 
سخت بوده است.  به گزارش خراسان، ماجرای 
قطعنامه ضد ایرانی آمریکا به داستان جالبی 
برای حوزه روابط بین الملل بدل شده و بسیاری 
از کارشناسان سیاسی دنیا با حیرت به وضعیتی 
نگاه می کنند که ایــاالت متحده به سختی می 
تواند برای طرح قطعنامه خود در شورای امنیت 
یارگیری کند. قطعنامه ای که با وجود کاهش از 
13 صفحه به چهار پاراگراف باز هم با مخالفت 
های جدی حتی برای طرح در صحن شورا روبه 
رو بود و سرانجام متنی تلطیف شده البته با تامین 
همان هدف غیر قانونی اولیه را بامداد پنج شنبه به 
وقت تهران تقدیم شورای امنیت کرد تا 15 عضو 
دایم و غیر دایم شورا تا بامداد شنبه نظر نهایی خود 
را اعالم کنند. آمریکا ابتدا تالش کرد این قطعنامه 
را که پیش بینی می شد شکست سنگینی بخورد، 
توسط تونس یا استونی به شورای امنیت ارائه کند 

اما این دوکشور از پذیرش این اقدام سر باز زدند.
خبرهای رسیده به خبرنگار خراسان و اطالعات 
منابع آگاه تا تنظیم این گزارش )ساعت 22 شب 
گذشته( حاکی از آن است قطعنامه پیشنهادی 
آمریکا با واکنش ســرد اعضا و حتی دوستان 
ایاالت متحده روبه رو بوده و شکست سختی را 
 در راه تصویب متحمل شده است. حتی خبر نگار 
بی بی سی عصر دیــروز نوشت که این قطعنامه 

احتماال 5 یا حتی فقط 2 رای خواهد داشت. 

آمریکا به دنبال منفذی برای فشار حقوقی	 
با این حال در شرایطی که به نظر می رسد آمریکا 
کامال از تصویب قطعنامه خود ناامید شده و دنبال 

دستاویزی دیگر برای مقابله با ایران است ، روز 
جمعه روزنامه فایننشیال تایمز در گزارشی به سند 
شش صفحه ای آمریکا پرداخت که آن را به عنوان 
توجیهی قانونی برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران و به کارگیری ساز و کار بازگردانی تحریم ها 
در صورت تصویب نشدن قطعنامه مربوط به این 
تحریم به شورای امنیت مطرح کرده است. با این 
حال این روزنامه در گزارشی نوشت: دیپلمات های 
شورای امنیت سازمان ملل گفته اند آمریکا به دلیل 
خــروج از توافق هسته ای در سال 201۸ حق 
ندارد مکانیسم بازگردانی تحریم ها در این توافق 
را به کار بگیرد.فایننشیال تایمز در ادامه نوشته 
که در سند شش صفحه ای از تحلیل قانونی آمریکا 
که آن را رویت کرده است، کاخ سفید این ادعا را 
مطرح می کند که آمریکا تحت قطعنامه 2231 که 
پشتیبان توافق هسته ای است، از »حقی آشکار« 
برای به کار گرفتن بازگردانی تحریم ها علیه ایران 
برخوردار است. درحقیقت واشنگتن به دنبال 
استفاده از »مکانیسم ماشه« برجام است درحالی 
که بیشتر کشورهای جهان از جمله اروپایی ها این 
روایت آمریکا را قبول ندارند. پنج شنبه گذشته نیز 

روزنامه خراسان در صفحه 12 در یادداشتی با 
تیتر »آمریکا می تواند از »مکانیسم ماشه« استفاده 
کند؟« به بررسی حقوقی این موضوع پرداخته 
بود. از سوی دیگر روز پنج شنبه »نیکال دو ریویر« 
نماینده دایم فرانسه در این نهاد بین المللی، در 
واکنش به تالش آمریکا مبنی بر تمدید تحریم 
تسلیحاتی علیه ایران و تهدید به توسل به مکانیسم 
ماشه برای بازگرداندن تمام تحریم های ضدایرانی، 
ــرورت حفظ برجام را  در یک پیام توئیتری، ض
یادآوری کرد و نوشت: »برجام نقشی کلیدی در 
صیانت از رژیم منع اشاعه هسته ای ایفا می کند و 
ضامن دست نیافتن ایران به تسلیحات هسته ای 
است«. »میخائیل اولیانوف«، نماینده روسیه در 
سازمان های بین  المللی مستقر در وین نیز تالش 
آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران را محکوم کرد و در توئیتر خود نوشت: »تالش 
آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران مصداق نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت 
است. تنها روش قانونی برای تمدید این تحریم ها و 
سایر بندهای »زوال پذیر« )برجام( اتخاذ تصمیم 
مرتبط از سوی کمیسیون مشترک برجام است که 

باید به اتفاق آرا حاصل شود . این دیپلمات روس در 
توئیتی دیگر نوشت: جلسه بعدی کمیسیون برجام 

را می توان به زودی تشکیل داد.

بی صبری مقام آمریکایی و پیشنهاد پوتین	 
در چنین فضای منفی علیه قطعنامه پیشنهادی 
واشنگتن، »کلی کرافت«، نماینده آمریکا در 
سازمان ملل متحد در سخنانی که بیش از پیش 
نا امیدی او به سرانجام قطعنامه و حتی مواضع 
دوستان اروپایی اش را نشان می دهــد، گفته 
کشورهای اروپــایــی قــرار اســت پیشنهادهایی 
را به آمریکا دربـــاره پیش نویس قطعنامه این 
کشور بر ضد ایران ارائه کنند. وی در مصاحبه با 
»فایننشیال تایمز« گفت: سه کشور اروپایی برجام 
هنوز پیشنهادی به صورت مکتوب ارائه نداده اند. 
مایه تأسف است که هیچ چیز مکتوبی از آن ها 
ندارم؛ اگر چنین چیزی داشتم، این می توانست 
نقطه آغازی باشد تا بتوانیم از آن برای پیشنهاد 
یک تحریم تسلیحاتی ساده استفاده کنیم. باید 
خیلی صادقانه به شما بگویم صبرم دارد لبریز 
می شود.«اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز 
نتیجه رسمی رای گیری بر سر قطعنامه جنجالی 
آمریکا منتشر نشده اما بررسی های خبری و 
اطالعات منابع آگاه به خراسان می گویند این 
قطعنامه تعداد کمی شاید به تعداد انگشتان 
یک دست رای آورده باشد به گونه ای که حتی 
نیازی به وتوی روسیه و چین هم نباشد. حاال باید 
دید از میان کشورهای روسیه ، چین ، انگلیس 
، فرانسه ،  آلمان ، استونی ، بلژیک ، دومنیکن ، 
سنت وینسنت ،  نیجر ، تونس ، ویتنام ، اندونزی 
و آفریقای جنوبی کدام کشورها حاضر به بدنامی 
همراهی با این کار غیرقانونی آمریکا خواهند شد 
و چه کشورهایی ثابت می کنند همچنان یکی 
از مهم ترین مبانی حقوق بین الملل و منشور 
سازمان ملل را که عمل به تعهدات دولت هاست، 
ضامن ثبات در جامعه جهانی می دانند و در برابر 
قلدری آمریکا  می ایستند.  درعین حال شامگاه 
روز گذشته خبری مبنی بر پیشنهاد  پوتین برای 
برگزاری نشست آنالین پنج عضو شورای امنیت 
و آلمان با ایران درباره این قطعنامه منتشر شد 
که باید منتظر ماند و دید که آیا این پیشنهاد روند 

فعلی را تغییر خواهد داد یا خیر.

 گدایی آمریکا 
برای رای جواب نداد

آمریکا در نبردی دیپلماتیک در شورای امنیت برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران شکست سختی خورد 

ویژه های خراسان  

توئیت سیاسی

تا پاستور 1400 

Amirreza Nazari
@_AmirrezaNazari  

اگر ایران آینده تیره ای داره پس چرا ترامپ 
باید از االن عزمش رو برای توافق جذب 

کنه و امثال هوک از دولت خارج شن؟
در نیمه دوم 2020 چه اتفاقاتی میفته که 
چین و آمریکا هر2 به دنبال جذب ایران 
هستند؟ کدوم کشور ابرقدرت بالمنازع 
خاورمیانه میشه؟ گذر زمان جواب سواالت 

رو میده... مقامات وکاربران ایرانی، عادی سازی روابط امارات با رژیم 
صهیونیستی را اشتباه راهبردی و خیانت به مسلمانان خواندند 

بیراهه امارات 
پس از اعالم خیانت امارات به ملت فلسطین و عادی 
سازی روابط این شیخ نشین با رژیم صهیونیستی، 
مقامات و رسانه های مختلف منطقه و جهان از جمله 
جمهوری اسالمی، به این توافق واکنش نشان دادند. 
بیشتر واکنش های کشورهای اسالمی به این توافق 
منفی بوده و آن را به شدت محکوم کردند. مسئوالن 
و کاربران فضای مجازی ایران نیز به خیانت امارات 
ــد. وزارت امور خارجه ایران با  واکنش نشان داده ان
صــدور بیانیه ای ضمن محکومیت شدید برقراری 
روابط دیپلماتیک میان امارات عربی متحده و رژیم 
صهیونیستی، این اقدام را یک حماقت راهبردی از 
سوی ابوظبی و تل آویو دانست که بدون تردید حاصل 
آن تقویت محور مقاومت در منطقه خواهد بود. وزارت 
امــور خارجه  با تاکید بر این که مسئولیت  تمامی 
عواقب این اقدام برعهده دولت امارات و دیگر دولت 
های همراه است، در پایان این بیانیه به حاکمانی که از 
قصرهای شیشه ای خود چنگ به صورت فلسطینیان 
و دیگر مردم مظلوم منطقه مثل یمن می کشند توصیه 
ــرده اســت به خــود آیند و در تشخیص دوســتــان و  ک
دشمنان خود به بیراهه نروند.قالیباف رئیس مجلس 
 در صفحه توییتر خود با محکومیت این توافق نوشت :
 »سازش ذلیالنۀ حاکمان امارات متحدۀ عربی با رژیم 
جنایتکار صهیونیستی، خیانت به ارزش های انسانی، 
امت اسالمی و آرمان فلسطین است. به خائنان فعلی 
و کسانی که قصد ملحق شدن به این پروژه را داشته 
باشند، هشدار می دهیم مبارزه با رژیم صهیونیستی، با 
قدرت ادامه خواهد داشت.« همچنین محسن رضایی، 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رشته توییتی 
با بیان این که ابوظبی مدت 10سال است که امارات 
را بهشت اسرائیل کرده است، تصریح کرد: »فقط بی 

غیرت ها از پشت خنجر می زنند.« کدخدایی دبیر 
شورای نگهبان هم با مطرح کردن این سوال که»آیا 
از این پس امارات جزئی از قلمرو رژیم صهیونیستی 
ــت؟« نوشت : »توافق بین رژیــم صهیونیستی و  اس
امارات چیزی نیست جز تصرف امارات به بهانه تعلیق 
الحاق کرانه غربی! این توافق نشان داد برای رژیم 
صهیونیستی فعال اشغال دروازه ورودی شورای خلیج 
فارس مهم تر است، اول امارات و بعد کرانه غربی!« 
در ادامه واکنش ها به این موضوع امیرعبداللهیان 
دستیار بین الملل رئیس مجلس نیز نتیجه این توافق 
صهیونیست ها  فعلی  جنایت های  تداوم بخش  را 
خواند و افزود: »امارات با این اشتباه راهبردی در آتش 
صهیونیسم گرفتار خواهد شد.خیانت امارات مستلزم 
پاسخی قاطع برای حمایت از فلسطین و منافع عالی 
کشورهای عربی اســت.« عطاءا... مهاجرانی وزیر 
اسبق ارشاد نیز امارات را بازیچه نتانیاهو دانست و 
نوشت : »یعنی امارات یا محمد بن زاید را بازی داده 
است. شیخ محمد حاکم دبی و حکام دیگر اماراتی  
توی بازی بودند؟!« کاربران فضای مجازی هم با کلید 
واژه »تطبیع خیانه« این عادی سازی را خیانت تلقی 
کردند، از جمله این توییت که به ذلت اماراتی ها هم 
اشاره دارد : » به نحوه انعقاد توافق نامه دقت کردید؟ 
تلفن ترامپ و یک بیانیه. قدرت که نباشی قدرت ها نه با 
تو چانه می زنند و نه وقت مذاکره می گذارند.با انگشت 
اشاره شان  تو را تنظیم کرده و در جهت بهره برداری 
در انتخابات، توافق را اولین نفر رسانه ای می کنند. 
همین قدر ذلیلی امارات«. برخی از کاربران هم با 
انتشار تصویری از مردم فلسطین که در مسجداالقصی 
عکس بن زاید را لگدمال می کردند، این توافق را به 

شدت محکوم کردند. 

سفیر ایران در ونزوئال شایعه روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر توقیف چهار نفتکش ایرانی 
را تکذیب کرد و آن را یک جنگ روانی خواند. این روزنامه آمریکایی در گزارشی ادعا کرده 
بود چهار نفتکش ایرانی حامل سوخت بنزین  به نام های »برینگ«، »بال«، »لونا« و »پندی« 
در آب های آزاد توقیف شده اند. در این گزارش با اشاره به این که این نفتکش ها چند روز قبل 
توقیف  شده و هم اکنون به سمت بندر »هوستون« در خلیج مکزیک در حال حرکت هستند، 
تصریح شده بود که قرار است مقام های ارشد آمریکایی هنگام پهلو گرفتن این نفتکش ها 
در بندر حضور داشته باشند. اتفاقی که در آستانه انتخابات آمریکا بیشتر شبیه یک نمایش 
است. خبرگزاری آسوشیتدپرس هم ادعا کرده بود مقام های آمریکایی با تهدید شرکت های 
بیمه، صاحبان کشتی ها و ناخداها به تحریم، آن ها را مجبور به تحویل محموله خود کرده اند. 
در همین خصوص حجت سلطانی، سفیر ایران در ونزوئال با انتشار توئیتی خبر روزنامه وال 
استریت ژورنال درباره توقیف چهار کشتی حامل سوخت ایران را تکذیب و آن را یک »جنگ 
روانی« توصیف کرد: »یک دروغ و جنگ روانی دیگر از دستگاه تبلیغاتی امپریالیسم آمریکا. نه 
کشتی ها ایرانی هستند و نه مالک یا پرچم آن ها ارتباطی به ایران دارد. ترامپ تروریست نمی 
تواند حقارت و شکست خود در برابر ملت بزرگ ایران را با تبلیغات دروغین جبران کند.« به 
نوشته وال استریت ژورنال، مالکیت این کشتی ها یا حق بهره برداری از آن ها به فردی به نام 
»جورج جیالوزگولو« و پسر او »ماریوس« تعلق دارد اما این ماجرا به همین جا ختم نشد و حتی 
پس از تکذیب سفیر ایران در ونزوئال، رویترز در ادعایی دیگر به نقل از یک مقام دولت آمریکا 
نوشت محموله های سوختی ایران که توسط آمریکا توقیف شده اند، به کشتی های دیگری 
برای ارسال به آب های آمریکا منتقل شده اند. ادعایی که یک مقام مسئول آن را به شدت 
تکذیب و خاطر نشان کرد: »جمهوری اسالمی ایران همان گونه که بارها اعالم کرده است به 
هرگونه اقدام خصمانه برای محدود سازی حقوق قانونی خود واکنش متقابل نشان خواهد 
داد و تاکنون به هیچ کشوری اجازه اقداماتی از این دست را نداده است.« جوسازی آمریکایی 
ها درباره این چهار کشتی درحالی است که ایران طی دو ماه گذشته چندین نفتکش با پرچم 
ایران و خدمه ایرانی عازم ونزوئال کرده است و آمریکایی ها نیز نتوانسته اند درمقابل صادرات 

بنزین ایران به آمریکای التین هیچ اقدامی انجام دهند. منابع: ایلنا و ایسنا

مجوز ویژه دولت برای فروش 
زمین 3 هزارمتری در اروپا

بر اساس تصمیم وزیــران عضو کمیسیون لوایح 
دولت که در روزهای گذشته به تایید رئیس جمهور 
نیز رسیده، وزارت امور خارجه مجاز شده است به 
استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور، 
برای فروش یک فقره زمین فاقد ساختمان واقع در 
منطقه خوش آب و هوای »سائوک« در تیرانا پایتخت 
آلبانی اقدام و وجوه حاصل از این واگــذاری را به 

حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

تذکر به مدیران دولتی برای شیوه 
استخدام کارمند قراردادی

یک نهاد نظارتی با ارسال نامه ای خطاب به تعدادی 
از مدیران اجرایی از آن ها خواسته است به اطالع 
کارمندان قراردادی دستگاه های مربوط برسانند 
صرف اعالم نیاز یا به کارگیری فرد از سوی ادارات 
ــرارداد با وی  و نهادهای دولتی و حتی انعقاد قـ
بدون رعایت شروط ابالغی توسط سازمان اداری 
و استخدامی، حق مکتسب یا مجوزی برای کارمند 
ــدور شناسه  ــت محسوب شــدن آن افــراد و ص دول
کارمندی برای آن ها به وجود نمی آورد اما در این 
موضوعات، دستگاه و مدیر اجرایی مربوط متخلف 

محسوب می شوند.

سفر ظریف به لبنان 
وزیر خارجه کشورمان که به بیروت سفر کرده 
ــر امورخارجه ایــن کشور دیــدار  ــت، با وزی اس
کرد. به گزارش العالم، محمد جواد ظریف در 
کنفرانس خبری اظهار کرد: »درباره افق های 
همکاری با جمهوری لبنان در این مرحله شامل 
بازسازی و دارو، برق و دیگر زمینه های حیاتی 
بحث کردیم.«   ظریف همچنین روز گذشته 
با میشل عون رئیس جمهور لبنان نیز دیدار 
کرد.  همزمان با حضور ظریف در لبنان ، دیوید 

هیل، دیپلمات ارشد آمریکایی و معاون وزیر 
خارجه آمریکا که از دو روز پیش وارد لبنان 
ــدار با عــون بر ضــرورت  شــده اســت نیز در دی
اصالحات کامل در لبنان بــرای جلوگیری 
از تکرار حوادثی مانند انفجار اخیر تاکید 
کرد. این درحالی است  که ظریف در نشست 
خبری دیروز تاکید کرد هیچ طرف بین المللی 
حق ندارد با سوء استفاده از نیازهای لبنان، 

خواسته های خود را به این کشور دیکته کند.

اصالح طلبان فرصت دارند
مجاهدین  ســازمــان  دبیرکل  سالمتی  محمد 
شــورای  انفعال  خصوص  در  اسالمی  انقالب 
ــالح طلبان و زمان  عالی سیاست گــذاری اص
باقی مانده برای این جریان تا انتخابات ریاست 
جمهوری اظهار کرد هنوز برای اصالح طلبان 
»زمان کافی برای ورود به عرصه انتخابات سال 
1400 وجود دارد و شــورای هماهنگی جبهه 

احــــــزاب اصالحات می تواند با دعوت از تمامی 
و شخصیت های ایــن جریان، 
سازوکار انتخاباتی مشخصی 

را برای فعالیت های پیش رو 
تعیین کند.«/ خبر آنالین

انتقاد از رویکرد صداوسیما 
درباره هاشمی

در  تهران  ــردم  م سابق  نماینده  مطهری  علی 
مجلس با انتقاد از رویکرد صداوسیما در مواجهه 
ــرد: »متأسفانه  بــا واقعیات تاریخی اظــهــار ک
صداوسیما با آقای هاشمی برخورد بدی دارد. 
ــت و شما نمی توانید  ایــشــان یــک واقعیت اس

ــگ، ســالــگــرد  ــن ــرد ج ــگ ــال در س
ــور در  پــیــروزی هــا و همین ط
ایام رحلت ایشان، نامی از او 

نبرید.« / تابناک

ماجرای ادعای توقیف 4 نفتکش 
توسط آمریکا
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بحــران ها 
 مادر اخرتاع ها

حتی در میان تیره  ترین ابرها هم می  توان روزنه امیدی یافت. 
بحران  ها می توانند محرک قدرتمندی برای نوآوری  ها باشند. 
آن ها شرایط منحصر به فردی را برای ما ایجاد می  کنند و برای 
مبتکران این امکان را فراهم می  سازند تا آزادانــه فکر کنند و 
بتوانند تغییر سریع و تاثیرگذاری را به وجود آورند. شاید باورکردنی نباشد 

اما سوسیس زمانی ساخته شده که در جنگ جهانی 
اول، آلمان ها با گرسنگی دست و پنجه نرم می کردند 
و گوشت کمیاب شده بود. چای کیسه ای هم در جنگ 
جهانی اول اختراع شد، جایی که سربازها زمان الزم 
برای دم کردن چای نداشتند. سیستم فاضالب  هم بعد 
از شیوع وبا، اختراع شد و تا قبل از آن، با این که نیاز بود اما 
کسی به فکر مدیریت فاضالب ها نیفتاده بود. در پرونده 
امروز زندگی سالم با نگاهی به گذشته پرتحرک تاریخ، 
اختراعات و اکتشافات تاثیرگذاری را مرور می کنیم که 

زاییده شده از بطن بحران ها هستند.

 دوچرخه بعد از فوران یک آتشفشان 
 چای کیسه ای وسط جنگ جهانی 
 رشته بسکتبال به خاطر فرار از سرما و ...
  نمونه هایی هستند که از بطن بحران  ها 
پدید آمدند

پرونده

پروانه موفقی|مترجم 

 چای کیسه  ای
چه بحرانی؟  جنگ جهانی اول

جنگ جهانی اول محرکی برای نوآوری  های جدید بود. چای کیسه ای هم یکی از مواردی بود که قبل از جنگ به طور 
تصادفی اختراع شد. در سال 1908، وارد کننده چای و قهوه توماس سالیوان، با استفاده از ترفند بازاریابی، کیسه  های 
ابریشمی چای را برای مشتریانش فرستاد. مشتریان به جای این که کیسه را باز و چای دم کنند کیسه را در آب جوش 
انداختند. این ایده با استقبال زیادی همراه شد اما به دلیل ضخیم بودن پارچه چای دم نمی کشید. یک دهه بعد در 
طول جنگ، شرکت آلمانی به نام تیکان این ایده را با استفاده از الیاف پنبه  ای عملی کرد و کیسه چای مدرن به وجود 
آمد. این کیسه  های چای که به »بمب های چای« معروف شدند، برای انتقال آسان به سربازان خط مقدم، در نظر گرفته 
شده بودند زیرا آن ها معموال فرصت زیادی نداشتند تا منتظر دم کشیدن چای شوند. این چای ها، کارایی فوق  العاده  ای 

داشتند و محبوبیت آن ها پس از جنگ نیز ادامه یافت.

 بسکتبال
چه بحرانی؟  در امان ماندن از سرمای شدید

دکتر جیمز نایسمیت، مربی ورزش در سال 1891 بازی بستکبال را ابداع کرد تا دانشجویانش در سالن 
بازی کنند و از سرما در امان باشند. در آن سال ها، انگلیس با سرمای استخوان سوزی دست و پنجه نرم 
می کرد که در تاریخ کمتر به آن اشاره شده است. البته شاگردان نایسمیت به مدت سه سال با توپ فوتبال، 
بسکتبال بازی می  کردند! سپس در سال 1894 در بحبوحه رکود اقتصادی که از سال 1893 تا 1896 
به طول انجامید، نایسمیت از آلبرت اسپالدینگ که قهرمان بیس بال و مبتکر کاالهای ورزشی بود خواست 
یک توپ مخصوص برای این بازی جدید طراحی کند. با اندک تغییر، توپ بسکتبال فعلی همان توپ 

اسپالدینگ است که مورد استفاده قرار می گیرد.

 پیدایش دوچرخه
چه بحرانی؟  فوران آتشفشان

در آوریل سال 1815 کوه آتشفشان تامبورا در اندونزی فوران کرد و 
در نتیجه مقدار زیادی گرد و غبار و خاکستر در سراسر جهان پخش شد 
و میزان نور خورشید و دمای جهانی هوا کاهش یافت. در نتیجه این 
حادثه، در چین هوای سرد منجر به از بین رفتن درختان، محصوالت 
زراعی و گاومیش  ها شد. در آمریکای شمالی گردوغبار، نور خورشید 
را قرمز کرده بود و در شهر نیویورک در فصل تابستان برف می  بارید. با قحطی محصوالت غذایی، شورش 
و غارت در اروپا شروع شد. قیمت مواد غذایی افزایش یافت و ده  ها هزار نفر بر اثر قحطی و بیماری جان 
خود را از دست دادند. اسب ها یا از گرسنگی می  مردند یا کشته می  شدند زیرا قیمت باالی جو مردم را 
وادار می  کرد که برای تغذیه، بین خود و حیوانات یکی را انتخاب کنند. این وضعیت نامساعد، »کارل فون 
دریس« مخترع آلمانی را بر آن داشت یک وسیله حمل و نقل شخصی را ابداع کند تا جایگزین اسب شود. 
یک وسیله چوبی دو چرخ که او آن را ماشین دو نامید. دریس روی زین می نشست، پاهای خود را روی زمین 
فشار می داد و چند متر خود را به سمت جلو هل می  داد و با استفاده از یک اهرم سکان آن را هدایت می  کرد. 
بدین ترتیب او در این نمایش سواری، 40 مایل را در چهار ساعت طی کرد و نشان داد که این وسیله مانند یک 
اسب سوارکاری سریع است و می توان بدون تالش زیاد سوار بر آن شد و قسمت دشوار یعنی حفظ تعادل 
نیز مستلزم تمرین زیاد بود. سال ها بعد، اصالحاتی روی طراحی او صورت گرفت. از جمله پدال  ها که در 
دهه 1860 در فرانسه به وجود آمد و سایر اصالحات شامل ترمزهای بهتر، قاب فوالدی، چرخ های فلزی 
سبک و زنجیر برای حرکت آن ها ساخته شد. در اواخر دهه 1880 این عناصر در یک طراحی مدرن و قابل 

تشخیص به نام دوچرخه ترکیب شدند.

 سوسیس گیاهی
چه بحرانی؟  کمبود گوشت در آلمان

کنراد آدناور، اولین صدر اعظم آلمان پس از جنگ جهانی دوم سوسیس گیاه سویا 
را اختراع کرد. در جنگ جهانی اول زمانی  که آلمان در محاصره انگلیس بود، آدناور 
شهردار کلن بود و گرسنگی در این شهر بیداد می  کرد. او ذهنی مبتکر و خالق 
داشت و به دنبال راه هایی بود تا موادی را که در دسترس بودند ، جایگزین اقالم 
کمیابی مانند گوشت کند. او برای تهیه نان، گندم را جایگزین ترکیبی از آرد برنج، 
جو و آرد ذرت رومانیایی کرد. همه چیز به نظر روبه راه بود تا زمانی که رومانی وارد 
جنگ شد و دیگر آرد ذرت در دسترس نبود. او با تجربه  ای که از تهیه نان به دست 
آورده بود به دنبال تهیه سوسیسی جدید رفت و سویا به عنوان مواد اولیه سوسیس 
بدون گوشت به ذهن اش خطور کرد. این محصول به سوسیس صلح معروف شد. 
سپس آدناور در دفتر ثبت اختراع آلمان اقدام به ثبت سوسیس کرد اما درخواست او 
پذیرفته نشد. ظاهرًا این محصول محتویات مناسب برای یک سوسیس را نداشت و 
ثبت آن خالف مقررات آلمان بود چرا که سوسیس بدون گوشت، سوسیس محسوب 
نمی شد. عجیب آن بود که او در انگلیس که در آن زمان دشمن آلمان بود، شانس 
بهتری برای ثبت محصول خود داشت. جورج پنجم در 26 ژوئن سال 1918 

اختراع سوسیس سویا را به ثبت رساند.

 قرص ویتامین دی
چه بحرانی؟  شیوع راشیتیسم بین کودکان

در زمستان سال 1918، تخمین 
زده می  شود که نیمی از کل کودکان 
در برلین دچار بیماری راشیتیسم 
بودند، بیماری که استخوان  ها را نرم 
و خمیده می  کند. علت دقیق بیماری 
در آن زمــان مشخص نبود، اگرچه 
علت این عارضه را مرتبط با فقر می  دانستند. در همین شهر پزشکی به نام کرت 
هالدشینسکی متوجه شد که بیماران وی بسیار رنگ پریده هستند. او تصمیم گرفت 
روی چهار تن از بیمارانش آزمایشی را انجام دهد که یکی از آن ها به نام آرتور فقط 
سه سال داشت. او هر چهار نفر را زیر المپ های جیوه  ای از جنس کوارتز قرار داد که 
نور ماورای بنفش ساطع می کردند. هالدشینسکی هنگام درمان متوجه شد که با 
این تکنیک، استخوان  های بیماران جوانش قوی  تر می  شوند. در ماه می 1919، 
در تابستان هنگامی که نور خورشید آسمان را فرا گرفته بود، او آن ها را در تراس 
زیر آفتاب نشاند. انتشار نتایج آزمایش او با استقبال زیادی روبه رو شد و کودکان 
در سراسر آلمان مقابل نور گذاشته می  شدند. در شهر درسدن، تمام ساعات روز 
چراغ های خیابان  ها را روشن نگه می داشتند و در اختیار خدمات رفاهی کودکان 
قرار می دادند تا از آن برای معالجه کودکان استفاده کنند. محققان بعدها دریافتند 
که ویتامین D برای جذب کلسیم و داشتن استخوان  های متراکم ضروری است و نور 
ماورای بنفش این فرایند را انجام می  دهد بنابراین با چند پژوهش، قرصی درست 

کردند که برای افزایش ویتامین دی در بدن کاربردی بود.
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 جراحی پالستیک
چه بحرانی؟  آسیب دیدگی صورت سربازان

وحشت از میزان آسیب دیدگی 
ــورت که ســربــازان در طول  ص
بــودنــد،  شــده  متحمل  جنگ 
هارولد جیلی، جراح نیوزیلندی 
را بر آن داشت تا در سال 1917 
اولــیــن بیمارستان در دنیا را 
برای درمان آسیب های صورت 

بسازد. وی روش  هایی را برای پیوند پوست، ماهیچه و استخوان ها ابداع و عمال 
جراحی پالستیک مدرن را اختراع کرد. این تصویر ملوان والتر یو را نشان می دهد 

که اولین کسی بود که طی یک روش بازسازی مدرن مورد درمان قرار گرفت.

 ساعت مچی
 چه بحرانی؟  اهمیت زمان در حمالت نظامی

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، مردانی که نیاز داشتند زمان را 
بدانند و پول برای تهیه آن نیز داشتند، ساعت را با یک زنجیر در جیب 
خود نگه می  داشتند. هرچند به دالیلی، زنان در خرید آن پیشگام 
بودند به طوری که الیزابت اول ساعت کوچکی داشت که می  توانست 
به بازوی خود ببندد. اما در حالی که زمان  بندی در جنگ اهمیت زیادی 
داشت مانند همزمانی آتش توپخانه  ها، تولید کنندگان به فکر ساخت 
ساعت هایی افتادند که هر دو دست را درمیان جنگ آزاد می  گذاشت. 
خلبانان نیز نیاز داشتند هر دو دست شان آزاد باشد، برای همین مجبور 
بودند ساعت  های قدیمی جیبی خود را کنار بگذارند. شرکت َمپین َاند 
وب، در جنگ بوئر)سال 1888 در آفریقای جنوبی( ساعتی را با سوراخ 
روی دسته  هایش)بند( ساخته بود و به نحوه کارایی آن افتخار می  کرد اما 
در جنگ جهانی اول بود که واقعًا این بازار پا  گرفت و استفاده از ساعت 
مچی، فراگیر شد. به خصوص در یکی از روش  های جنگی انگلستان 
همه چیز به زمان بندی بستگی داشت. در این روش شلیک توپ درست 
پیش از حمله پیاده نظام صورت می  گرفت. بدیهی است که کوچک ترین 
اشتباه زمانی موجب تلفات در طرف خودی بود. مسافت برای عالمت 
دادن بسیار زیاد و زمان هم بسیار تنگ بود. ضمن این که عالمت دادن به نظر ساده به معنای این بود که دشمن نیز آن را 
می  دید. ساعت  های مچی چاره کار بودند. شرکت اچ ویلیامسون که در شهر کاونتری ساعت مچی می  ساخت در گزارش 
نشست عمومی ساالنه خود در سال 1916 گزارش داد که از هر چهار سرباز یک نفر ساعت مچی به دست می بندد و سه نفر 
دیگر نیز قصد دارند در اسرع وقت یکی از آن  ها را تهیه کنند. حتی یکی از ساعت های لوکس امروز هم به جنگ جهانی اول 
برمی  گردد. لوئیس کارتیه، ساعت ساز فرانسوی در سال 1917 ساعت تانک کارتیه را با الهام از شکل تانک  های رنو طراحی 

کرد که فروش قابل توجهی هم داشت. 

 دی ان ای
چه بحرانی؟  آنفلوآنزای اسپانیایی

هــمــه گــیــری آنـــفـــلـــوآنـــزای 
اسپانیایی در مقایسه با بسیاری 
باعث  جهانی  بحران های  از 
ــدن تــعــداد بیشتری  کشته ش
از مردم شد و در سال 1918 
ــر جــهــان صــدمــات  ــراس در س
شدیدی وارد آورد. در پی شیوع 
این بیماری، باکتری شناس 
به  گریفیت«  ــرد  »ف انگلیسی 
دنبال تولید واکسن بود و در 
ســال 1928 اولین آزمایش 
را انجام داد که نشان می  داد 
ــه انتقال  بــاکــتــری  هــا قـــادر ب

اطالعات ژنتیکی هستند. سال ها بعد آزمایش گریفیت الهام بخش پژوهشگر موسسه راکفلر، اسوالد اوری بود. او سرپرستی 
تیمی را بر عهده داشت که در سال 1944 کشف کردند DNA کد ژنتیکی دارد.

 سیستم فاضالب
چه بحرانی؟  شیوع بیماری وبا

ــط قــرن نوزدهم،  در اواس
از همه گیری  های  لندن 
ــا رنــج  ــیــمــاری وبـ ــرر ب ــک م
می  برد. سال های 1853 
 10 از  بــیــش   1854  -
هـــزار نفر از مـــردم لندن 
بر اثــر ایــن بیماری کشته 
شدند. در آن زمــان تصور 
می  شد این بیماری ناشی 
از بوی فاضالبی باشد که 
از رودخانه تیمز متصاعد 

می  شد. تابستان گرم سال 1858بوی فاضالب به قدری متعفن بود که به دوره تعفن بزرگ لندن معروف 
شد. همه کسانی که نزدیک رودخانه تیمز زندگی می  کردند از جمله صاحب منصبان پارلمان تحت الشعاع 
آن قرار گرفته بودند. بعد از تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیدند که علت بیماری وبا وجود ذرات بخار و 
آلودگی هوا نیست بلکه آلودگی آب آشامیدنی و مخلوط شدن آن با سیستم فاضالب است. از این رو، ژوزف 
بازالگتی مهندس عمران شهری طرحی را برای انتقال فاضالب پیشنهاد داد که به دلیل هزینه  های بسیار 
با مقاومت پارلمان و دولت روبه رو شد اما با شیوع بیماری وبا و افزایش مرگ   و  میر، آن ها مجبور به موافقت 
با این طرح شدند. بدین ترتیب، در سال 1866 بیشتر شهر لندن به یک شبکه فاضالب متصل و بحران وبا 

باعث شد از کشته شدن و بیماری افراد بسیاری در آینده جلوگیری شود.

 کنسرو
 چه بحرانی؟  جنگ های ناپلئونی 

جنگ  های ناپلئونی عالوه بر 
اخــتــراع آمبوالنس  ها و سایر 
ــوآوری  هــای پزشکی میدان  ن
جنگ، منجر به اختراع فرایند 
در  شدند.  نیز  کنسروسازی 
ســال 1810، دولــت فرانسه 
که به دنبال راهی برای حفظ 
جیره  بندی و تغذیه نیروهای 
خود در تمام مدت سال بود، 
به قناد مشهور »نیکالس َاپر« 
بیش از 12 هزار فرانک جایزه 

اعطا کرد، چراکه وی به روش موثری برای حفظ فرایند مواد غذایی دست یافته بود. سرانجام َاپر با به 
کارگیری به موقع دستاوردهای خود توانست اولین کارخانه کنسروسازی تجاری جهان را ابداع کند و حاال 
کنسرو به جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان ها تبدیل شده است. بنابراین بحرانی که جنگ های ناپلئونی به 

وجود آورد باعث اختراع کنسرو شد.
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7 دوره اشهتایی که برای کاهش وزن ابید بشناسید
تغییر اشتها مطابق با سن افراد بروز می کند و دانستن مراحل مختلف این تغییرات به ما کمک می کند رژیم غذایی بهتری داشته باشیم

راهکارهایی برای درمان 
ورم پا در بارداری

عالیم و نشانه های بارداری از فردی به 
فرد دیگر متفاوت اســت اما معموال یک 

ســری عالیم شــایع وجود دارد که تقریبا در بیشتر 
زنان بــاردار رخ می دهــد. یکی از ایــن عالیم، ورم 
دوران بارداری است. اگرچه ورم دوران بارداری 
معموال بی ضرر اســت ، امــا در صورتی کــه کنترل 
نشــود می تواند بــر کیفیــت زندگــی مــادر و حتی 
ســالمت جنین تاثیر بگذارد. ورم بارداری بیشــتر 
در پاها دیــده می شــود و علــت شــایع آن، تجمع و 
احتباس مایعات بــدن در اندام هــای تحتانی مثل 

پاهاست.
    علت ایجاد ورم در دوران بارداری

میزان خون و مایعات بدن مادر در دوران بارداری 
حــدود ۵۰درصــد افزایــش می یابــد تــا بتوانــد 
نیاز هــای جنین را برطــرف کنــد. در نتیجه حدود 
۲۵ درصد وزن مادر زیاد می شود. به همین دلیل 
بدن مادر دچار تورم می شــود. این تورم بیشتر در 
صورت، پا و مچ پا اتفاق می افتد. افزایش مایعات و 
چرخش آن در بدن عالوه بر تامین نیاز های جنین 
باعث آرام شــدن بدن مادر و رشــد راحت تر جنین 
می شــود و مفصل لگــن و بافت ها را بــرای زایمان 

آماده می کند.
    علت ورم پا ها در دوران بارداری

یکی از رایج ترین مشکالت زنان در دوران بارداری 
ورم پا هاســت که میزان کم آن طبیعی است و نباید 
نگران باشــید. ورم بارداری معموال در آب و هوای 
گرم و نزدیک به غروب بیشتر و شــدیدتر می شود. 
پس از یک شب استراحت، ورم ساق پاها در بیشتر 
 زنــان بــاردار کم مــی شــود و بــه حالــت طبیعی بر 

می گردد.
    ورم پا در دوران بارداری بــرای چه افرادی 

خطرناک است؟
ورم اندک در دوران بارداری طبیعی است اما اگر 
به طور ناگهانی  دســت ها یــا پاهای تــان ورم کرد 
بایــد معاینات و تســت هــای الزم برای شــما انجام 
شــود؛ در صــورت بــروز ورم ناگهانــی در دوران 
بــارداری باید فــوری بــه متخصص زنــان و زایمان 
مراجعــه کنید. اما بــه طور کلــی ورم پــا در دوران 

بارداری برای افراد زیر خطرناک تر است:
  افرادی که سابقه واریس دارند.

  افرادی کــه وزنشــان در بــارداری بیــش از حد  
طبیعی اضافه شده است.

  افرادی که در سنین باال باردار می شوند.
    هشدار مهم

اگر خانــم باردار به واریس مبتال باشــد، واریس در 
دوران بارداری تشدید می شود.

  ورم بارداری از چه ماهی شروع می شود؟
ورم بارداری معموال از ماه پنجم شــروع می شود و 

در سه ماهه سوم بارداری افزایش می یابد.
    عوامل تاثیرگذار در افزایش ورم بارداری

   حرارت تابستان
   ایستادن طوالنی مدت

   فعالیت طوالنی
   رژیم غذایی کم پتاسیم

   مصرف زیاد کافئین
   مصرف زیاد سدیم

   توصیه هــای کلی بــرای جلوگیــری و کاهش 
ورم پا در دوران بارداری

۱-مصرف نمک را کاهش دهید.
۲- در طول دوران بارداری از جــوراب مخصوص 

واریس استفاده کنید.
۳- حتمًا پیاده روی کنید.

۴- سعی کنید در دوران بارداری زیاد وزن اضافه 
نکنید تا دچار اضافه وزن فشار ناشی از آن نشوید.
۵-خانم های بــاردار، چــه کارمند و چــه خانه دار 

نباید بیش از ۴۵ دقیقه به حالت نشســته باشند.
۶- روی انگشتان پا راه بروید.

۷-کفش پاشــنه ۳ سانت بپوشید.
۸- تا جایی که می توانیــد مایعات مصرف کنید.

۹- از آویــزان نگــه داشــتن پــا بــه مــدت طوالنــی 
خودداری کنید.

۱۰- در هنگام اســتراحت، پا ها را باالتر از ســطح 
زمین قرار دهید.

۱۱- از پوشــیدن جوراب هــای تنــگ و غیــر نخــی 
خودداری کنید.

americanpregnancy.org :منبع

بانوان

دهان شویه در کاهش ریسک 

انتقال کرونا تاثیر دارد

نتایــج آزمایــش هــای کشــت ســلولی نشــان 
می دهــد دهــان شــویه های موجــود در بــازار 
بــر ویروس هــای کرونــا تاثیــر دارنــد. مطالعــات 
نشــان  دانشــگاه رور بوخوم آلمان  محققــان 
می دهد کروناویروس ها می توانند با استفاده از 
برخی دهان شــویه ها غیرفعال شــوند. محققان 
پی بردند که تعــداد زیــادی از ویروس ها در حفره 
دهان و گلوی برخی بیماران مبتال به کووید ۱۹ 
قابل تشخیص است. از این رو معتقدند استفاده از 
دهان شویه ها می تواند به کاهش میزان ویروس ها 
و احتمــال انتقال بیمــاری در کوتــاه مدت کمک 
 کند.محققان در این مطالعه هشــت دهان شویه 
موجــود در بــازار آلمان را بررســی کردنــد. آن ها 
هر دهان شــویه را بــا ذرات ویــروس و یــک مــاده 
مداخله کننده مخلوط کردند که برای بازآفرینی 
اثر بــزاق دهــان در نظر گرفته شــده بود. ســپس 
مخلوط را به مدت ۳۰ ثانیه برای شــبیه سازی اثر 
غرغره کردن، تکان دادند. سپس از سلول هایی 
کــه گیرنده کروناویروس هســتند، بــرای تعیین 
مقــدار ویــروس اســتفاده کردنــد. محققــان بــه 
منظور ارزیابی اثربخشی دهان شــویه ها، قبل از 
افزودن آن ها به کشت ســلولی، به جای استفاده 
از دهان شویه دهان، سوسپانسیون های ویروس 

را با محیط کشت سلولی ادغام کردند.
تمام نتایج آزمایش شــده حاکی از کاهش غلظت 
اولیه ویــروس بود. محققــان تاکیــد می کنند که 
دهان شــویه ها برای درمــان بیماری کووید ۱۹ 
بــا  کــردن  غرغــره  و  نیســتند  مناســب 
دهان شویه نمی تواند از تولید ویروس در سلول ها 
پیشگیری کند اما می تواند میزان ویروس ها را در 
کوتاه مدت کاهش دهد که در برخی شرایط نظیر 
دندان پزشکی می تواند سودمند باشد.البته نتایج 
این تحقیقات به این معنی نیست که دهان شویه را 

زیاد و  غیر ضروری  مصرف کنید 
    منبع: مهر

  تخمین زده می شود هزار ذره ویروسی برای ایجاد عفونت الزم است.
  یک ســرفه حدود ۳۰۰۰ قطــره رها می کنــد و قطره ها با ســرعت حدود ۸۰ 

کیلومتر در ساعت می توانند حرکت کنند.
  اغلب قطره ها بزرگ هستند و به سرعت می افتند اما تعداد زیادی از آن ها در 

هوا باقی می مانند و می توانند در چند ثانیه طول یک اتاق را بپیمایند.
  هر عطسه حدود ۳۰ هزار قطره را رها می کند که تا ۳۲۱ کیلومتر در ساعت 

می توانند پیمایش کنند.
  اگر فردی مبتال باشــد، قطرات در هر ســرفه یا عطســه او ممکن است حاوی 

۲۰۰ میلیون ذره ویروسی باشند.
  اگر فردی نزدیک بیمار باشد و بیمار مبتال مستقیم به سمت او عطسه یا سرفه 
کند، احتمال خیلی زیادی دارد که هزار ذره ویروس را استنشاق کند و به بیماری 

مبتال شود.
  حتی اگر آن سرفه یا عطسه به سمت فرد نباشد، برخی قطرات آلوده کوچک 

می توانند چندین دقیقه در هوا معلق بمانند.
  اگر فردی چند دقیقه بعد از آن عطسه یا سرفه نیز به اتاق وارد شود و چند نفس 

بکشد احتمال دارد که ویروس الزم برای مبتال شدن را دریافت کند.
  اگر فردی به اتاقی که شــخص آلــوده در آن تنفس می کند وارد شــود، ممکن 

است ۵۰ دقیقه یا بیشتر طول بکشد تا یک دوز عفونی را استنشاق کند.
   قطرات تنفســی ناشی از نفس کشــیدن، حاوی ســطوح پایینی از ویروس ها 

هستند، سرعت پایینی دارند و به سرعت سقوط می کنند.
  به دلیل نبود نیــروی بازدمی در یک تنفس، ذرات ویروســی از نواحی پایینی 

دستگاه تنفسی خارج نمی شوند.
  صحبت کردن، رهاسازی قطرات تنفسی را ۱۰ برابر افزایش می دهد.

  پنج دقیقه صحبت کردن نزدیک با فرد مبتال الزم است تا فرد سالم، دوز مورد 
نیاز برای بیمار شــدن را دریافت کند. بنابراین هر فردی که در یک فضای بســته، 

مانند دفتر کار مدتی با فرد مبتال بماند، ظرفیت ابتال را دارد.
 منبع: ایسنا

 دوره اول: از تولد تا 10 سالگی

عادات غذایی که در این ســنین ایجاد می شــوند تا بزرگ ســالی ادامه پیدا 
می کننــد. اگر والدیــن احتیاط به خــرج ندهند، یک کودک چــاق احتمااًل 
در بزرگ ســالی هم چاق خواهد بود. عادت دادن کودکان بــه غذاهایی با 
طعم هــا، بافت ها و رنگ هــای مختلف در این ســنین اهمیت زیــادی دارد. 
تکرار مزه ها و آشــنایی با غذاها در یک فضــای مثبت می توانــد به کودکان 
در خوگرفتن به مواد غذایی ناآشــنا امــا مهم مانند ســبزیجات کمک کند. 
کودکان باید بتوانند خودشــان تاحدودی اندازه غذایشان را کنترل کنند. 
مجبور کردن آن ها به این که بشقابشان را  تمام کنند باعث می شود توانایی 
غذا خوردن براساس اشــتها و محرک های گرسنگی را از دست بدهند و در 

سال های بعد دچار پرخوری شوند.
  دوره دوم: 10 تا 20 سالگی

در دوران بلوغ، تأثیرات هورمونی افزایش اشتها را به همراه دارد. این دوره از نظر 
تعیین عادات غذایی در آینده فرد بسیار مهم است و هرگونه رابطه  یک نوجوان  
با غذا، در  سالمت و رشد او تاثیر گذار است. بدون راهنمایی مناسب، نوجوانان 
معموال به غذاهای ناســالم روی می آورند و عواقب مصرف این غذاها تا بزرگ 

سالی ادامه پیدا می کند.
  دوره سوم: 20 تا 30 سالگی

در این دوره تغییراتی که  در شــیوه زندگی فرد )دانشــگاه، شــغل، ازدواج( به 
عنوان یک بزرگ سال ایجاد می شود می تواند باعث افزایش وزن شود. در این 
مرحله خاص، بدن هنگام گرسنگی سیگنال های قوی برای مصرف غذا ارسال 

می کند، اما سیگنال هایی که هنگام سیری برای خودداری از مصرف ارسال 
می شود بسیار ضعیف هستند. در یک مطالعه نشان داده شد علت این موضوع، 
وجود عوامل جسمی و روانی متعدد تاثیرگذار براشتهاست که باعث می شود فرد 
حتی اگر گرسنه نباشد به خوردن غذا ادامه دهد. در این مرحله، یادگیری گوش 
دادن به زبان بدن وقتی دیگر احساس گرسنگی نمی کند، اهمیت زیادی دارد. 
انتخاب غذاهای سرشار از فیبر و پروتئین به جای محصوالت حاوی قند و چربی 

به ایجاد احساس »سیر شدن« کمک می کند.
  دوره چهارم: 30 تا ۴0 سالگی

در این مرحله از زندگی، اثرات اســترس کم کم خودشــان را نشان می دهند. 
مشخص شده است که مشکالت دوره بزرگ سالی تغییرات اشتها را به همراه 
دارد: یا پرخوری شــدید ایجاد می شود یا  اشــتها کاهش زیادی پیدا می کند. 
برخی خصوصیات شــخصیتی، مانند کمال گرایی بر رفتارهای غذایی تأثیر 
می گذارند زیرا این خصوصیت ها اغلب اضطراب به همراه دارند. در این مرحله، 
تغییر هر نوع عــادت بد غذایی، چه در محیــط کار و چه در خانــه اهمیت دارد. 
یکی از رویکردهای مهم، جایگزین کردن میان وعده های پرکالری با غذاهای 
سالم و تازه است. شــناخت موقعیت هایی که باعث ایجاد استرس می شوند و 
جلوگیری از بروز آن ها نیز به تقویت تمایل فرد برای مصرف مواد غذایی سالم 

کمک می کند.
  دوره پنجم: ۴0 تا 50 سالگی

در این دوره، تغییر دادن چیزهایی که در دوره های قبل  تغییر نکرده است، بسیار 
دشوار خواهد بود. عقل حکم  می کند که رژیم غذایی و تمرینات ورزشی متعادل 

داشته باشــید اما در واقعیت، شــما همچنان رژیم ناســالمی دارید و پرخوری 
می کنید. طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، در این مرحله است که مشکالت 
سالمت ناشی از عادات غذایی ناسالم مانند فشار خون و کلسترول باال و دیابت 
خودشان را نشان می دهند. قبل از آشکار شدن  این عالیم و برگشت ناپذیر شدن 

آن ها باید تغییراتی در جهت تقویت سالمت ایجاد شود.
  دوره ششم: 50 تا 60 سالگی

از ۵۰ سالگی به بعد، توده عضالنی به تدریج و به طور پیوسته کاهش می یابد. 
دانشمندان این پدیده را »سارکوپنیا« می نامند. مصرف کمتر از حد مورد نیاز 
مواد مغذی، عدم فعالیت جسمی و یائسگی می تواند این روند را تسریع کند. 
در این مرحله حفظ رژیم غذایی سالم و غنی از پروتئین بسیار ضروری است. با 
این حال، وعده های غذایی ساده که پاسخ گوی نیازهای غذایی افراد نیستند، 
اغلب به دلیل کمبود وقت یا از دست دادن اشتها، جایگزین وعده های حاوی 

پروتئین می شوند.
  دوره هفتم: 60 تا 70 سالگی

در دوران پیری، بدن شــکننده می شــود و وزن به دلیل کاهش اشــتها و حس 
گرســنگی به طور غیرارادی کاهش پیدا می کند. مطالعات نشان می دهد در 
این مرحله، غذا خوردن، بیش از هر چیز صرفا یک تجربه اجتماعی است.  همراه 
نبودن خانواده و کاهش نیروی درونی مانع لذت بردن از غذا می شود. عوامل 
دیگری مانند دشواری جویدن و سایر بیماری ها به این شرایط دامن می زند. در 
این مرحله، حفظ تغذیه مناسب با هدایت متخصصان برای طوالنی شدن امید 

به زندگی ضروری است.

۱- اول آرد و بیکینگ پودر را الک می کنیم و کنار می گذاریم.
۲- ســفیده و زرده  تخم مرغ ها را جدا می کنیم، ســفیده ها را 
 می زنیم تا پف کنــد.۳- وقتی کامــال پف کــرد و از ظرف جدا 
نشــد، داخل یخچال می گذاریم.۴- زرده ها را با شکر و وانیل 
با همزن می زنیم و نصف لیوان آب جــوش را اضافه می کنیم. 
حدود ده دقیقه می زنیم تا کرم رنگ و کشدار شود و اندازه اش 
تقریبا دوبرابر شود.۵- بعد شیر و روغن مایع را اضافه می کنیم 
و هم می زنیم تا یکدست شود.۶- آرد الک شده را درسه مرحله 
به مخلوط زرده اضافه می کنیــم و بعد پودر نارگیــل را کم کم 
می افزاییم . خوب که مخلوط شد، ســفیده را اضافه می کنیم 
و  در یک  جهــت به صورت دورانی و آرام هــم می زنیم.۷- مواد 
راداخل قالب می ریزیــم و داخل فر ۱۸۰ درجــه به مدت ۴۵ 

دقیقه می گذاریم  تا یک ساعت بپزد.

آشپزی من آشپزی من

 آرد - دو لیوان
 بیکینگ پودر - یک قاشق غذاخوری

  تخم مرغ - ۴ عدد
  شکر - یک و یک سوم لیوان

 پودر نارگیل - یک و نیم لیوان
  وانیل – کمی  

 روغن مایع  - نصف لیوان
  شیر - نصف لیوان

  آب جوش - نصف لیوان

 تغذیه

 یاسمین مشرف|  مترجم 

ما همیشه به دلیل گرســنگی غذا نمی خوریم بلکه گاهی تبلیغات زیاد و 

پوسترهای غذایی را  که می بینیم عامل روی آوردن مان به غذاهاست. عالوه 

بر این، بسیاری از عوامل دیگر که هیچ ارتباطی با معده خالی ندارد، اشتهای 

ما را  تحریک می کند. افزایش مصرف غذا و افزایش وزن ناشی از آن بر سالمت ما تأثیر می گذارد.  

تغییرات اشتها مطابق با سن افراد بروز می کنند و دانستن مراحل مختلف این تغییرات به ما 

کمک می کند رژیم غذایی بهتری داشته باشیم و با مشکالتی مانند افزایش وزن مقابله کنیم. 

در این مطلب شما را با دوره های مختلف اشتها و گام هایی که با توجه به آن ها می توانید برای 

سالمتتان بردارید آشنا می کنیم.

در معرض عطســه و ســرفه قرار گرفتن، پنج دقیقه صحبت یا حدود 50 دقیقه 

قرار گرفتن در مکان بســته با فرد مبتال، خطر بیمار شــدن را در افراد ســالم به 

طور قابل توجهــی افزایش می دهد. محققان موسســه ملی تحقیقات ســالمت 

و دانشکده بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی تهران با بررســی شواهد موجود 

می گویند: تا این زمان برای این که فردی مبتال به کووید-1۹ شــود الزم اســت 

با دوز مشخصی از ویروس مواجه شود. بر اســاس فرمول منتشر شده در برخی 

مطالعات، ابتال به این بیماری حاصل ضرب مواجهه با دوز مشخصی از ویروس و 

مدت زمان مواجهه است.

چند دقیقه در کنار فرد مبتال مبانیم کروان یم گیریم؟

تازه ها

کیک نارگیلی
عصرانه تابستانی

inverse.com :منبع                                                                                                                                          
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زندگی سالم 
شنبه 
    25 مرداد 1399   
شماره 1670 

*بعضی ها واقعا فکر می کنن که عقل کل هستن! منظورم 
همون فردی اســت که زنــگ زده به یک کرونایــی و گفته 
داروهات رو بخور تا خوب بشی و در پرونده شاخ به شاخ با 

کرونا بهش اشاره کردین.
* آقــای صابــری، چــرا دربــاره بــدن درد شــدید کرونــا 
و ســرفه هایش کــه امــان انســان را می بــرد، در پرونــده 

زندگی سالم چیزی ننوشتی؟
ما وشما: تالش این بود پرونده خیلی تلخ نباشد و صرفا با 

بخش هایی از دردسرهای بیماری آشنا شوید.
* چند وقتی است که اتاق مشاوره  صفحه خانواده، پر شده 
از عشق های اشتباهی. عشق پسری به یک دختر که 15 
سال از او کوچک تر است، دختری به همکارش که 20 سال 
از او بزرگ تر اســت و ... . به نظرم مسئوالن فرهنگی باید 
مشت را نمونه خروار قرار دهند و تا دیر نشده، کاری بکنند.
* آقا کمال، خودت به مطالب صفحه دارکوب از 20 چند 

میدی؟ انصافا چند میدی؟
* در گوشه هایی از پرونده زندگی سالم از سختی های در 
خانه ماندن به خاطر کرونا نوشتید. این که همه برنامه های 
تلویزیون تکراری است و ... . ببینید ما خانم های خانه دار 

چه می کشیم که همه سال در خانه هستیم.
* مقاله »چرا بعد از رسیدن به چیزی که تصور می کردیم با 
به دست آوردنش زندگی مان شیرین می شود اما آن لذت 

را نمی بریم؟« خیلی جالب بود.
* از مطالب جالب ســتون »هنرمند کوچولــو« در صفحه 
کودک که لحظات خوبی رو برای زمان بیکاری مون فراهم 

می کنه، ممنونم.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز گردگیری لوسترها

قرار و مدار

لوسترها به دلیل این که دسترسی بهشون 
کمی ســخته، معموال خیلی دیر به 
دیر تمیز میشــن و گرد و خاک زیادی 
روشون میشینه. امروز لوسترها 
و المپ هاش رو 
با یک دستمال 
تمیز کنین و بعد 
از درخشش شــون 

لذت ببرین...

همدیگر را غافلگیر می کنند. تولدهای شان را ندیدی؛ لباِس هماهنگ 1 ســورپرایز، تولدبــازی: ماهگــرد عشق شــان را جشــن می گیرند. 
و کیک چندطبقه و گروه موزیک. اگر این زندگی خانوادگی است، کاری که ما 

می کنیم اسمش چیست؟
توضیــح: در واقعیت، وقتی دو نفر شــریک زندگی هم می شــوند، در بیشــتر 
تصمیمات و انتخاب هــا به منافع خانوادگی اولویت می دهند. زن و شــوهرها 
در خانواده هــای ســالم بــرای هدیــه دادن، نیازهای طــرف مقابــل را درنظر 
می گیرند چون می دانند 200 شاخه گل رز، با همه رمانتیک بودنش، هدیه ای 
غیرضروری است. عقالنیت و درنظرگرفتن جوانب کارها، نشانه پختگی و بلوغ 
است. بچه ها در خانواده های ســالم، بی حدوحصر هدیه دریافت نمی کنند و 
محدودیت را درک می کنند چون برای رشــد مسئوالنه شــان و مواجه شدن با 
واقعیات زندگی، به آن نیاز دارند. اگر تولد اعضای خانواده تان را بهانه ای برای 
ابراز عشق به هم می دانید و نه موقعیت استرس زایی که حتما باید غافلگیری 
درکار باشد، اگر بچه ها در خانه شــما پرتوقع بار نیامده اند و اگر مناسبت های 
اختراعی تازه مثل ماهگرد را جــدی نمی گیرید، اجازه ندهیــد خانواده های 

اینستاگرامی به شما بگویند از لذت زندگی خانوادگی محروم هستید.

همیشه گرم، ناهار حتما مفصل، شــام ترجیحا ساالدهای خارجی با 2  ســفره رنگین: هر روز یک غذای تازه، روی میزشان است. صبحانه 
مواد اولیه ای که هی توی کامنت ها ازشان بپرسند »از کجا می شه خرید؟«. به 

این می گویند زندگی خانوادگی!
توضیــح: در واقعیت، آشــپزی هرقدر هــم لذت بخش باشــد، کار ســخت و 

زمان بری اســت. غذا، کافی اســت که ســالم باشــد و نیازهای 
تغذیه ای افراد خانــواده را در نظر بگیــرد. اهمیت دادن 

بیشــتر از ایــن بــه خــورد وخــوراک، همــان خصلت 
مذمومــی اســت کــه در فرهنگ مــا »بنده شــکم« 

خوانــده می شــود. خانواده های اینســتاگرامی 
با مد تازه ای کــه راه انداخته اند، زنــان را برای 
سرآشپزهای قهار بودن تحت فشار می گذارند. 
شرکت در رقابت برای سفره رنگین تر انداختن، 

یعنی زمان ارزشــمندی را که می شــود کنار هم 
ســپری کــرد، بــه آشــپزخانه اختصــاص بدهید. 

بــا مشــورت هم، یــک برنامــه غذایــی بنویســید. به 

هرکدام از اعضای خانواده مسئولیتی بدهید. خالف تبلیغ اینستاگرامی ها، 
در خانــه خانواده های ســالم، یک نفــر دایم درحــال پخت و پز نیســت، کارها 
تقســیم می شــود و با غذا مثل ابزاری برای تفاخر برخورد نمی شود. اگر میز و 
سفره تان معمولی است و دایم از بشقاب تان عکس نمی گیرید، اجازه ندهید 

خانواده های اینستاگرامی به شما بگویند کارتان اشتباه است.
و استانبول و کیش است با کپشــن های »دو روز زندگی رو به خودتون 3  دایم در سفر: هر دو، سه ماه یک بار لوکیشن پست های شان پاریس 

سخت نکنین«، »بسیار سفر باید...«، خانواده اصال یعنی همین و ... !
توضیح: در واقعیت یک خانواده طبقه متوسط یعنی اکثریت جامعه ما، برای 
ســفر کردن نیاز به برنامه دارند. باتوجه به فصل و سفرهای قبلی و ترجیحات 
دســته جمعی، مقصدی تعیین  و تقویم را چک می کنند. سر تاریخی که برای 
همه مناسب باشــد، توافق می کنند و اگر از قبل در پس اندازشان، برای سفر 
مبلغی در نظر نگرفته باشــند، مدت زماِن باقی مانده را با حســابگری بیشــتر 
خــرج می کننــد. برنامه ریزی بــرای مســافرت، بخشــی از »پروژه مشــترک« 
خانواده هاســت. پــروژه مشــترک، همان طور که از اســمش پیداســت، به هر 
فعالیتــی می گویند که همــه اعضای خانــواده را درگیر کنــد. بنابراین صرِف 
برنامه ریــزی و وقت گذراندِن دســته جمعی، هدف اســت نــه کاری که انجام 
می شــود. مثل صداوســیما نمی خواهیم بگوییم اگر ســفر رفتــن فعال مقدور 
نیست، توی اتاق و آشپزخانه گردش کنید. منظور این است که سفر، به خودِی 
خود نشــانه و الزمه خانواده شــاد و ســالم نیســت. بنابراین ارزش پروژه های 
جمعی تان )بازی، غذاپختن، تعمیر و ساختن وســایل خانه و ...( را دست کم 
نگیرید و اجازه ندهید خانواده های اینستاگرامی به شما بگویند اگر به اندازه 
آن ها مسافرت نمی روید، دارید زندگی را به خودتان سخت می کنید و خانواده 

خوبی نیستید.
صفحه شان پر است از عکس فرزندان شان و آن قدر عاشق شان هستند 4  مامان/ بابای دربست: بچه های شان همه »کویین« و »پرنسس« اند. 
که اسم صفحه شان را گذاشته اند مامان و بابای چی چی! )اسم بچه( حاال ما 
چی؟ این بچه تا دهانش را باز می کند، سرسام می گیریم. این که نشد خانواده.
توضیــح: در واقعیــت، مادروپدرها ابر قهرمان نیســتند. گاهی صبرشــان 
تمام می شود و از دســت فرزندشــان کالفه می شــوند. بعضی وقت ها آرزو 
می کنند یک نفر دِر خانه شان را بزند و یک ســاعت بچه ها را ببرد بیرون که 
بتوانند کمی در آرامــش باشــند. در خانواده های ســالم، پدرومادرها حق 
دارند خســته و بی حوصله شــوند و بچه های شان همیشــه خوش تیپ و آب 
وشــانه کرده نباشــند چون خالف افســانه ها، والدین قــدرت جادویی 
ندارند. والدیِن خانواده های ســالم، هویت شــان در وجود 
فرزندشان خالصه نمی شود. آن ها فردیت خودشان 
را دارند به عــالوه نقــِش والدانه شــان. همچنین 
می دانند که دایم عکس گرفتن از فرزندشان و 
منتشر کردن در فضای مجازی، نشانه اهمیت 
دادن بــه او نیســت؛ نقــض حریــم شــخصی 
کودک است و رساندِن این پیام که مهم ترین 
ویژگــی تــو، چیــزی کــه مــن بهــش افتخار 
می کنــم و دیگــران هــم تأییــدش می کنند، 
زیبایی ظاهری ات اســت. اگر چنیــن رفتاری 

با فرزندتان نمی کنید، به شما تبریک می گویم.

 این روزها در اینستاگرام، یک ســبک تازه از »خانواده« درحال 
معرفی و تبلیغ است. جوان ترها، آن هایی که تازه تشکیل خانواده 
داده اند و در جست وجوی الگویی متفاوت از نسل قدیم هستند، 
چشم شان به صفحات پررنگ و لعابی است که خودشان را »هپی 
فمیلی« و »خونه عشق مون« و شبیه این ها معرفی می کنند و در بیوی صفحه شان 
اسم همه اعضای خانواده را می نویسند به نشانه محبت و همراهی همیشگی. البته 
آدم ها می توانند هر طوری دوست دارند، خودشان و تجربیات روزمره شان را ارائه 
کنند اما این تصویر تزیین شده از خانواده، عده ای را وادار به تقلید می کند و عده ای 
را هم تحت فشار می گذارد چون هیچ شباهتی بین سبک زندگی خودشان و این 
»فمیلی های هپی« نمی بینند. در مطلب پیش رو به مناسبت روز خانواده، آموزه های 

اشتباه خانواده های اینستاگرامی را با هم مرور می کنیم.

محوری

الهه توانا

آنالیز نقاشی محیا خانم 7 ساله

1- محیا خانــم دختــری عاطفــی، باهــوش، متواضع 
وحســاس با روحیــه ای مســالمت آمیــز اســت. او پدر و 
مادرش را خیلی دوست دارد. محیاجان دختری با بهره 
هوشی باالســت و دوســت دارد که به همه اطرافیانش 

کمک کند.

2- ماه یاد آورنده شب، رویاها و جهان ناهوشیار است. 
ماه در نقاشی کودکان به دو یا سه گونه متفاوت ترسیم 
می شودو معموال آشــکار کننده یک زمینه اضطرابی و 
نشــان دهنده کنجکاوی کودک دربــاره رمز و رازهای 
زندگی اســت. مــاه با نهــاد زنانه هــم مطابقــت دارد و 
زمانی که دختران خردسال مســائلی را درباره هویت 
دخترانه شان یاد می گیرند، ماه در نقاشی شان ظاهر 

می شود.
3- ستارگان که گاهی آسمان شب را مانند روز روشن 
می کنند، نشــانه میل به درخشــش و جلب توجه است 
و همــواره نیاز کودک بــه برانگیختن تحســین و محبت 

دیگران را نشان می دهد.
4- ترسیم چشــم ها و مژه های بلند، دل مشغولی های 
زیباشناختی و تمایل به دیده شــدن را در کودک نشان 

می دهد. گردن کوتاه   در این نقاشی هم میل به بزرگ تر 
یا برتر شدن و به چشم آمدن از لحاظ جسمانی را نشان 
می دهد. کفش پاشــنه دار هــم حاکی از این اســت که 

زیبایی های خودش را قبول دارد.
5- درباره اســتفاده از رنگ زرد در نقاشــی باید بدانید 
که زرد معادل احســاس شــادی و خوش بینی به آینده 
اســت. رنگ صورتــی، مبین مهربــان بــودن و تمایل به 
صلح در کودک اســت و معرف این اســت که محیا جان 

فاقد رفتارهای پرخاشگرانه است.
6- ترســیم منظره شــب یا مناظری که با نور ماه روشن 
شــده اند از دید کــودکان مبین این اســت کــه والدین 
انتظــار فرزنــدی از جنس دیگر را داشــته اند یــا این که 
کودک توجه بیشتر به فرزندی را که از جنس دیگر است 

احساس می کند.
توصیه هایــی بــه والدیــن محیاخانــم: هرکــدام از 
حرف ها و حــرکات ما روی شــخصیت فرزندمــان تاثیر 
بسزایی خواهد داشت. اشتباهات فرزندتان را ببخشید 
و بــه او فرصت بازگشــت بدهیــد. حتی گاهــی فرصت 
اشتباه و ریسک کردن به او بدهید. دوست داشتن تان 
را به او ابراز کنید، هم در کالم و هم در عمل. به خصوص 
جلوی بقیه اعضای خانواده، او را مورد تایید، تشــویق، 

تحسین و توجه قرار دهید.

آنالیز نقاشی مهدیه خانم 5 ساله

1- مهدیه جــان دختــری پر انــرژی با هــوش محیطی 
باالســت و پــدر و مــادرش را خیلــی دوســت دارد. او 
جاهای شــلوغ را خیلــی دوســت دارد و اطرافیان روی 
او و تفکراتش تاثیر زیادی می گذارند. او فضای ســبز را 

هم دوست دارد، مهربان است و به 
طور کلی، دختری خانواده دوست 

محسوب می شود.
نقاشــی  در  کــه  همان طــور   -2
می بینیــد، مهدیــه خانــم تعــداد 
زیادی حیــوان کشــیده اســت که 
به منزلــه انعــکاس جهــان درونی 
کودک اســت .در ادامه توضیحات 
بیشــتری درهمیــن بــاره مطــرح 
خواهم کــرد. البته یکــی از دالیل 
این اتفــاق، کنجکاو بــودن کودک 

درباره مسائل گوناگون است.
3- ترسیم یک گونه که فرزندش را 
حمل می کند، نشان دهنده تصور 
مادرانــه و تولدی اســت کــه از نظر 
کودک، به زودی در خانواده شــان 
رقم خواهد خورد. در واقع کودک 

منتظــر تولد یــک خواهــر و بــرادر کوچــک در خانواده 
خــود و شــاید در خانــواده خاله اش اســت. تولــدی که 
کنجــکاوی اش را درباره نقــش او در آینــده، برانگیخته 

است.
4- کشیدن پرندگان وحشی و اهلی، معناهای متفاوتی 
دارد. پرندگان و جوجه هایشان که در نقاشی می بینید، 
معــرف چارچــوب ذهنــی کــودک اســت؛ کودکــی که 
می خواهــد بیشــتر مورد نــوازش یــا حمایــت والدین و 

اطرافیانش قرار بگیرد.
5- حضور پرندگان در آسمان به قلمرو فکری و آرمانی 
کودک ربط پیدا می کند و برحســب فضایی که اشــغال 

میــزان  کرده انــد، 
بــودن  خیال پــرداز 
کــودک را مشــخص 

می کنند.
6- ترسیم علف های روی 

زمین به معنای نیــاز به پذیرش 
از ســوی دیگران اســت. همچنین 
تیزی آن نشان دهنده وجود روحیه 
پرخاشگری در کودک است و البته 
عالقه اش به حضــور در پارک را هم 

نشان می دهد.
7- ترســیم درخت در ســمت چپ 
نقاشــی،   وابستگی شــدید به مادر 
و نیاز به او و حمایت های او را نشان 

می دهد.
توصیه هایــی به والدیــن مهدیه 
خانــم: همان طور کــه در نقاشــی 
مهدیــه جــان دیدیــد، خورشــید را کــه مبین اقتــدار و 
محبوبیت پدر اســت ، ترســیم کرده و مشخص می شود 
پدر را دوست دارد اما دهان پرندگان را قرمز کشیده که 
نشان می دهد دوست دارد   بیشتر با پدر ارتباط داشته 

باشد و محبت های پدر را بیشتر درک کند.
 در ضمــن، آبــی بــودن پرنــدگان نشــان می دهــد کــه 
مــادرش را دوســت دارد اما نیــاز دارد بــه مهدیه جان، 
مسئولیت های بیشتری سپرده شــود. بنابراین بیشتر 
برای حرف زدن بــا او وقــت بگذارید. نکته آخــر و البته 
خواهش من این است که هرچه زودتر، علت رفتارهای 

پرخاشگرانه مهدیه جان را پیگیری کنید.

محیاجان عاطفی و مهدیه خانم کنجکاو
آن چه در نقاشی های محیا خانم 7 ساله و مهدیه 5 ساله نمی بینید

 
بخش ناخودآگاه ذهن می تواند از طریق نقاشی ظاهر شود. طراحی، یک ارتباط مستقیم با بخش ناخودآگاه دارد 
و حاوی اطالعات روان شناختی زیادی است که عمق روان کودک را می توان از طریق آن احساس کرد. کودکانی که 
نقاشی می کنند، بچه های خوشحال تری هستند. آن ها ترس، آرزو، درد و ... را از طریق نقاشی بیان می کنند. یک نقاشی 
ساده می تواند نگاهی اجمالی به جهان بینی کودک، نقش او در خانواده و روابطش با دیگر اعضای خانواده و البته اعتماد 
به نفس او داشته باشد. تحلیل دو نقاشی را در ادامه بخوانید، شاید بعضی آیتم هایش شبیه نقاشی های فرزند شما 
باشد. هر چند روانکاوی یک نقاشی کودکانه نیاز به تخصص دارد اما مطالعه این مطالب خالی از لطف نیست. امیدواریم 

در فرصت های بعدی نقاشی فرزند شما را تحلیل کنیم.

دکتر فریده ناصری |   روان شناس بالینی

 ارسال 
 نقاشی ها 

تلگرام:

09354394576

مخاطــب گرامــی، اضطراب 
و اســترس دو مقولــه کامــال 
مجزا هستند اما چون عالیم 

یکســانی دارنــد، معمــوال یکســان قلمــداد 
می شوند. با توجه به آن چه در پیامک تان بیان 
کرده اید، فکر می کنم مشــکل شما اضطراب 

بی کفایتــی یا عدم موفقیت باشــد نــه ترس و 
استرس. در ادامه، نکاتی در همین باره مطرح 

خواهد شد.

   فهرستی از توانایی هایتان تهیه کنید 
در این نــوع اضطراب)اضطــراب بی کفایتی 
یا عدم موفقیــت( فرد خــود را به قــدر کافی 
خــوب نمی داند و همــواره به دنبــال دالیلی 
اســت که ممکن اســت باعث عــدم موفقیت 
شــوند. چنــد دلیــل عمده بــرای ایجــاد این 
حالت وجود دارد. نداشتن عزت نفس کافی، 
استانداردهای غیر واقع بینانه، تمرکز بیش 

از حد روی نتیجه و ... از جمله آن ها هستند. 
همه مــا تجربــه شکســت داریم، پــس باید از 
آن هــا درس بگیریــم. شــما یک فهرســت از 
توانایی هــا و نقــاط ضعف خــود تهیــه کنید. 
خواهید دید که احتماال تمام چیزی که برای 
موفقیت الزم اســت را در خود داریــد یا قابل 

بهتر شدن هستند.

   بیشتر روی مسیر تمرکز کنید تا نتیجه
نتیجــه معمــوال در اختیــار مــا نیســت. مثــال 
ترس از پیدا نکردن شــغل که در ســوال بود، 
ایــن موضوع بــه عوامل زیــادی مثل شــرایط 

اجتماعی-اقتصادی زمان دانش آموختگی 
شما، توان علمی شما و... بستگی دارد. شما 
تنهــا روی دانش و تالش خود کنتــرل دارید. 
پس آن را بــه نحو احســن انجام دهیــد، بقیه 
مسائل را به خدا بسپارید زیرا در کنترل شما 
نیســتند. هیچ فــردی نمی داند تا چندســال 
آینده اوضاع اقتصادی کشــور چگونه خواهد 
شد و چه آینده شــغلی برای شما، رقم خواهد 

خورد.

   استانداردهای خود را بازنگری کنید
آیا آن چه از خــود انتظار داریــد اصال واقعی و 

قابل حصول اســت؟ بلندپروازی خوب است 
و باعث پیشرفت می شــود، اما انتظارات غیر 
واقعی فقــط باعــث اضطراب می شــوند. اگر 
انتظــار انجــام کاری بی نقص داریــد، قاعدتا 

غیر ممکن است. 
دوره ارشد برای آموزش اصول اولیه تحقیق 
و پژوهــش طراحــی شــده اســت، پــس قرار 
نیســت کاری بی عیب و نقص ارائه شــود. در 
انتها یادتان باشد که شکســت هم بخشی از 
زندگی است و نمی توان از آن گریخت. فقط 
فردی کــه کار انجــام نمی دهد، از شکســت 

مصون است.

دوستانم به دلیل ترس من از پایان نامه ارشد سرزنشم می کنند

25 ساله و دانشجوی ارشد محیط زیست هستم. مشکل من استرس زیادی است 
که از زمان ورود به دوره ارشد در من ایجاد شده. با این که نمره های باالیی دارم ولی 
می ترسم نتوانم پایان نامه ام را به خوبی ارائه بدهم. البته هنوز کارهای پایان نامه ام 
شروع نشده و در حد طرح است. می ترسم در آینده شــغل هم پیدا نکنم. حتی دوستانم هم 

سرزنشم می کنند برای این همه ترس و استرس. ممنون می شوم راهنمایی ام کنید.

دکتر مهدی سودآوری |   روان شناس و مدرس دانشگاه

 مشاوره
فردی

آموزه های اشتباه 
خانواده های 
اینستاگرایم
در روز خانواده به این موضوع پرداختیم که چرا برای 

داشتن یک خانواده خوب و موفق، الزم نیست به سبک 

و سیاق زوج های اینستاگرامی زندگی کنیم؟

  پول درآوردن خانواده های 
 خوشحال اینستاگرامی از 

خانواده بودن شان
به عنوان نکته آخر، نمی شود همه این ها را بگوییم 
و نگوییم که الگوهای عزیز، درحال کسب درآمد 
هستند! خانواده های خوشحال اینستاگرامی از 

»خانواده« بودن شان پول درمی آورند. هر الیک و کامنت 
ما، مایه اعتبار صفحه شان است و معیاری برای 
سفارش دهندگان تبلیغ. آن چه در اینستاگرام 

می بینید، اگر نه پوسته ای از زندگی دست 
کم بخش کوچکی از آن است.



  

مهسا کسنوی| روزنامه نگار

تمرینات کاردیو، به نوعی از فعالیت های ورزشــی گفته می شــود که ضربان قلب و نرخ 
تنفس را باال می برد و قلب و ریه را درگیر می کند. این نوع ورزش، برای بزرگ ساالنی که 

دنبال کاهش وزن و چربی سوزی هستند، مفید است اما برای نوجوانان، فواید بیشتری 
دارد. تمرینات کاردیو باعث می شود اکسیژن بیشتری به بدن و به خصوص ماهیچه های 

شما برسد و درنتیجه رشد ماهیچه های شما بهتر خواهدبود. همچنین باعث افزایش 
تراکم استخوانی می شــود. در این نوع ورزش به دلیل آزاد شدن هورمون اندورفین 

)هورمون شادی( احساس شادی و سر زندگی بیشــتری بعد از فعالیت خواهید 
داشت. شاید بپرسید برای تمرین کاردیو به چه وسیله ای احتیاج داریم؟ باید 

بگویم هیچی! بله تعجب نکنید. از خوبی های این سبک از ورزش آن است که 
به وسیله  خاصی احتیاج ندارید و با دویدن، پیاده روی سریع، دوچرخه سواری، 

ایروبیک، باالرفتن و پایین آمدن از پله ها، طناب زدن و شنا می توانید ضربان قلب و نرخ 
تنفس خود را باال ببرید و خلق وخوی تان را بهتر کنید. مــدت زمان فعالیت کاردیو در روز 

برای نوجوانان به طور میانگین بین نیم تا یک ساعت اعالم شده است. فعالیت بیشتر از این 
زمان ممکن است سبب خستگی عضالنی شما شود. خب همین امروز دست به کار شوید 

و با ۱۵دقیقه طناب زدن شروع کنید تا سبک زندگی ســالم تان را برای دوران بزرگ سالی 
پایه ریزی کنید.

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری

»کاردیو« هوای سالمتی  شما را دارد 

پیشنهاد

من پرنده نگر هستم   
آشنایی با مهارت پرنده نگری از زبان پرویز بختیاری 

سالم باشک 

  اسم بازی: پسرخوانده
دسته بندی: استراتژی

حجم: ۸۶مگابایت

امیرمحمد ملک زادگان|  خبرنگار افتخاری جوانه

در بازی پسرخوانده شما به عنوان رئیس یک باند مافیایی خطرناک وظیفه تشکیل یک 
گروه خالفکار را برای سلطه بر مناطق و دیگر گروه های مافیایی دارید تا هم تجربه رقابت ها و 
درگیری های مافیایی گذشته را داشته باشید و هم به دیگر بازیکنان ثابت کنید تا چه اندازه 
در متحد کردن تبهکاران ماهر هستید. عالوه بر تصاحب مناطق مختلف، باید به فکر استخدام 
خالفکارانی باشــید که با هم رابطه خوبی دارند وگرنه نمی توانیــد قوی ترین گروه مافیایی 
منطقه شــوید. مهم ترین ویژگــی رئیس یــک باند مافیایــی در بــازی پســرخوانده آگاهی از 
ویژگی های هریک از خالفکاران اســت تا بتواند با توجه به قابلیت هــای هرکدام، آن ها را در 
بهترین جایــگاه قرار و گــروه مافیایی ســه نفره قــوی اش را ســامان دهد. از بخــش جذاب و 
منحصربه فرد داستان پسرخوانده که بگذریم وجود دیگر ویژگی های خاص و خالقانه بازی، 
در محبوبیت ساخته گروه »بازی سازی پاییزان« موثر است. یکی از مهم ترین ویژگی های بازی 
که می شود روی آن تاکید کرد، گرافیک جذابش است. عالوه بر زیبایی های بصری محیط و 
مناطق نبردهای مافیایی، خالقیت ظاهری در شــخصیت های بــازی و هماهنگ بودن این 
ویژگی ها با قابلیت ها و اسم هر یک از آن ها، چشم نوازی پســرخوانده را دوچندان می کند. 
موســیقی بازی حین نبرد گروه ها به قابل باور و طبیعی بودن بازی کمک می کند، همچنین 
دیالوگ ها و تکیه کالم های شخصیت ها بر جذابیت شــنیداری بازی می افزاید. همین االن 
می توانید بازی پسرخوانده را از تمام فروشگاه های بازی موبایلی به صورت رایگان دانلود کنید 
و هرچه سریع تر با تشکیل خانواده مافیایی خود به رقابت با دیگر گروه های مافیایی بپردازید.

   من کی ام ؟
 پرویــز بختیــاری هســتم و ســال ۱3۵3 در تهــران بــه دنیــا 
آمدم. رشــته تحصیلی من در مقطع کارشناســی محیط زیســت و 
کارشناسی ارشــد تنوع زیستی و زیســتگاه ها بوده ا ست. 
مدرس دوره های پرنده نگری و اکوتوریســم هستم. 
مقاله ها و کتاب های زیادی هم در همین زمینه 

تالیف کرده ام.

پرنده نگــر کیســت و چه 
تفاوتی بــا پرنده شــناس 

دارد؟
پرنده نگری نوعی 
تفریح علمی 
 . ســت ا

تفریحی کــه آدم ها بــه طبیعــت می روند، 
پرنده ها را می بیننــد، گوناگونــی آن ها را 
شناسایی می کنند و مواردی مثل مهاجرت، 
غذاخوردن، النه سازی، شکل آواز، ظاهر و رفتار 

بررســی می کنند. این فعالیت بیشــتر به گردشگری پرنــدگان را 
نزدیک و از زیرشاخه های مهم اکوتوریسم است. پرنده شناس ها به دلیل 

زهرا فرنیا| طنز پرداز

زمان برگزاری کنکور، یه رازه؛ لو نمیدیم! 
شــاید فکر کنید پیام های  ارســالی شــما بــه مجــالت و روزنامه هــای مورد عالقــه تان، 
خوانــده نمی شــود در صورتی کــه این طور نیســت ؛ خوانــده می شــود،   آن هــم به طور 
 کامل امــا در کمــال نابــاوری با بــی توجهی که کشــنده ترین ســالح اســت، تکــه و پاره 
می شــود .ما چون خیلی طرفدار صلحیم،  این ســتون را راه انداختیم که با شما دوست 

باشیم و اختالط کنیم .  

دلم می خواد شنبه ها که روزنامه میاد، یعنی اول هفته بخونمت!
   اگر این یکی از سه آرزویی بود که می توانستید از غول چراغ جادو بخواهید، تبریک می گویم! 
آرزوی تان برآورده شد. از این به بعد می توانید بگونگو را شنبه ها بخوانید و می توانید فقط دو آرزوی 
دیگر داشته باشید. البته کمی عجیب است که از غول چراغ جادو چنین چیزی بخواهید، شاید 
داشتید امتحان می کردید که ببینید کار می کند یا نه؟ حاال اشکال ندارد. آرزو کنید که هزار آرزوی 
دیگر داشته باشید! درهرصورت خواستم به بهانه این پیام بگویم ما شنبه ها در خدمت تان هستیم!

  ســالم جوانه. تو می دونی چرا من هرچــی می خوابم بازم خوابم میاد؟ دیشــب 
ساعت ٩ خوابیدم، االن ساعت یازده اس ولی همین لحظه سرمو بذارم روی بالشت 

دوباره خوابم می بره.
  سالم. اول از همه به محض بیدارشدن آن بالشت وسوسه کننده  کثیف را پرت کن کنار. 
انداختی؟ خب تشــخیص من این اســت که یا باتری ات خراب شده یا شــارژر. هرقدر هم به 
شارژر وصل باشــی، درست شــارژ نمی شــوی. باید بروی گارانتی یا نمایندگی، آن جا فقط 

قطعه اش را دارند.

    جوانه می شه زمان دقیق کنکورو بگی؟ این داداش بزرگه ا م این قدر استرس داره 
و اعصابش خرابه که با یک من عسلم نمی شه خوردش.

    زمان دقیق کنکور؟ فکر می کنید ما عصرهــا با وزیر چایی می خوریم و اول از همه به ما 
می گویند کنکور چه موقع است؟ خودشان هم هنوز قطعی نمی دانند، ما که جای خود داریم! 
ولی حواست به برادر کنکوری ات باشد. غر نزن! خودت هم یک روز کنکوری می شوی، بدتر 
از این. همین االن با محبت برو توی اتاقش، به او لبخند بزن و بی دلیل یکی از وسایلش را از 

روی میز بنداز روی زمین. این کد محبت خواهر و برادری است! کلی خوشحال می شود. 

 زندگی سالم
  شنبه

    25 مرداد 1399    
 شماره 1670 

نبرد مافیایی مدرن 

بگو نگو

یک شــنبه هااین جــا بــا هــم زبان 
تمرین می کنیم . به ما بگوییدیاد 
گرفتــن چــه چیزهایــی در زبــان 
انگلیسی برای تان سخت است تا 
راه آســان تر کردنش را با هم پیدا 

کنیم .

زمان به سرعت می گذرد  Time flies

فاطمه قاسمی| روزنامه نگار 

   

مثال:      
Time   flies    when   I'm   having   fun.

زمان مثل برق می گذرد   وقتی مشغول خوش گذرانی هستم.

تخصص شان در مباحث سلولی و زیست شناسی، بیشتر به تحقیقات علمی و آزمایشگاهی می پردازند 
اما پرنده نگرها، پرنده ها را در طبیعت جست وجو و مشاهده می کنند.

شما چطور می توانید همکار من بشوید؟ 
پرنده نگری کار سختی نیست و نیاز به تخصص ویژه ای ندارد اما الزاماتی دارد که مهم ترین آن ها عالقه 
به طبیعت است و این عالقه در وجود همه هست. در این زمینه، آموزش اولیه برای پرنده نگر حرفه ای 
شدن می تواند کمک بزرگی باشد. با حضور در دوره های راهنمای طبیعت گردی و دوره های تخصصی 
پرنده نگری در موسسات طبیعت گردی درباره محل پیداکردن هر پرنده، نحوه شناسایی آن ها، لوازم 
موردنیاز و دیگر موارد مرتبط آموزش می بینید. همچنین با گردش در طبیعت، تجربه های خوبی کسب 
می کنید و این تجربه را به تدریج به نقاط جدید با گونه های پرندگان متنوع تر گسترش می دهید. در این 

زمینه کتاب ها هم خیلی می توانند به شما کمک بکنند.
ویژگی های جالب حرفه پرنده نگری چیست؟

کار پرنده نگری چندین خصوصیت جالب دارد ازجمله این که با علوم مختلف آشــنا می شوید. یعنی 
وقتی در جست وجوی پرنده ها هستید، متوجه می شوید که پرنده ای از یک گیاه یا حشره ای خاص تغذیه 
می کند. همین موضوع شما را تشویق می کند که گیاه را هم بشناسید. به این ترتیب با بخش های مختلف 
طبیعت آشنا می شوید. دیگر این که برای پیداکردن پرنده های مختلف، این فرصت را خواهیدداشت 
که به جاهای بیشــتر و کمتر شناخته شده  ســفر کنید. این کار باعث می شــود مدام در جست وجوی 

ناشناخته ها باشید و دوستان جدیدی پیدا می کنید که وجه مشترکتان عالقه به طبیعت است.
چه آینده  ای پیش روی یک پرنده نگر است؟

پرنده نگری پردرآمدترین و پرمخاطب ترین شاخه اکوتوریسم در دنیاست البته تا قبل از کرونا! طبیعی 
است که وقتی گردشگری به روال عادی برگردد، دوباره جایگاهش را پیدا خواهد کرد. بنابراین کسانی 
که راهنمای این رشــته هســتند و تخصص الزم را دارند، می توانند از این مهارت به عنوان یک شــغل 
مثل راه اندازی تور پرنده نگری بهره ببرند. ایران به دلیل وسعت و موقعیت جغرافیایی خاص، دارای 
جاذبه های خوبی برای اجرای این گونه تورهاست. در نقاط مختلف کشورمان گروه های مختلفی از 
پرنده ها وجود دارند. پرنده ها در جنوب شرق کشورمان شبیه پرنده های هندوستان، در جنوب غرب 
شبیه پرنده های آفریقا و در شمال شبیه گونه هایی اروپا هستند. همچنین در فالت مرکزی پرنده های 
بیابانی داریم. به دلیل همین تنوع خوبی که در کشورمان داریم، می توانیم پرنده نگری را به عنوان یک 

شغل حساب کنیم. 

 متن و اجرا:عالقه مامان ها به برنامه های آشپزی 
محمدپور - مرادی

roadworth :منبع

شما گفتین: جوانه! لطفًا بهمون یک 

بازی معرفی کن. تو ایــن اوضاع مگه 

میشه حوصله مون سر نره؟ 

محمد رحیمی- 11ساله

رفقا سالم!
نظرتون چیه این روزها که دلمون 

لک زده برای مسافرت، راجع به دیدنی ها 

و خوندنی ها و شنیدنی های مناطق مختلف با هم 

حرف بزنیم؟ یکی از چیزهای لذت بخش سفر، همین 

اطالعاتی بود که به دست می آوردیم و حاال می تونیم این  لذِت 

به تعویق افتاده رو تاحدودی جبران کنیم. مثال خبر دارین که مردم 

روستای »زرگر« تو قزوین به زبون التین می نویسن و به رومانو 

شماره پیامک 2000999)زرگری( حرف می زنن؟ شما چه اطالعات جالبی دارین؟
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

مسیر

کمیک 

کالس زبان

خالقیت کف خیابان!

خوش به حالت 
حتما همیشه 

غذاهای متنوع 
می خورین

زود قضاوت 
نکن

وای کاش 
مامان من هم مثل 

مامان تو بود

300 گیگ 
برنامه آشپزی داره. 

تو 50 تا گروه آشپزی هم 
عضوه ولی بازم زود 

قضاوت نکن

این همون 
لوبیاپلوییه که 

اون دفعه هم خونه تون 
خوردم که!

گفتم که 
هیچ وقت زود 
قضاوت نکن!

خب امروز طرز تهیه خورشت 
کوماتولوس پاپاروتوس یونانی رو 

به شما آموزش می دیم
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شيخ دیاباته ارزان تر از 
بودیمير و استوکس!

جسم سرخابی در ليگ، 
دلشان در جام حذفی!

ليگ در ا�ستگاه �!� مانده به آخربزرگنما�� و اغراق در قرارداد ببر سياه استقالل 
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 امشب راس ساعت ٢٠:٤٥ به صورت 
بيســت ونهم  هفتــه  ســوت  همزمــان 
رقابت ها/ ليگ برتر در ٨ ورزشگاه به صدا در خواهد 
آمد. استقالل و پرسپوليس در حال4 به مصاف رقبا/ 
خود خواهند رفت Aه بدون شــB حواس Aادر فن4 و 
تB تــB بازDCنــان بــه درب4 حســاس ٥ شــهرCور در 
نيمه نها4C جام حذف4 خواهد بــود. در ادامه نگاه4 

خواهيم داشت به باز/ ها/  حساس امشب.
 سپاهان-شهرخودرو: حساس ترCن باز/ امشب 
در اصفهــان برگزار خواهد شــد؛ جاA 4Cــه ٢ مدع4 
Aسب ســهميه در BC باز/ ٦ امتياز/ به مصاف هم 

خواهند رفت. ســپاهان پس از حــذف از جام حذف4، 
بــا اســتعفا/ اميرقلعه نو4C مواجه شــد و تDســيرا به 
عنوان نفر اول رو/ نيمDت طال4C پوشان م4 نشيند. 
عل4 قربان4 و Aومان هم از جمع طال4C پوشــان جدا 
شــده اند. ســپاهان از ٦ باز/ قبل4 خود تنها صاحب 
BC برد شده و اصال شراCط خوب4 ندارد. شهرخودرو 
هم Aــه از زمــان حضور ســهراب بختيــار/ زاده رو/ 
نيمDت رنگ برد را ندCده ، وضعيت بهتر/ نســبت به 
سپاهان ندارد. با تمام اCن اوصاف برد در باز/ امشب 

گام بلند/ برا/ Aسب سهميه خواهد بود.
 گل گهر-پرســپوليس: تيم رده Cازدهم4 گل گهر 

Aــه بــا Aســب ١٠ امتيــاز از ٤ دCــدار قبلــ4، خــود را 
از قعــر جدول جــدا Aرده، اCــن هفته مقابــل قهرمان 
زودهنگام اCن فصل قرار م4 گيرد. شــاگردان جالل4 
در صــورت برتر/ در اCن باز/ بقا/ خود در ليگ برتر 
را تــا حدود زCاد/ قطعــ4 مA 4نند. وحيــد امير/ به 
دليل محروميت در دCــدار اCن هفته غاCب خواهد بود 
و با توجه به مصدوميت محمد نــادر/ باCد دCد Cحي4 
گل محمــد/ از Aــدام بازDCــن در پســت دفــاع چــپ 
استفاده مA 4ند. بشار رسن نيز در تمرCن روز پنج شنبه 
مصــدوم شــد و حضــور او در دCدار مقابــل گل گهر در 
 هالــه ا/ از ابهام قرار گرفته اســت. گهر ســيرجان هم 
مثل ذوب آهن، حرC_ هفته گذشته پرسپوليس بسيار 
با انگيزه اســت در حالA 4ه سرخ ها فقط منتظر پاCان 
ليگ هستند. مسلما در اCن باز/ بازDCنان پرسپوليس 

بيشــتر از آنDه به برد فDر Aنند مراقب ساق ها/ خود 
خواهند بود و چه Aســ4 است Aه نداند هيچ بازDCن4 
دوست ندارد درب4 را از دست بدهد؛ آن هم BC درب4 

جذاب در نيمه نها4C جام حذف4!
 اســتقالل-پي!ان: انگيزه هــا/ متفــاوت ٢ تيم و 
 BC /ان به معناDآمار خوب هجوم4 اســتقالل و پيــ
باز/ زCبا خواهد بود. ارســالن مطهر/، شيخ دCاباته 
و فرشــيد اسماعيل4 غاCبان اســتقالل در باز/ قبل4 
بودند اما از پنج شــنبه به تمرCنات برگشــته اند. با اCن 
حــال با توجه به درب4 حســاس جام حذف4، مجيد/ 
 BسCدوســت ندارد رو/ ٣ ستاره تاثيرگذار تيمش ر
Aنــد. شــاگردان مجيــد/ اگــر در اCن بــاز/ خانگ4 
پيروز شــوند بخــت اول ناCب قهرمانــ4 خواهند بود و 
خيال شان از Aسب سهميه در ليگ هم تا حد/ راحت 

ليگ در ا�ستگاه �!� مانده به آخر

جسم سرخابی در ليگ، دلشان در جام حذفی!
م4 شــود. در اCن مسابقه نيز شــاهد جنگ سهميه و 

سقوط خواهيم بود.
بــار  اCــن  تبرCــز  دربــ4  ترا4تور-ماشين ســاز1:   
مســابقه ا/ هيجان انگيز اســت. تراAتور تيم اول شهر 
تبرCز به دنبال رسيدن به ناCب قهرمان4 و Aسب سهميه 
آسيا4C است ول4 ماشين ســاز/ در خطر سقوط قرار 
دارد و ٣ امتيــاز مســابقه بــرا/ هــر ٢ تيم ارزشــمند و 
حيات4 اســت. ماشين ساز/ ٣ هفته است برد نداشته 

و تراAتور هم ٣ مساو/ متوال4 را تجربه Aرده است.

  برنامه باز1 ها1 امشب
 تراAتورساز/-ماشين ساز/

 نساج4-ذوب آهن
 استقالل-پيDان

 گل گهر-پرسپوليس
 ساCپا-نفت مسجدسليمان

 صنعت نفت-شاهين
 سپاهان-شهرخودرو

 پارس جنوب4-فوالد

استقالل و تمدید با مهره هاى اصلی 
مدCران اســتقالل Aار خود را در بــازار نقل وانتقاالت 
با تمدCــد قراردادهــا آغــاز Aرده اند و تمدCد قــرارداد 
دارCوش شجاعيان اولين اقدام رسم4 آب4 ها در بازار 
نقل وانتقاالت بود. بعد از آن هم جلســه سعادتمند با 
شــيخ دCاباته، چهره خندان ستاره ماليا4C استقالل 
نشــان داد Aه مدCــران آب4 عزم راســخ4 برا/ حفظ 
گلزن اول تيم خود دارند. پــروژه تمدCد قراردادها در 
ساختمان آب4 ســعادت آباد در حالA 4ليد خورده Aه 
در پاCــان فصل، قرارداد بازDCنان4 از جمله دانشــگر، 
چشــم4، اســماعيل4 و AرCمــ4 بــه پاCان م4 رســد و 
مدCرCت استقالل در صورتA 4ه بتواند با اCن بازDCنان 
تمدCد Aنــد، قطعا دســت بــه Aار بزرگ4 زده اســت. 
فرشيد اسماعيلA 4ه پس از رها4C از بند مصدوميت 
در تمرCن چهارشــنبه اســتقالل حاضر شــد از جمله 
بازDCنان4 است Aه قراردادش رو به پاCان است و تمدCد 
قــرارداد با او با توجه بــه اعتقاد مجيد/ به او م4 تواند 
برا/ مدCرعامل استقالل برگ برنده محسوب شود. 
AرCم4 نيز با باز/ ها/ درخشانش بيش از هر زمان4 
نقــش محــور/ در اســتقالل پيــدا Aــرده و از دســت 
دادنش م4 تواند برا/ اســتقالل گران تمام شود. در 
خصوص چشم4 نيز باCد به اCن نDته اشاره Aرد Aه او 
در اCن فصل به عنوان مرد اول خط دفاع4 اســتقالل 
جاCــگاه خــود را ثابت Aرده و حاال بدون شــ4DC B از 
نقاط قوت اســتقالل در اCن فصل محسوب م4 شود. 
با توجــه به اCن Aه اســتقالل در اCن چنــد فصل اخير 
همواره چوب تغييرات زCاد را خورده تمدCد قرارداد با 
اCن ٣ بازDCن Aليد/ م4 تواند از هر جهت برا/ Aادر 
فن4 اســتقالل قوت قلب4 به شــمار آCد. اCن در حال4 
اســت Aه ســعادتمند در مصاحبه ا/ اعالم Aرده فردا 
قــرارداد ٣ بازDCن اCن تيم تمدCد خواهد شــد و گفته 
م4 شود اCن ٣ بازDCن روزبه چشم4، محمد دانشگر 
و فرشيد اسماعيل4 هستند. باCد تا فردا منتظر ماند و 
دCد بازDCنانA 4ه مدCرعامل استقالل وعده تمدCد با 

آن ها را داده، چه Aسان4 هستند.

ستاره هاى ليگ در ليست یحيی
خر�دها1 احتمال� پرسپوليس در نقل و انتقاالت تابستان�
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مال� باشــگاه ا�نترميام" پس از انتقال هافب� فرانسو� �وونتوس به تيم تحت تمل�ش 
از هم تيم" ســابق خود در پار� ســن ژرمن تمجيد /رد. د�و�د ب�ام /ه دارنده بخشــ" از 
ســهام باشــگاه ا�نترميام" اســت، برا� مدت /وتاه" در پار� ســن ژرمن با خر�د جد�د 
ا�نترميام" همباز� بود. ب�ام در صفحه شــخص" خود در ا�نســتاگرام نوشت: «من ا�ن 
شــانس را داشــتم /ــه در پار�س در /نار بليز بــاز� /نم و در آنجا د�دم /ــه او چه باز��ن 
حيرت   آور� اســت. به هميــن دليل ب" صبرانه منتظر د�دن اســتعداد و درخشــش او در 
تيممــان هســتم. بليز تو انســان" فوق العاده هســت" و مطمئــن باش /ــه در ميام" برا� 
خــودت و خانواده ز�با�ت �� خانه جد�د حيرت آور پيدا خواه" /رد. پيوســتن باز��ن" 
بــا ســابقه قهرمانــ" در جام جهانــ" /ه برا� اوليــن بــار در MLS رخ م" دهــد. از ا�ن /ه 
ا�نترميامــ" را برا� ادامه دادن دوران باز� ات انتخاب /رده ا� بيشــتر از ا�ن نم"  توانم 
خوشحال باشم.» ماتو�يد� ٣٣ ساله، پس از ٣ سال حضور در تور�ن و /سب ٣ قهرمان" 

متوال" در سر� آ به صورت آزاد به ا�نترميام" پيوست.

ممفيــس د�پا� در آســتانه د�دار برابر منچسترســيت" از /ر�ســتيانو رونالدو به عنوان 
الگو�ــ" درون و بيرون از زمين فوتبال برا� خود �اد /رده اســت. د�پا� در پ" انتقال 
٢٥ميليــون پونــد� خــود از آ�ندهوون، وارث شــماره ٧ ســابق منچســتر�ونا�تد �عن" 
رونالدو  شــد. هرچند او در منچســتر فقط ١٨ ماه دوام آورد و ســپس به ليون پيوســت. 
د�پــا� در مدح CR٧ /ــه در مرحله قبــل او و تيمش را حذف /رد، گفت: «/ر�ســتيانو 
هميشــه قهرمان من بوده اســت. او �� باز��ن در /الس جهان" اســت. هيچ باز��ن" 
بيش از /ر�ســتيانو رو� خودش سرما�ه گذار� ن�رده است و به همين خاطر است /ه 
ا�ن همه مدت توانســته در باالتر�ن ســطح بــاز� /ند. حت" از جنبــه تبليغات" الگو�" 
برا� هر فوتباليســت" است. من حت" در آ�ندهوون هم روز� ٢٠٠ درازنشست انجام 
م" دادم. هميشــه باور داشته ام /ه داشــتن قدرت بدن" قو� هم به عنوان �� باز��ن 
و هم در راســتا� امضا� قراردادها� تبليغات" به من /م� م" /ند. /ر�ستيانو خيل" 

زودتر از هر /س" در فوتبال از ا�ن مسئله اطالع داشت.»

خوشحال� ب�ام از پيوستن ماتو�يد
 به ا�نترميام�خوشحال� ب�ام از پيوستن ماتو�يد
 به ا�نترميام�تمجيد د�پا
 از رونالدو

 ليگ قهرمانان اروپا
 ال�پز�ش ٢ - اتلتي�ومادر�د ��

 ليگ قهرمانان اروپا
 منچسترسيت" – ليون؛ ٢٣:٣٠

ناواس و سيلوا دیدار نيمه نهایی را 
از دست می دهند؟

تيــم  دروازه بــان  نــاواس،  /يلــور 
بــاز� مقابــل  اواخــر  پار� ســن ژرمن در 
دچــار  همســتر�نگ  ناحيــه  از  آتاالنتــا 
مصدوميــت شــد و از بــاز� بيــرون رفت. 
پس از ا�ن اتفاق باشــگاه پار� ســن ژرمن 
در بيانيه رسم" خود در ا�ن رابطه اعالم 
/ــرد: «آزما�ش هــا و نتيجه تســت ام آر آ� 
پارگــ" عضلــه ران ا�ــن باز��ــن را تا�يد 
م" /ند. روز شنبه مجددا وضعيت /يلور 
ناواس بررس" خواهد شد اما حضور او در 
باز� مرحله نيمه نها�" همچنان نامعلوم 
اســت.» ســرخيو ر��ــو در دقا�ــق پا�ان" 
باز� مقابل آتاالنتا جانشين ناواس شد و 
احتماال مقابل ال�پز�ش هم درون دروازه 
م" ا�ستد. از طرف" د�گر تياگو سيلوا هم 
از ناحيه همســتر�نگ احســاس ناراحت" 
م" /نــد و حضــور او هــم در بــاز� مقابل 

ال�پز�ش نامشخص است.

آرنولد بهترین بازیکن جوان 
انگليس شد

ترنــت ال�ســاندر آرنولد باالتــر از جوانان 
عنــوان  بــه  چلســ"،  و  منچســتر�ونا�تد 
بهتر�ن باز��ن جوان فصل ٢٠-٢٠١٩ 
ليگ برتر انگليس برگز�ده شد. ال�ساندر 
آرنولد /ه ��ــ" از عوامل اصل" قهرمان" 
ليورپــول در ليگ برتــر انگليس بــود، در 
تمام ٣٨ بــاز� ا�ن تيم به ميــدان رفت و 
موفــق به ثبت ١٣ پاس گل و ٤ گل شــد. 
١٣ پاس گل ال�ســاندر آرنولد، بيشتر�ن 
تعداد پاس گل توســط �� مدافع در �� 
فصل ليــگ برتــر انگليس اســت. مدافع 
راست ليورپول باالتر از آنتون" مارسيال، 
مار/ــوس رشــفورد و ميســون گر�نوود از 
منچستر�ونا�تد، ج� گر�ليش از استون 
و�ال، د�ــن هندرســون از شــفيلد�ونا�تد 
و ميســون مانت و /ر�ســتين پوليشيچ از 
چلســ" بــه ا�ن جا�زه رســيد. ال�ســاندر 
آرنولــد همچنين نامــزد بهتر�ــن باز��ن 
فصل ٢٠-٢٠١٩ ليگ برتر انگليس نيز 

هست.

آتاالنتا به دنبال جذب گلر یووه
تيم آتاالنتا مذا/راتش بــا �وونتوس برا� 
جــذب ماتيا پر�ــن را آغاز /رده اســت. به 
نقــل از رومئو آگرســت"، آتاالنتا به جذب 
ماتيا پر�ن، دروازه بان ٢٧ ساله �وونتوس 
عالقه منــد اســت و مذا/راتــش را بــا ا�ن 
باشــگاه بر ســر انتقال ا�ــن باز��ــن آغاز 
/رده اســت. پيشنهاد رســم" برگامو نيز 
بــه زود� تقد�ــم �وونتــوس خواهد شــد. 
ماتيا پر�ن پس از ســپر� /ردن �� فصل 
نااميد/ننده در �وونتوس و انجام فقط ٩ 
بــاز�، در نيم فصل دوم فصل گذشــته به 
صــورت قرض" به جنوا رفــت و به ا�ن تيم 

/م� /رد در سر� آ بماند.

اسکوربورد

برنامه

برنامه

با شــروع مجدد ليگ قهرمانان اروپا پس 
از وقفه ا� چند ماهه شــاهد اوج هيجان 
باشــگاه" هســتيم؛  در رقابت هــا� فوتبــال در رده 
تورنمنتــ" /ه با وجــود برگزار� هر ســاله باز هم اوج 
لذت را به فوتبال دوســتان در سراســر جهان م" دهد 
و بــه اعتقــاد بســيار� از آن ها ا�ــن رقابت هــا و�تر�ن 
دنيــا� فوتبال اســت. پــس از حذف تيم هــا� بزرگ" 
مثل رئال مادر�د، �وونتوس و چلس" از ا�ن رقابت ها و 
حضور تيم هــا� درجه ٢ و ٣ در مراحل باالتر حذف"، 
بسيار� اعتقاد داشتند امسال د�گر خبر� از هيجان 
در �و.س". ال نخواهد بود. اما ا�ن مسابقات همچنان 
و حت" در شــرا�ط خاص" مثل امســال /ــه به صورت 
فشــرده و ت� حذف" برگزار  م" شــود باز هــم با انجام 
د�دارها�ــ" تماشــاگران را ســر جا� خــود ميخ�وب 
�ــا حــذف  م" /نــد؛ از جملــه /امبــ� پار�ســ" ها و 

نابهنگام اتلتي�و مقابل ال�پز�ش تازه تاسيس.
 لذت (امب'

چند�ن سال است پار� سن ژرمن در ليگ قهرمانان با 
عنوان تيم نا/ام شناخته م" شود. در واقع پار�س" ها 
از زمــان حضور ســرما�ه گذاران قطــر� و بر�ز و بپاش 
فراوان، هدف اصل" خود را فتح ليگ قهرمانان اعالم 
/رده اند و هر سال هم به نحو شگفت انگيزتر� نسبت 
به ســال قبل از ا�ن رقابت ها /نار م" روند. از /امب� 
تار�خ" بارســلونا /ــه حت" �ــ� /لمه به د��شــنر� 
/اتاالن هــا اضافه /ــرد تا /امب� منچســتر�ونا�تد در 
پار�س مقابل تماشــاگران خود�، همــه و همه باعث 
شــده ط" ا�ن ســا ل ها پار� ســن ژرمن مورد تمسخر 
طرفــداران ســا�ر تيم ها قــرار بگيــرد. چهارشــنبه اما 
اوضــاع دقيقــا متفــاوت بــود. پار�ــس ا�ن بــار مقابل 
�ــ� تيــم درجــه ٢ اما شا�ســته قــرار داشــت. آتاالنتا 
گاســپر�ن" امســال چه در ا�تاليا و چه در اروپا با خط 
حملــه آتشــينش تمام" تيم هــا را به دردســر انداخته 
بود و د�گر �� تيم گمنام نبود. با شــروع باز� هم ا�ن 
آتاالنتــا بود /ه گل اول ا�ــن د�دار را زد و ا�ن برتر� تا 
دقا�ق پا�ان" ادامه داشــت. د�گر همــه به هز�نه ها� 
فــراوان و حذف زودهنــگام پار�ســ" ها از اروپا عادت 
/ــرده بودند و به نظر م" رســيد امســال هم ا�ن اتفاق 
ت�ــرار خواهد شــد. اما انــگار ا�ن بار اوضــاع متفاوت 
بــود. ا�ن دفعه پار�ــس تبد�ل به چهارميــن تيم تار�خ 
ليگ قهرمانان شد /ه در وقت ها� اضافه باز� باخته 
را  برد و پس از ٢٥ ســال توانست به مرحله نيمه نها�" 
صعود /ند؛ آن هم با درخشــش نيمار، ســتاره برز�ل" 
ا�ن تيم /ــه در جر�ان د�ــدار مقابل آتاالنتــا ٢ ر/ورد 

بيشــتر�ن در�بل(١٦) و گرفتن خطا(٩) در �� باز� 
ليگ قهرمانــان اروپا را به ثبت برســاند. در واقع فقط 
١٤٩ ثانيــه بيــن ٢ گل مار/ينيــوش و چوپو موتينگ 
بــرا� رســيدن پار�ــس بــه نيمه نها�ــ" فاصله بــود تا 
آخر�ن بازمانــده ا�تاليا در ا�ن فصل ليگ قهرمانان را 

-البته با سر� بلند- تر� /ند و به خانه برگردد. 
 مرب� جوان 

دســت  آن  از  اتلتي�ومادر�ــد  و  ال�پز�ــش  د�ــدار 
د�دارها�ــ" بود /ه قــرار بود نه ز�با باشــد نه غيرقابل 
پيش بينــ". اتلتي�ــو، قهرمــان ٢ ســال پيــش ليــگ 
اروپا و تيم" /ه در ســال ها� اخيــر ٢ بار فينال ليگ 
قهرمانــان را تجربه /ــرده در حال" پا� بــه ا�ن د�دار 
گذاشــت /ه ليورپول، قهرمان دوره قبل ا�ن رقابت ها 
را بــا شا�ســتگ" هرچــه تمام تر حــذف /رده بــود. در 
طرف مقابل ال�پز�شــ" قرار داشــت /ه عمر تاســيس 
آن حت" به ٣ دهه هم نم"  رسد ول" با سرما�ه گذار� 
فــراوان، حاال جــزو تيم ها� باالنشــين آلمان اســت. 
ال�پز�ش با هدا�ت ناگلزمــان و با انجام د�دار تدافع" 
مقابــل تيم" پيروز شــد /ه با تا/تي� هــا� تدافع" و 
ضدحمله خــود تمام" تيم هــا� قاره ســبز را حداقل 
�� بار به دردســر انداخته اســت. اما د�گو ســيمئونه 
ا�ن بار بــا همين تا/تي� و در واپســين لحظات باز� 
اســير مرب" ا� شد /ه با ٣٣ ســال سن حت" از ليونل 
مســ" و /ر�ســتيانو رونالدو هم /وچ�تر است! /متر 
/ســ" ف�رش را م" /رد ال�پز�ــش ب" تجربه بتواند از 
پــس اتلتي�و بربيا�ــد و بتواند اوليــن نيمه نها�" ليگ 

قهرمانــان خــود را بــا جوان تر�ــن مرب" تار�ــخ حاضر 
در ا�ــن مرحلــه تجربــه /نــد. در واقع درســت اســت 
/ــه روخــ" بالن�ــو در مجموع فصــل چنــدان خوب" 
را ســپر� ن�رد؛ /ســب رتبه ســوم الليــگا و حذف در 
مرحله نخســت /وپــا دل ر� و نتا�ج سينوســ" اتلت" 
هواداران را فقط به ليگ قهرمانان اميدوار /رده بود؛ 
آن هــم حضور در طــرف دوم رقابت ها /ه هيچ /دام از 
تيم ها� حاضر در آن سابقه قهرمان" در ا�ن رقابت ها 
را نداشتند. اما با باخت ناباورانه اتلتي�ومادر�د مقابل 
ال�پز�ــش بار د�گــر ا�ن موضوع ثابت شــد /ه در ليگ 
قهرمانان اروپا چيز� به نام قرعه آســان وجود ندارد. 
در ا�ــن تورنمنــت هر اتفاقــ" مم�ن اســت و د�دار� 
قابل پيش بين" نيســت. حاال از بين ٢ تيم ال�پز�ش و 
پار� ســن ژرمن ��" به فينال ليــگ قهرمانان در ا�ن 
فصل صعود خواهد /رد؛ اتفاق" /ه /متر هوادار� در 
ابتدا� فصل آن  را پيش بين" م" /رد. هرچند شرا�ط 
و�روس /رونا و ت� حذف" شــدن باز� هــا و برگزار� 
آن هــا در اســتاد�وم ها� خالــ" از تماشــاگر به  نوع" 
ا�ــن فصل از رقابت ها را تحت الشــعاع قرار داده اما از 
طــرف د�گر فرصــت خوب" نصيب برخ" تيم  ها شــده 
تا بتوانند با انجام د�دارها� /متر و شــرا�ط آســان تر 
شــانس قهرمان" در ا�ن مســابقات را به دست آورند؛ 
اتفاقــ" /ــه با�د د�ــد از بيــن ٢ تيم پار� ســن ژرمن و 
ال�پز�ش /دام �� شانس حضور در فينال معتبرتر�ن 
تورنمنت فوتبال باشــگاه" جهان را به دست خواهد 

آورد؛ پولدارها �ا تازه واردها؟

بازگشت هیجان
ليگ قهرمانان و ترشح آدرنالينبه دنیاى فوتبال

رئال مادر�ــد در مرحلــه �� هشــتم نها�ــ" ليــگ قهرمانان 
اروپــا در مجمــوع ٢ د�ــدار رفــت و برگشــت ٤-٢ مغلــوب 
منچسترســيت" شــد و از گردونــه رقابت هــا /نــار رفــت اما 
در جر�ــان د�ــدار برگشــت، ز�ــدان تصميــم گرفــت /ــه از 
و�نيســيوس جونيور اســتفاده ن�ند. حــال ر�والدو، ســتاره 

ســابق تيــم ملــ" برز�ــل و باشــگاه بارســلونا در مصاحبه با 
Betfair گفت: «نتوانســتم در� /نم چرا و�نيســيوس بعد 
از دســتاوردها�" /ــه در ا�ن فصل داشــت و ��" از بهتر�ن 
و�نگر هــا� الليگا بود، باز� ن�رد. عالوه بر ا�ن هيچ خبر� 
از مصدوميت �ا چيز د�گر� نبود. من معتقدم /ه اگر او باز� 

م" /رد، م" توانســت برا� پپ گوارد�وال دردسرساز شود. 
اما و�نيسيوس در چنين باز� مهم" /ل ٩٠ دقيقه را رو� 
نيم�ت نشست. مطمئنا فقط ز�دان و خود باز��ن م" دانند 
/ه چه اتفاق" افتاده و قبل از باز� چه صحبت" /رده اند اما 

از بيرون ا�ن فقط �� تصميم عجيب به نظر م" رسد.»

ر�والدو: و�نيسيوس با�د مقابل سيت� باز
 م� (رد

مارکــوس تورام، فرزنــد ليليام تورام که اوليــن فصل حضور 
خود در بوندس ليگا را تجربه کرد، عنوان بهترین بازیکن فصل 

مونشن گالدباخ را به دست آورد.

دیگو ســيمئونه که با اتلتيکو مقابل الیپزیش باخت و حذف شد 
در ۴٧٨ بازى روى نيمکت اتلتی نشســته؛ این در حالی است که 

الیپزیش در کل تاریخ خود ٣٩۴ بازى رسمی  انجام داده است!

ســرانجام و پس از کش وقوس هاى فراوان، ویليان، هافبک فصل 
گذشته چلســی با قراردادى ٣ ســاله رسما به آرســنال، رقيب 

همشهرى آبی پوشان پيوست.

ماتياس ده ليخت پس از عمل موفق شــانه اش از خوب بودن حال 
خود گفت و از هواداران تشکر کرد.

این هم طــرح لورفته از 
پيراهن سوم رئال مادرید 
کــه  آینــده  فصــل  در 
کيت هاى  اکثــر  ماننــد 
توســط  طراحی شــده 
لباس  براى  اسپانسرها 
و  طــرح  داراى  ســوم 
نقش هاى کمرنگ است.
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چند روز پيش جلسه مهم� در باشگاه پرسپوليس با 
حضور )حي� گل محمد% و رسول پناه برگزار شد �ه 
محور)ت ا)ن جلسه برنامه ها% باشگاه در فصل نقل وانتقاالت بود 
و بعد از اتمام جلسه نيز منابع خبر% نزد)5 به باشگاه پرسپوليس 
اعــالم �ردند �ه ســرمرب� ســرخ ها ليســت� ٧ نفــره را در اختيار 
رســول پناه قــرار داده تا مذا�رات بــرا% جذب نفــرات جد)د آغاز 
شــود. حاال ســوال اصل� ا)نجاســت �ه ا)ن ٧ باز)Gن چه �سان� 
هســتند؟! ســوال� �ه با �م� بررســ� پاســخ دادن به آن چندان 
سخت به نظر نم� رسد. مسلما با توجه به جدا)� عليرضا بيرانوند 
اوليــن نام در ليســت ٧ نفــره )حي� )ــ5 دروازه بان اســت. گرچه 
نفراتــ� همچون اميــر عابــدزاده، عليرضــا حقيقــ� و محمدرضا 
اخبار% به پرسپوليس پيشنهاد شده اند اما به نظر م� رسد شانس 

حامد ل5 برا% پيوستن به ا)ن تيم بيشتر از بقيه باشد. پرسپوليس 
در پست دفاع راست هم به )5 باز)Gن جد)د نياز دارد. �الدرون و 
بعــد از او )حي� در ليگ نوزدهم بارها از باز)Gنان غيرتخصص� در 
ا)ن پســت اســتفاده �ردند و مسلما ســرمرب� پرسپوليس دوست 
ندارد در ليگ قهرمانان آســيا و فصل جد)د ا)ن اتفاق تGرار شود. 
گز)نه اصل� پرســپوليس در ا)ن پست دانيال اسماعيل� فر است. 
در پســت دفاع چپ هم ســعيد آقا)ــ� گز)نه اصل� )حيــ� به نظر 
م� رســد. محمدحســين مرادمند نيز باز)Gن� اســت �ه به جمع 
مدافعان پرســپوليس اضافه خواهد شــد. البته جذب ا)ن باز)Gن 
منوط بــه ماندن )ا نماندن شــجاع خليل زاده خواهــد بود. مهد% 
مهد% پور، شــاگرد ســابق )حي� گل محمد% هم از جمله نفرات� 
است �ه حضورش در ليست خر)د پرسپوليس� ها چندان عجيب 

به نظــر نم� رســد. گل محمــد% اعتقــاد فراوان� به ســب5 باز% 
هافب5 دفاع� فعل� ذوب آهن دارد. مهد% مهد% پور توانســته به 
عنوان شــاگرد )حي� گل محمد% ٢ بار قهرمان جام حذف� و )5 
بار هم فاتح سوپرجام �شور شود. اما در نقل وانتقاالت تابستان� با 
توجه به جدا)� احتمال� عليپور و اوساگونا مهمتر)ن دغدغه )حي� 
گل محمد% در خط حمله است. شهر)ار مغانلو اگر ترانسفر نشود 
گز)نه اصل� )حي� خواهد بــود. )حي� )5 مهاجم جوان را هم در 
ليســت خود قرار خواهد داد تا �نار عبد% بتواند رو% نيمGت هم 
گز)نه ها% مناسب� را در اختيار داشته باشد. الزم به ذ�ر است هر 
تيم� م� تواند ٦ باز)Gن بزرگسال جذب �ند و ليست مورد اشاره 
در صورت جدا)� مهد% تراب�، بشــار رسن، عل� عليپور )ا احمد 

نورالله� ممGن است دستخوش تغييرات جد)د% شود.

ستاره هاى ليگ در ليست یحيیخریدهاى احتمالى پرسپولیس در نقل و انتقاالت تابستانى

جو هدفمندى عليه کوالکوویچ در ایران به راه افتاد

واليبال ا!ران پتانسيل قرار گرفتن در جمع ٤ تيم برتر المپي� تو	يو را داراست

مدت هاســت �ه فدراسيون واليبال ا)ران مذا�ره با مربيان بنام جهان� را 
صراحتا تا)يــد �رده اما در عمل نه تنها اتفــاق خاص� صورت نگرفته بلGه 
شــاهد گمانه زنــ� برخ� رســانه ها% معتبر خارج� درخصوص ســپردن 
نيمGــت تيــم مل� به )5 ســرمرب� ا)ران� هســتيم. با ا)ن اوصــاف به نظر 
م� رسد فدراسيون واليبال هنوز بر سر دو راه� برا% انتخاب مرب� ا)ران� 
و خارج� مانده. حال آنGه مسئوالن برگزار �ننده المپي5 تو�يو به ضرس 
قاطــع تا�يد دارند ا)ن رو)داد در ســال ٢٠٢١ قطعا برگزار خواهد شــد و 
اگر ا)نطور باشد شا)د بالتGليف� فدراسيون ا)ران �ه هنوز نتوانسته برا% 
تعيين رهبر نيمGت تيم مل� اش به جمع بند% برســد، �م� نگران �ننده 
باشد. سعيد رضا)�، �ارشناس زبده واليبال �ه سابقه مربيگر% در �ادر 
فنــ� تيــم مل� را هــم در �ارنامــه دارد، در ارز)اب� ا)ن موضــوع �ه آ)ا ا)ن 
بالتGليفــ� به واليبال ا)ران در آســتانه المپي5 ضرر خواهــد زد )ا خير به 
خراســان م� گو)د: «به عنوان )5 �ارشــناس معتقدم فدراسيون ا)ران به 
لحــاظ زمان�، فرصت الزم برا% انتخاب ســرمرب� تيم مل� را دارد چرا�ه 
در شــرا)ط �نون� عمال نم�  توانيم از تيم اســتفاده ا% �نيم. اگر شــرا)ط 
نرمال بود، همين حاال هم انتخاب ســرمرب� بــرا% تيم مل� د)ر بود چون 
المپي5 را در پيش داشتيم. اما در حال حاضر شرا)ط متفاوت است و د)گر 
همه چيز به سياســت گذار% فدراســيون برم� گردد چون فدراسيون فGر 
م� �ند �ه همه چيز(به خاطر شيوع �رونا) را�د است و حت� اگر سرمرب� 
هم انتخاب شــده باشــد، عمال �ار% نم�  تواند انجام دهد. اما در پاسخ به 
ا)ن �ه آ)ا فدراســيون از تعلل در انتخاب ســرمرب� ضــرر خواهد �رد، با)د 
بگو)م شا)د فدراسيون با ا)ن تعلل نتواند در بازار انتخاب سرمرب� به نتيجه 
درست� برسد چرا�ه همين حاال هم تقر)با بسيار% از مربيان قراردادها% 
خود را برا% سال آ)نده بسته اند. اما اگر فدراسيون در پشت پرده به صورت 
ضمن� با )5 سر% مربيان به توافق رســيده، عمال از �ورس بازار انتخاب 

سرمرب� عقب نيست.»
 خيل* بعيد است والس'و به ا!ران بيا!د

فدراسيون واليبال در حال� مذا�ره با مربيان بنام� چون والسGو، رزنده 
و آلGنو را تا)يد �رده �ه حاال ا)ن ســوال مطرح اســت �ه با توجه به شرا)ط 
واليبال �شــورمان، حضور �دامي5 از ا)ن مربيــان رو% نيمGت تيم مل� 
ا)ران به واقعيت نزد)5 تر خواهد بود؟ رضا)� م� گو)د: «ا)ن سوال� است 
�ه فدراســيون با)د پاســخش را بدهد اما با توجه به شرا)ط واليبال ا)ران، 
امGان حضور هر مرب�  سرشناس� در دنيا رو% نيمGت تيم مل� �شورمان 
وجــود دارد. البته هر مرب� ا% به جز والســGو چون م� دانيم �ه والســGو 
د)گر مثل گذشــته �ار مربيگر% در ســطح بزرگســاالن انجام نم�  دهد و 
بســيار بعيد است �ه او به ا)ران بيا)د. البته شــا)د والسGو هم مثل برخ� 
باز)Gنان �ــه خداحافظ� �ردند و دوباره به واليبال برگشــتند، برگردد و 

سرمربيگر% تيم مل� واليبال ا)ران را بپذ)رد.»
 فقط چند مرب* داخل* توانا!* مد!ر!ت تيم مل* را دارند

در مبحث انتخاب ســرمرب� تيم مل�، فدراسيون هم گز)نه داخل� را مدنظر 
قرار داده و هم خارج�. اما در ا)ن برهه از زمان بيشــتر مرب� خارج� به درد 
ا)ران م� خورد )ا خارج�؟ دســتيار اســبق �وال�وو)چ در تيم مل� ا)ن سوال 
را ا)نطور پاســخ م� دهد: «در ا)ن برهه از زمان مطمئنا �س� به درد تيم مل� 
م� خورد �ه هم بتواند تيم را مد)ر)ت �ند و هم شــناخت بســيار خوب� از تيم 
داشــته باشــد. نGته د)گر ا)ن �ه بعد فن� ا)ن فرد هم با)د از حد معين� باالتر 
باشــد. در حال حاضر ما فقط چند مرب� داخل� دار)م �ه توان فن� مد)ر)ت 

تيم مل� را دارند و در �نار آن شناخت خوب� هم از تيم مل� دارند.»
 زمان درست* برا6 تغيير سرمرب* انتخاب نشد

او حرف ها)ــش را ا)نطــور ادامــه م� دهــد: «با توجــه به ا)ن �ــه واليبال ما 
چند)ن ســال اســت �ه در پروســه مرب� خارج� حر�ت �رده، ا)ن زمان، 
زمان درســت� نبود بــرا%  ا)ن �ه بخواهيم رو% ا)ــن روال فاصله بينداز)م 
و بــرا% انتخاب مرب� چه داخلــ� و چه خارج� تصميم گير% �نيم. البته 
شــرا)ط� پيــش آمد �ه بــه نفع فدراســيون بود �ه قــرارداد )ــ5 مرب� را 
پرداخت نGند.» (اشاره به پرداخت هز)نه مربيگر% �وال�وو)چ در شرا)ط� 

�ه رو)دادها% ورزش� به دليل �رونا به تعو)ق افتاده.)
 انتخاب سرمرب* بعد از المپي�، بهتر!ن گز!نه بود

رضا)� به جو% �ه عليه ا)گور �وال�وو)چ، سرمرب� اسبق تيم مل� در ا)ران 
به راه افتاده بود هم اشاره م� �ند: «با)د در نظر داشت مربيگر% بر اساس 
ســليقه و توان هر مرب� متفاوت است و بســتگ� به حما)ت مد)ر)ت دارد. 

ضمن ا)ن �ه با)د عدم ثبات مد)ر)ت در چند سال اخير فدراسيون را هم در 
نظر گرفت. ط�٢ سال اخير جو% عليه گروه �وال�وو)چ به راه افتاده بود و 
داستان ها)� مطرح شد �ه عمال )5 سر% از آن واقعيت داشت و )5 سر% 
د)گر آن �ارشناسانه نبود بلGه احساس� بود و با هدف انجام م� شد. تمام 
ا)ن ها دســت به دست هم داد �ه واليبال ا)ران به مرحله انتخاب سرمرب� 
جد)د برسد وگرنه �ه مطمئنا انتخاب سرمرب� برا% تيم مل� واليبال بعد از 
المپي5 بهتر)ن گز)نه بود. در حال حاضر فدراسيون با)د تمام اولو)ت ها را 
در نظر بگيرد و در �نار آن نظر �ارشناسان، مربيان، باز)Gنان و... را بشنود 
�ــه فGر م� �نم در عمل ا)ــن اتفاق رخ داده. اميــدوارم آن  نتيجه ا% �ه از 
ا)ن فرا)ند گرفته م� شود، نتيجه مطلوب� باشد؛ نتيجه ا% �ه مسئوليت آن 

برعهده خود فدراسيون است.»
 خارج* ا6 	ه از تيم شناخت نداشته باشد، باعث ضرر است

او اما صراحتــا در خصوص ا)ران� )ا خارج� بودن ســرمرب� آ)نده، اظهار 
نظر نم�  �ند: «من نم�  توانم بگو)م �ه مرب� ا)ران� بيا)د )ا خارج� چون 
خارجــ� ا% �ه تيــم مل� ا)ران را نشناســد، شــا)د باعث ضرر هم بشــود. 
چون باز)Gنان ما باز)Gنان خوب� هستند اما اگر شناخت �امل� از آن ها و 
توانا)� ها)شان نداشته باشيم در لحظه و در جر)ان برخ� تورنمنت ها بهره 
�امل را نم�  دهند؛ ضمن ا)ن �ه در شــرا)ط �رونا و مشخص نبودن زمان 
باز% ها% تدار�ات�، �ار برا% مرب� سخت م� شود. از طرف د)گر اگر قرار 
باشــد مرب� ا)رانــ� در راس �ار قرار گيرد امــا توانا)� مد)ر)ت تيم مل� را 

نداشته باشد، آن هم شرا)ط خوشا)ند% نخواهد داشت.»
 حضور مرب* ا!ران* در 	ادر فن* مهم است

اما حضور �ادر فن� ا)ران� در �نار ســرمرب� خارج�(در صورت انتخاب) 
تا چه اندازه الزام� اســت؟ رضا)� م� گو)د: «ا)ن سوال� است �ه دوست 
دارم با جزبيات به آن پاسخ دهم. اما با توجه به ا)ن �ه ط� ٢ سال گذشته 
)�G از اعضا% �ادر فن� بودم، صالح م� بينيم دست �م در ا)ن مصاحبه 
درباره آن صحبت نGنم چرا�ه ممGن اســت از حرف ها)م ا)نطور برداشت 
شود �ه به دنبال حضور مربيان ا)ران� هستم. در مجموع معتقدم در همه 
مقاطع، بودن مربيان ا)ران� در �نار تيم مل� مهم است؛ مربيان� �ه البته 

پتانسيل سرما)ه گذار% را دارند.»
 حرف ها6 داورزن* بر مبنا6 پتانسيل موجود واليبال است

هرچند تGليx ســرمرب� تيم ملــ� ا)ران در فاصله حدودا )5 ســال مانده 
به المپي5 هنوز مشــخص نيســت اما محمدرضا داورزن� از زمان برگشت 
دوباره اش به فدراسيون واليبال مدام تا�يد م� �ند �ه هدف واليبال ا)ران، 
قرار گرفتن در جمع ٤ تيم برتر المپي5 اســت. رضا)� در پاســخ به ا)ن �ه 
ا)ن هدف تا چه اندازه در المپي5 تو�يو قابل تحقق اســت، م� گو)د: «ا)ن 
سوال را با)د داورزن� پاسخ دهد. اما نبا)د فراموش �نيم �ه تيم مل� ا)ران 
جزو ٨ تيم برتر دنيا قرار گرفته و چند)ن سال است �ه ا)ن موقعيت را حفظ 
�رده. اما از ا)ن مرحله به بعد، پله پله باال رفتن بســيار سخت م� شود چون 
در مقابــل تيم ها)� قــرار م� گير)م �ه مجموعه ا% از افتخــارات و مدال ها 
را دارند. ممGن اســت در مقاطع� از آن ها پيشــ� گرفت و دوباره برگشت. 
حت� گاه� اوقات جا% ا)ن تيم ها هم با هم عوض م� شود. حت� اگر نتا)ج 
المپي5 ها را هم بررس� �نيد، م� بينيد چند)ن تيم هستند �ه ٤ تيم اول 
المپي5 را تشــGيل م� دهند و بعض� وقت ها )5 تيم به آن ها اضافه )ا �م 
م� شود. اگر ٤ تيم برتر المپي5 ها را نگاه �نيد، م� بينيد �ه ٣ تيم شان به 
طور معمول و ثابت جا)گاه اول تا سوم را دارند. گاه� هم شده �ه )5 تيم 
با وقوع برخ� اتفاقات وارد ا)ن جمع بشــود. تيم ا)ران هم تيم� اســت �ه 
پتانســيل رقم زدن ا)ن اتفاق را دارد. پس امGانش هست �ه ا)ران در زمره 
٤ تيم برتر المپي5 تو�يو قرار بگيرد. اما نم�  توان از حاال صددرصد چنين 
چيز% را پيش بين� �رد. حرف� �ه رئيس فدراسيون درخصوص حضور در 

جمع ٤ تيم برتر زده، بر مبنا% پتانسيل تيم مل� ا)ران است.»
 آن ها!* 	ه هر روز به تلو!ز!ون م* روند، پيشنهاد دهند!

او در پاسخ به ا)ن �ه به عنوان )5 �ارشناس چه پيشنهاد% برا% انتخاب 
ســرمرب� و هدف گــذار% بــرا% واليبــال ا)ــران دارد، م� گو)ــد: «هيــچ 
پيشــنهاد% به فدراســيون نم�  دهــم. ماشــاا... آدم ها% ز)اد% هســتند 
�ه هــر روز نظر م� دهند، مصاحبــه م� �نند و به تلو)ز)ــون م� روند. من 
سال هاســت �ه بــه تلو)ز)ون نمــ�  روم و مصاحبه نم�  �نــم. پس آن ها)� 
�ــه هــر روز رزومه ها% خود را نشــان م� دهند و منيت ها% خــود را به رخ 
م� �شند با)د حرف بزنند و پيشنهاد بدهند نه امثال ما. من به عنوان )5 

مرب� فقط م� توانم درباره واليبال و مباحث فن� نظر بدهم.» 

رضایی: مدیریت و شناخت ٢ رکن اصلی در انتخاب سرمربی است

زمان نقل وانتقاالت ليگ بيستم اعالم شد
فر)برز محمودزاده، مســئول نقل وانتقاالت ســازمان ليگ فوتبال ا)ــران درباره زمان نقل و 
انتقــاالت فصل آ)نده گفــت: «بازه زمان� پيشــنهاد% نقل وانتقاالت تابســتان� برا% فصل 
آ)نده از ٦ شــهر)ور تا ٢٩ آبان ١٣٩٩ اســت.» محمودزاده در مورد شــرا)ط نقل وانتقاالت 
تابســتان� برا% فصل آ)نده اظهار داشــت: «در فدراســيون فوتبال و ســازمان ليگ تصميم 
گرفته شــد بازه زمانــ� نقل وانتقاالت را به گونــه ا% طراح� �نيم �ه نما)نــدگان ا)ران در 
آســيا به بهتر)ن شــGل ممGــن بتوانند تيم ها% خــود را تقو)ت �نند و در ليــگ قهرمانان با 
قدرت تمام شــر�ت �نند. به همين منظور زمان پيشــنهاد% نقل وانتقاالت تابســتان� از ٦ 
شــهر)ور آغــاز و تا روز ٢٩ آبــان ادامه خواهد داشــت. همچنين م� خواهيــم از طر)ق دبير 
�ل فدراســيون فوتبــال با فيفا مGاتبــه �نيم و در صورتــ� �ه فيفا مجوز بدهــد بازه زمان� 
نقل وانتقــاالت فصل آ)نده به دليل شــرا)ط �رونــا از ١٢ هفته به ١٣ )ــا ١٤ هفته افزا)ش 
پيدا �ند. علت ا)ن �ه ٦ شــهر)ور را برا% شــروع نقل وانتقاالت انتخاب �رد)م ا)ن است �ه 
باشگاه ها% حاضر در ليگ قهرمانان آسيا تا روز ٩ و ١٠ شهر)ور برا% ارسال فهرست خود 

به �نفدراسيون فوتبال آسيا فرصت دارند.»

سارا اصالنى

گل آزمون نامزد بهترین گل تاریخ جام ملت هاى آسيا شد
گل مهاجم مل� پوش �شــورمان مقابل قطر در جام ملت ها% آســيا ٢٠١٥ نامزد بهتر)ن گل تار)خ 
ا)ن رقابت ها شد. �نفدراسيون فوتبال آسيا پيش از آغاز مسابقات جام ملت ها% آسيا ٢٠٢٣ چين 
)5 نظرســنج� چند مرحله ا% برگزار �رده تا بهتر)ن گل تار)خ جام ملت ها% آسيا را انتخاب �ند. 
ســا)ت ا% اف ســ� در اولين گام ٣٢ گل برتر تار)خ ا)ن رقابت ها را معرف� �ــرده تا بهتر)ن گل را با 
آرا% �اربــران در چند)ــن مرحله انتخاب �ند. فرمت نظرســنج� مثل جام ملت ها% آســيا ٢٠٢٣ 
با ٣٢ �اند)داســت. گل ســردار آزمون، مهاجم مل� پوش �شــورمان در جام ملت ها% آسيا ٢٠١٥ 
مقابــل قطر در مرحله نخســت با گل موا جانGينگ، باز)Gن تيم مل� چين به تيم مل� �شــورمان در 

جام ملت ها% آسيا ٢٠٠٧ رقابت م� �ند.
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فوتسال ایران اول آسيا و ششم جهان
بــه نقــل از futsalworldranking، تيم مل	 فوتســال 
ا$ــران در جد$دتر$ن رن!ينگ جهان	 با �ســب ١٦٠٣ 
امتيــاز همچنــان در رده ششــم جهــان و اول آســيا قرار 
دارد و فاصله ١٠ پله ا7 خود با تيم دوم قاره آســيا $عن	 
ژاپــن و ١١ پله ا7 با تا$لند، تيم ســوم قاره را حفظ �رده 
اســت. در ا$ن رده بند7 برز$ل همچنان در رده نخست 
رن!ينــگ جهانــ	 ا$ســتاده اســت. تيم هــا7 اســپانيا و 
آرژانتين نيز مانند رده بنــد7 قبل در جا$گاه ها7 دوم و 

سوم قرار گرفته اند. 
تکذیب مذاکره تراکتور با علی دایی 

ميرمعصوم ســهراب	، مد$رعامل باشگاه ترا�تور درباره 
ا$ن �ــه بــا وجــود تمد$ــد قــرارداد ســا�ت الهامــ	 در 
فرورد$ن ماه مباحث	 دربــاره جدا$	 و7 در پا$ان فصل 
شــنيده م	 شــود و حت	 برخ	 رســانه ها از مذا�ره ا$ن 
باشــگاه بــا عل	 دا$ــ	 خبر داده انــد، گفت: «مــا با هيچ 
باز$!ن و مربــ	 ا7 مذا�ره ن!رده ا$ــم و تمام تمر�زمان 
نفــت  د$ــدار  و  برتــر  ليــگ  باق	 مانــده  بــاز7   ٢ رو7 

مسجدسليمان در جام حذف	 است.» 
اعتراض پرسپوليس  به کاس در پرونده 

کالدرون
بنابــر اعــالم اميرعل	 حســين	، مد$ــر امــور بين الملل 
باشــگاه پرســپوليس، لوا$ح مربوط به استيناف خواه	 
باشگاه پرسپوليس نسبت به آرا7 �ميته تعيين وضعيت 
فيفــا در پرونده هــا7 گابر$ل �الدرون و ٢ دســتيار و7، 
ا$نيگــو و خوا�ين چهارشــنبه شــب بــرا7 دادگاه عال	 
ورزش ارسال شــد. همچنين هز$نه ها7 ثبت مربوط به 

لوا$ح نيز پرداخت شد.

شایعه عجيب درباره قلعه نویی 
پــس از ش!ســت ٢-صفــر تيم فوتبــال ســپاهان  مقابل 
اســتقالل در مرحله $Y چهارم نها$	، اميــر قلعه نو$	، 
ســرمرب	 تيــم ســپاهان از ســمت خــود اســتعفا �ــرد 
و درنها$ــت بــا ا$ــن اســتعفا موافقــت شــد. با ا$ــن حال 
جد$دتر$ــن شــنيده ها حا�	 از آن اســت �ــه حت	 اگر 
ســپاهان موفق م	 شــد اســتقالل را هم ش!ست دهد و 
راه	 دور بعد7 جام حذف	 شــود، بــاز هم قلعه نو$	 از 
سمتش استعفا م	 داد. او از قبل به دليل ناراحت	 ها$	 
�ه داشــت، تصميم خود را گرفته بود. در همين راستا، 
$!ــ	 از نزد$!ان قلعه نو$	 به ميــزان گفت �ه و7 حت	 
برا7 جمع آور7 وســا$لش هم به اصفهان برنم	 گردد و 
همچنين قرار اســت تمام جلســاتش با مد$ران سپاهان 

در تهران برگزار شود.

پــس از تمد$ــد قــرارداد دار$ــوش شــجاعيان بــا تيــم اســتقالل و وعــده احمد 
ســعادتمند، مد$رعامل تيم اســتقالل مبن	 بر ا$ن �ه آب	 هــا در نقل وانتقاالت 
تابستان �متر$ن خروج	 ها را خواهند داشت و شا�له تيم استقالل برا7 ليگ 
بيستم حفظ خواهد شــد، هواداران ا$ن تيم پرطرفدار پا$تخت چشم انتظار آن 
هستند تا د$گر ستارگان استقالل هم قراردادشان تمد$د شود. روزبه چشم	، 
هافبY دفاع	 تيم اســتقالل �ــه در ليگ نوزدهم نما$ش خوبــ	 برا7 تيمش 
داشــت و $!ــ	 از مهمتر$ــن خواســته ها7 هــواداران ادامه حضــور او در جمع 
آب	 پوشــان است، با انتشــار تصو$ر7 از تيم استقالل و گذاشــتن ٤ قلب آب	 و 
٢ ســتاره، چراغ سبز خود برا7 تمد$د قرارداد با ا$ن باشگاه را نشان داد. گفته 

م	 شود مذا�رات اوليه با روزبه چشم	 انجام شده است.

گل ســون هيون مين به برنل	 به عنــوان بهتر$ن گل فصل ليگ برتر انتخاب 
شــد. در ا$ن رقابت �ه همه ساله پس از پا$ان رقابت ها7 ليگ برتر انگليس 
برگزار م	 شود، باز$!نان سرشناس	 نظير برونو فرناندز از منچستر$ونا$تد 
و همينطــور �و$ــن د7 برو$نــه �ــه ٢ گل او در ميان گل هــا7 منتخب قرار 
گرفته بود، حضور داشــتند ول	 درنها$ت �ارشناســان از ميان ١٠ نامزد7 
�ه داشتند، تصميم به انتخاب گل ستاره �ره ا7 تيم فوتبال تاتنهام �ردند. 
در ا$ــن فهرســت نام جهانبخش به واســطه گل آ�روباتي!ش به چلســ	 نيز 
حضــور داشــت و خيل	 هــا او را مدع	 اول �ســب ا$ن جا$زه م	 دانســتند 
ول	 ســرانجام ا$ن گل ســون هيونگ مين بود �ه به عنوان بهتر$ن گل فصل 

انتخاب شد.

جهانبخش رقابت بهتر�ن گل فصل را به سون باخت چراغ سبز ا�نستاگرام� چشم� به آب� ها 

شيخ دیاباته ارزان تر از بودیمير و استوکس!
بزرگنما�� و اغراق در قرارداد ببر سياه استقالل 

افشا7 سند محرمانه د$گر7 از 
باشگاه استقالل آن هم درست 
چند روز مانده به درب	 حســاس سرخاب	 در 
مرحلــه نيمه نها$	 جام حذف	 ســر و صدا7 
ز$اد7 به پا �رد و وا�نش ها7 متعدد7 در پ	 
داشــت �ــه از جملــه آن ها شــ!ا$ت باشــگاه 
استقالل از رسانه منتشر �ننده قرارداد شيخ 
د$اباتــه مهاجــم اهــل مال	 بــود. ا$ــن برا7 
چندميــن بار ط	 فصــل جار7 و چند ســال 
اخير است �ه اســناد محرمانه باشگاه شامل 
قــرارداد باز$!نان و مربيان، محتوا7 قرارداد 
�ارگزار7 با باشــگاه و ا$ميل هــا7 محرمانه 
و  ســابق  ســرمرب	  اســتراماچون	،  آنــدره آ 
ا$تاليا$ــ	 باشــگاه ســر از رســانه ها7 ا$ران	 
درم	 آورند و انتشار آن ها باشگاه استقالل را 
وارد چالــش و حواشــ	 مختلــv م	 �ند. با 
ا$ن �ــه از زمان حضــور احمد ســعادتمند در 
باشگاه، مد$ر$ت جد$د قول برخورد با ا$نگونه 
مــوارد و پيدا �ــردن جاســوس را داده بود اما 
انتشــار قــرارداد د$اباتــه و اســتقالل در ا$ــن 
مقطع حســاس ليگ و جام حذف	 نشان داد 
�ه نه تنها مد$ر$ت باشگاه در راه پيدا �ردن و 
تاد$ب جاســوس موفــق نبوده بل!ــه توانا$	 
مقابلــه با اقدامات آت	 آن هــا را هم ندارد و به 
احتمال ز$اد دوباره از ا$ن دست اسناد رسم	 
و محرمانــه اســتقالل در رســانه ها منتشــر 

خواهد شــد مگر آن!ه باشــگاه اقدام عاجل و 
قانون	 و قضا$	 ب!ند. 

  
گذشــته از بــار حقوقــ	 و اخالقــ	 موضــوع، 
بــا  د$اباتــه  قــرارداد  دربــاره  �ــه  مســئله ا7 
بزرگنما$ــ	 و غلو همراه شــده و بهانه دســت 
رقبــا7 اســتقالل داده تــا به اســتناد به مبلغ 
و آپشــن ها7 قــرارداد مهاجم اهــل مال	 ا$ن 
تيم، مد$ر$ت باشگاه را ز$ر سوال ببرند و مورد 
انتقاد قرار دهند غفلــت از تفاوت قيمت دالر 
در زمان عقد قرارداد و شرا$ط فعل	 از $Y سو 
و نوع آپشــن بند7 از ســو7 د$گر است. اصل 
رقــم قرارداد د$اباته ٥٢٥هزار دالر اســت �ه 
در زمانــ	 �ــه دالر ١١هزار تومــان بوده عقد 
شده و به عبارت	 حدود ٦ميليارد تومان بوده 
�ه در مقا$ســه با قــرارداد ٥٠٠هــزار $ورو$	 
پرسپوليس با مار$و بود$مير، مهاجم ب	 �يفيت 
�روات و قــرارداد ٦ ماهه و ٢٥٠هزار $ورو$	 
آنتون	 استو�س، مهاجم ب	 انضباط ا$رلند7 
�ه جمعا حــدود ١١ميليارد تومان م	 شــود 
رقم معقول و منطق	 اســت. حتــ	 اگر ارقام 
و اعداد را �نار بگذار$م مقا$ســه عمل!رد فن	 
مهاجم آفر$قا$	 استقالل و مهاجمان �روات 
و ا$رلند7 پرسپوليس �ه تنها به $!	، دو گل 
و چند پاس گل منته	 م	 شــود نم	 توان به 
دســتمزد شــيخ خرده گرفت. برا7 باز$!ن	 

�ــه ســال ها در ســطح اول فوتبــال باشــگاه 
اروپــا و ليــگ فرانســه و ا$تاليــا باز7 �ــرده و 
$!	 از ســتون ها7 تيم ملــ	 مال	 بوده قطعا 
٥٠٠هــزار دالر با آپشــن نم	 تواند قــرارداد 
بــاال و غيرمتعارفــ	 حســاب شــود. حت	 اگر 
برخــ	 بحث آپشــن ها را مطرح �ننــد و به آن 
معتــرض باشــند نــوع آپشــن بند7 و عمل!رد 
شــيخ د$اباته جا7 هيچ گونه اعتراض	 باق	 
نم	 گــذارد. اوال آپشــن بند7 در قراردادهــا 
چه با مربيــان و باز$!نان ا$ران	 و چه خارج	 
امــر7 متــداول در فوتبــال اســت و در مــورد 
پرونــده بران!و ا$وان!وو$چ بخش قابل توجه	 
از طلب او را همين آپشن ها تش!يل م	 دهد! 
در ثانــ	 قرارداد شــيخ به نوع	 آپشــن بند7 
شــده �ه ا$ن باز$!ن با$د با تمــام قوا و  انگيزه 
بــاز7 �ند تا آن هــا را به حد نصاب برســاند و 
بتواند آپشــن ها$ش را از باشگاه مطالبه �ند. 
به طور مثال شــيخ بــرا7 هــر ٥ گل ٥٠هزار 
دالر در$افــت م	 �نــد؛ $عنــ	 اگــر او ٤ گل 
بزند، پاداش گل منتف	 است. در حال حاضر 
مجمــوع گل ها7 زده د$اباته بدون احتســاب 
پنالت	 ها ١٣ گل است. تا ا$نجا او ١٠٠هزار 
دالر بابت گل ها پــاداش م	 گيرد. اگر ٢ گل 
د$گــر بزند عدد بــه ١٥٠هزار دالر م	 رســد؛ 
ضمن ا$ن �ــه تعداد گل و هــم جمع پنالت	 و 
پــاس گل ســقv دارد و به بيشــتر از ٢٠ عدد 

پاداش تعلق نم	 گيرد.  ا$ن را هم نبا$د ناد$ده 
گرفت �ــه عالوه بــر آپشــن ها$	 �ــه د$اباته 
برا7 باشگاه تعيين �رده، باشگاه هم متقابال 
$ــY بند به قــرارداد او اضافه �ــرده و چنانچه 
د$اباته در هر تمر$ن غيبت داشته باشد ٥هزار 
دالر جر$مــه خواهد شــد و در صــورت غيبت 
غيرموجه در باز7 ها نيز ٢٠هزار دالر جر$مه 
در انتظــار ا$ن باز$!ن خواهــد بود.   $Y ن!ته 
هم �ه در مورد قرارداد شيخ همه را به اشتباه 
انداختــه ترجمه بد آن در مــورد $Y اصطالح 
اســت. ا$ن �ه شــيخ برا7 هر برد بين الملل	 
٥٠هزار دالر م	 گيرد منظور از نشــنال �اپ 
جــام حذف	 اســت، نه ليــگ قهرمانان آســيا 
چرا�ه اگر ا$نطور بود به عنوان مثال استقالل 
بــرا7 هر برد پل	 آف ٤٠هــزار دالر م	 گيرد، 
چرا با$د ٥٠هزار دالر به شــيخ بدهد؟! طبق 
ا$ــن بنــد در صورتــ	 �ــه اســتقالل قهرمان 
حذف	 شود ٥٠هزار دالر به شيخ م	 رسد. به 
نظر م	 رسد در بحث قرارداد د$اباته خواسته 
$ا ناخواسته غلو و جوساز7 شده و قرارداد ا$ن 
باز$!ن آنقدر هم گران و غيرمتعارف نبوده �ه 

در بوق و �رنا شده است.

رسول پناه: می توانستند پول برانکو 
را در مدیریت هاى قبلی بدهند

باشــگاه  سرپرســت  رســول پناه،  مهــد7 
پرسپوليس با حضور در برنامه ورزش ومردم 
صحبت ها$ــ	 انجــام داد �ــه گز$ــده آن را 

م	 خوانيد.
 بران!و $!	 از مربيان زحمت!ش ما بود اما 
متاســفانه زمان	 �ه با$د حــق و حقوق و7 
را م	 دادنــد $Y دالر هم ندادنــد. مد$ران 
وقــت با$د در ا$ــن زمينه جــواب بدهند. به 
نظــر من مد$ر$ت هــا7 قبل	 م	 توانســتند 

پول بران!و را بدهند.
 بران!و ابتدا $Y ميليون و ٦٠٠هزار $ورو 
درخواســت �رده بود امــا فيفا در را7 اوليه 
$Y و ميليون و ٥٠هــزار $ورو را تا$يد �رد. 
طبق ا$ــن ح!م با$ــد به زالت!ــو ١٦٢هزار 
$ــورو، ا$گــور ٢٠٥هــزار $ــورو و مار�ــو هم 

حدود ١١٤هزار $ورو پرداخت م	 �رد$م.
 بران!ــو حســاب عمانــش را به مــا معرف	 
�رد و ما نم	  توانستيم پول	 را در �رواس	 
بدهيم. تازه م	 فهميم �ــه تحر$م ها چقدر 
تاثيرگذار اســت. بران!و به شرط	 پذ$رفت 
عمــان  در  ر$الــ	 اش  حســاب  بــه  پولــش 
پرداخت شــود �ه ما �ارمــزد تبد$ل $ورو به 
ر$ال عمــان را پرداخت �نيم. برا7 نشــان 
دادن حســن نيتمان ا$ــن �ار را هــم انجــام 

داد$م. 
 بعض	 هــا به اشــتباه $ا به عمــد م	 گو$ند 
پرســپوليس ١١٥هــزار فرانــY ســوئيس 
مح!وم شــده اســت. طبق نامــه ا7 �ه فيفا 
داده، باشــگاه ١٥هــزار فرانــY ســوئيس 
برا7 ا$گــور و زالت!و و ٣٠هــزار $ورو هم به 
عنوان جر$مــه با$د بپردازد �ــه ا$ن جر$مه 

با$د در مهلت ٣٠ روزه پرداخت شود. 
٤٥ميليــارد  االن  تــا  �ارگــزار  طــرف  از   
شــروط  از  $!ــ	  اســت.  شــده  پرداخــت 
قرارداد ا$ن است �ه اگر �ارگزار به $!	 از 
تعهداتش عمل ن!نــد، م	 توانيم $Y طرفه 
از قرارداد خارج شــو$م. االن ا$ن شر�ت به 
تعهداتش عمل �رده و برا7 پرداخت طلب 

بران!و هم به ما �مY م	 �ند.

اعالم زمان بازى هاى تيم ملی در انتخابی جام جهانی 
�نفدراســيون فوتبال آسيا اعالم �رد د$دارها7 مرحله دوم انتخاب	 جام جهان	 ٢٠٢٢ قطر و انتخاب	 
جام ملت ها7 ٢٠٢٣ آســيا �ه قرار بود ماه ها7 ا�تبر و نوامبر(مهر و آبان) برگزار شــود، به سال ٢٠٢١ 
مو�ــول شــد. علت ا$ن تصميم ا7 اف ســ	 �ــه با هماهنگ	 فيفــا گرفته شــد، نگران	 تيم هــا، داوران و 
مسئوالن برگزار7 مسابقات به خاطر شيوع �رونا و محدود$ت ها7 پرواز7 ناش	 از گسترش ا$ن و$روس 
در �شورها7 مختلv بود. روزنامه االتحاد امارات به نقل از و$ندزور جان، دبير �ل �نفدراسيون فوتبال 
آســيا زمان برگزار7 د$دارها7 معوقه انتخاب	 جام جهان	 و مرحله ســوم ا$ن مســابقات را اعالم �رد. بر 
اســاس ادعــا7 دبير �ل ا7 اف ســ	، د$دارها7 مرحلــه دوم انتخاب	 در ماه ها7 مــارس و ژوئن ٢٠٢١ 
برگزار خواهد شــد. مســابقات مرحله ســوم و نها$	 در ماه ها7 ســپتامبر، ا�تبر و نوامبر ٢٠٢١ برگزار 

م	 شود و ٢ هفته پا$ان	 ا$ن مسابقات هم در ماه ها7 مارس و ژوئن ٢٠٢٢ انجام خواهد شد.
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