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 نفتی را که دنیا به دلیل تحریم از ما ۲۰ دالر  •
هم نمی خرد قرار است به مردم به قیمت ۴۲ 
دالر و هر دالر ۲۲/5 بفروشند. بعد از اون ور 
چپ و راست مصاحبه می کنن دالر قیمتش 
این نیست و به زودی پایین می آید  و... حاال 
بماند که قرار بود پول همین نفت بیاد سر 

سفره مردم نه این که به مردم فروخته بشه.
 شما یک کــاری بکنید چون اصال معلوم  •

ــا چه  ــا ب ــزاری ه ــارگـ ــا و کـ ــانــک ه نیست ب
سازوکاری سهام عدالت را می فروشند؟ فقط 
یک تعهد سفت و سختی از مردم گرفته اند 
که سهام را در هر زمان و قیمتی که بفروشند 

مردم هیچ اعتراضی نباید داشته باشند.
 از همون روزی که مثال قرار بود گشایش  •

اقتصادی ایجاد بشه بورس داره می ریزه، 
قیمت دالر و اجــنــاس هــم رفــتــه بـــاال! این 
مسئولین چرا فکر می کنند تنها وظیفه شان 

حرف زدن است؟ 
ــران  •  دولـــت خـــودش ســهــامــدار اصــلــی ای

خودروست و مجوز افزایش قیمت خودرو را 
هر سه ماه یک بار به ایران خودرو می دهد. 
چــرا حقوق کــارگــران را هر سه مــاه یک بار 

افزایش نمی دهند؟
ــر محترم اقتصاد! شما که می  • ــای وزی آق

ــردم اگــر شکایتی دربـــاره سهام  فرمایید م
عدالت دارند منعکس کنند، دو روز است در 
ساعات مختلف شبانه روز به سایت وزارتخانه 
مراجعه کردم اما بخش رسیدگی به شکایات 

مردمی باز نمی شود.
ــازار کشور  • وزارت صمت متولی تنظیم ب

است و ناکارایی آن باعث هرج و مرج بازار 
شده که هیچ حساب و کتابی در قیمت ها 

نیست. ...
چرا اصال بانک ها و کارگزاری ها مشخص  •

ــا چــه قیمتی  ــردم را ب نمی کنند ســهــام مـ
حساب  به  پــول  مبلغی  فقط  می فروشند؟ 
بستر  دولـــت  متاسفانه  کنند.  مــی  واریـــز 
سودجویی های احتمالی در این خصوص را 

فراهم کرده است.
 در ایــن شرایط تحریم و گرانی بی حد و  •

مرز، الاقل تعاونی هارا فعال کنید. زمانی 
آهن و میلگرد و سیمان تعاونی می دادند 
ــوری کمکی مــی شــد بــه کسی که  و ایــن ج

می خواست خونه ای بسازه.
 متاسفانه دولت بسترساز فساد جدیدی به  •

نام سهام عدالت شده است که اصال معلوم 

نیست بانک ها و کارگزاری ها در چه زمانی 
و با چه قیمتی و چگونه ایــن سهام را می 
فروشند. فقط سربسته و دربسته یک مبلغی 

را به حساب مردم واریز می کنند.
یک اتفاق عجیب! بعد از این که تعدادی از  •

سهام عدالت را برای فروش در سامانه یک 
کارگزاری انتخاب و تایید کــردم، سیستم 
کارگزاری خودش فقط سه نمونه از باارزش 
ترین سهام را که در فهرست انتخابی من 

نبود، انتخاب کرد.
چــرا واکسن هــای دام و طیور در استان  •

خراسان رضوی به صورت ناعادالنه توزیع 
می شــود؟ آقایان استاندار و مدیرکل دام 
پزشکی باید پاسخگو باشند. چرا دامدار باید 
تاوان کمبود واکسن را پس بدهد؟ این است 

حمایت از تولید؟!
 افــرادی که روش مستقیم را بــرای سهام  •

ــد  ــد دوســـت دارن عــدالــت انتخاب کـــرده ان
خودشان اختیار دار سهام باشند نه بانک 
ها و کارگزاری ها اما دولت آن ها را مجبور به 

مراجعه به بانک ها و کارگزاری ها می کند.
 مــاجــرای اخــتــراع چــای کیسه ای خیلی  •

جالب بود. سربازها وسط جنگ نیاز به چای 
داشتند و چون فرصت نبوده که دم بکشه، با 

پارچه می انداختن توی قوری!
 ساعت3:3۰ صبح روز شنبه است. یک  •

ساعتی می شه که اینترنت مدام قطع و وصل 
می شه و نمی تونم استفاده کنم. ...گــران 
فروشی بسته ها کم نبود که دارن این طوری 

حق قانونی رو دریغ می کنن؟
ــت دارنــد زندگی و  •  کسانی که االن راح

االن  کنند،  می  هزارمیلیاردی  اختالس 
کم جانبازانی نیستند که پا ندارند، دست 
ــد،  نــدارنــد، چشم نــدارنــد ولــی گــوش دارن
می شنوند. ده ها هزار ایثارگر زمان جنگ که 
همه مشکل اعصاب و روان دارند اگر حقی 
هم باشه اول مال آن هاست، اگر غنیمتی 
باشه مال آن هاست، اگر اعتراضی نمی کنند 
دلیل بر این نیست عده ای اختالس چند 
هزار میلیاردی کنند و  سالی 1۲ ماه خارج 

از کشور باشند... 
چرا سایپا و ایران خودرو، ماشین دوگانه  •

سوز تحویل نمی دهند؟ دولت محترم که این 
قدر طرفدار کاهش آلودگی هواست، چرا 

هیچ برخوردی نمی کند؟
 درد این جاست که جمعیت ژاپن تقریبا 5۰  •

میلیون بیش از جمعیت ایران است اما تلفات 
کرونای ما 18 برابر آن هاست. به راستی چه 
فرقی بین ما و ژاپنی هاست؟ آن ها دستورات 

بهداشتی را خوب رعایت می کنند.
حذف نیازمندی شهرستان های روزنامه  •

خراسان اشتباه اســت. باید متحول شود. 
راه حل دارم.

 مسئوالن اگر نمی توانند جلوی گرانی را  •
بگیرند، خودشان کنار بروند و کار را به افراد 

دلسوزمردم بسپارند. 
سامانه نوبت دهی اجرای احکام شورای  •

حل اختالف مشهد یکسره قطع است، چرا؟
 پیشنهاد می کنم صدا و سیما به دلیل تحت  •

پوشش قــراردادن کلیه اخبار آمریکا شبکه 
مستقلی به این منظور تخصیص دهد!

را  • دلتان  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 
به طرح همسان ســازی خوش نکنید فقط 

می خواستند سرمان را شیره بمالند!
برای 3۰ درصد دوم سهام عدالت، بانک  •

ها می گویند نامه برایمان نیامده 3۰ درصد 
اولم خرد خرد واریز کردند معلوم نیست.

 آقای شهردار مردم وقتی در فضاهای سبز  •
و پارک ها احساس خوبی دارند که امنیت 
باشه. لطفا با نصب دوربین و نگهبانان متعهد 
در این مکان ها به مردم روحیه بدهید تا با 

خیالی آسوده تفریح کنند.
ــدر ناشکر، ناسپاس و  • ــن ق ــرا مــردم ای  چ

معترض هستند؟ یه ماسک دو الیه سفید 
خریدم18۰۰تومان، چند بار هم شستم. 

چیزیش نشد، بهترهم شد.
 برای 3۰درصد سهام عدالت به بانک سپه  •

سفارش دادم) 7تیر( تا آخر تیر برام واریز 
نکرد. االنم داره کم کم می ریزه برای بقیه اش 
به کافی نت رفتم می گن باز باید به بانک 

سفارش بدی این چه نظارتیه؟
کل  • عقل  می کنن  فکر  واقــعــا  هــا  بعضی 

هستن! منظورم همون فردیه که زنگ زده 
به یک کرونایی و گفته که داروهات رو بخور 
تا خوب بشی و در پرونده شاخ به شاخ با کرونا 

بهش اشاره کردین.
 بانک ها وموسسه های اعتباری ته حساب  •

1۰ تا ۲۰ هزارتومان نگه می دارند و نمی 
دهند با این حقوق کم این چه کاری است. 
ــار را  ــن ک یــک مسئول نیست کــه جلوی ای
بگیرد؟ وقتی اعتراض می کنی می گویند 

همه بانک ها نگه می دارند!

استاد شجریان در بیمارستان بستری شد

به  انتقال  بــا  دیـــروز  صبح  شجریان  محمدرضا 
بیمارستان، در بخش آی سی یو )مراقبت های 
ویژه( بستری شد.استاد محمدرضا شجریان که 
فروردین امسال پس از گذراندن دوره چندماهه در 
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان جم،  بر اساس 
آن چه اعالم شد، »با حال عمومی مناسب و مساعد 
و شرایط قلبی، عروقی و ریوی پایدار« از بیمارستان 
ترخیص شده بود، بار دیگر روز شنبه ، ۲5 مرداد  
در این بیمارستان بستری شد.بیمارستان جم در 
اطالعیه شماره یک خود در این زمینه آورده است: 

»در راستای اطالع رسانی به مردم هنر دوست 
و هم میهنان عزیز به استحضار می رساند استاد 
عزیزمان امـــروز با افــت سطح هوشیاری، افت 
فشار خون و شوک سپتیک در بخش مراقبت های 
ویــژه بیمارستان جم بستری شدند و تحت نظر 
برای  سالمتی  آرزوی  با  هستند.  پزشکی  تیم 
استاد عزیزمان. هیئت مدیره بیمارستان جم«.

اما حسن عباسی، از پزشکان معالج محمدرضا 
شجریان در گفت وگویی با ایسنا در توضیح این 
محمدرضا  استاد  سالمت  وضعیت  گفت:  خبر 

ــده بــود، بر این  شجریان به صــورت ناپایدار درآم
اساس صبح دیروز ایشان بار دیگر در بخش آی سی 
یوی بیمارستان جم بستری شدند تا شرایطشان 
تحت کنترل قرار گیرد.همایون شجریان پنجم 
فــروردیــن ۹۹ پس از مرخص شــدن محمدرضا 
شجریان از بیمارستان در متنی در صفحه شخصی 
خود نوشته بود، »با سپاس بیکران از محبت همه 
عزیزان در بیمارستان جم، مراقبت های پزشکان 
و پرستاران پدر با کادر کامل تری نسبت به گذشته 

ادامه خواهد داشت.«

تشییع پیکر آیت ا... ربانی در بیرجند

ــود، در درس از محضر   یــار دیرین انقالب ب
استادان بزرگی چون امام خمینی )ره( و آیت 
ا... »شاهرودی« بهره برد. تدریس، قضاوت و 
برنامه های متعدد در دوران عمرش را به نحو 
احسن انجام داد. چهره ای بسیار مردمی در 

شهر بیرجند بود و پای ثابت نمازهای جماعت 
مسجد الرسول بازار به حساب می آمد و تا پیش 
از بیماری هم، فضیلتش را از دست نمی داد 
و سرانجام جمعه گذشته بیماری کرونا او را 
از پا در آورد و روحانی مهربان شهر، آسمانی 

شد.عصر روز گذشته مراسم تشییع آیت ا... 
ربانی در حالی در فضای باز آرامستان بیرجند 
ــالم والمسلمین  بــرگــزار شد که حجت االس
»عبادی « بر پیکر این روحانی جلیل القدر 

نماز خواند. 

وجوه دیده نشده شکست 
تاریخی آمریکا

اهمیت خبر شکست تاریخی آمریکا در شورای 
امنیت که در تاریخ 75 ساله سازمان ملل کم نظیر 
است، باعث شد تا برخی وجوه این اتفاق کمتر 

دیده شود. از جمله:
فقط  امنیت  ــورای  شـ در  آمریکا  شکست   -1
شکست در تعداد آرا نبود. پیش از این که قطعنامه 
را خود آمریکا رسما به شورای امنیت ارائه کند، 
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا شخصا در تماس 
با مقامات تونس و استونی که جزو کشورهای 
نزدیک به آمریکا هستند، خواسته بود تا آن ها 
ایــن قطعنامه را طــرح کنند. امــا ایــن دو کشور 
درخواست آمریکا را رد کردند. این در حقیقت 
نخستین شکست آمریکا بــود. پس از طرح در 
صحن شورا هم فقط جمهوری دومینیکن رای 
مثبت داد؛ کشوری که نیمی از یک جزیره کوچک 
ــای کارائیب را در اختیار دارد! آمریکا  در دری
در حقیقت با گدایی رای به دنبال آن بــود که 
تعداد آرای موافق این قطعنامه به ۹ رای برسد 
تا روسیه و چین آن را وتو کنند. در این صورت 
دیگر شکستی برای آمریکا محسوب نمی شد. 
اما این اتفاق نیفتاد  تا دستگاه دیپلماسی آمریکا 
در اجماع سازی علیه ایران، شکست سنگینی 
بخورد. شکستی که نمادی آشکار از شکست 
سیاست فشار حداکثری علیه ایــران اســت و 
برخی پیش بینی می کنند حتی ممکن است 

به برکناری پمپئو هم مانند برایان هوک و جان 
بولتون بینجامد.

۲- درحــالــی کــه در میان 11 کــشــوری کــه به 
قطعنامه رای ممتنع داده اند نام انگلیس، فرانسه 
و آلمان یعنی سه عضو اروپایی برجام هم به چشم 
می خورد، اما اگر از منظر برجام و قطعنامه ۲۲31 
به آرای این سه کشور نگاه کنیم، باید گفت که رای 
ممتنع تروئیکای اروپا، به خصوص با توجه به بیانیه 
هایی که فرانسه و انگلیس دادند، نشانه خیانت 
چندباره آن ها به قطعنامه ۲۲31 و برجام است. 
چه این که انگلیس و فرانسه هردو در بیانیه اعالم 
رای خود، تاکید کردند که »قطعنامه پیشنهادی 
آمریکا نمی توانست اجماع ایجاد کند« و به همین 
دلیل به آن رای ممتنع داده انــد. درحالی که 
قطعنامه پیشنهادی آمریکا آشکارا خالف متن 
برجام و قطعنامه ۲۲31 بود و آن ها به عنوان 
سه عضو توافق باید الزاما رای منفی می دادند نه 
ممتنع. با این تفسیر می توان گفت این سه کشور 
حتی از منظر حقوقی و سیاسی نیز به تعهداتشان 
در برجاِم تقریبا از بین رفته، عمل نکردند. این 
رفتار انگلیس و فرانسه به وضوح نشان می دهد که 
منشور ملل و الزام آوری قطعنامه ها، نه فقط برای 
آمریکا بلکه برای دیگر اعضای دایم شورای امنیت 
هم پایان یافته و افول نظام بین الملل بیش از پیش 

به منصه ظهور رسیده است.
3- در میان خبرهای مربوط به شکست آمریکا، 
درخواست والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
برای برگزاری نشست سران شورای امنیت  با 
حضور ایــران و آمریکا که از برجام خارج شده، 
اتفاقی  عجیب و غیرمنتظره بود که برخی آن را 
در راستای تالش بــرای احیای وجهه ترامپ و 
برخی دیگر آن را در راستای تالش های روسیه 
بــرای کاهش تنش های بعد از شکست آمریکا 
در شورای امنیت و فشارهای بیشتر این کشور 

ــی می کنند. ســکــوت رسمی  ــاب ــران ارزی بــه ایـ
ایــران مقابل این پیشنهاد، نشان می دهد که 
جمهوری اسالمی در حال ارزیابی جزئیات این 
پیشنهاد است اما از اکنون پیداست که جمهوری 
اسالمی از سیاست اصولی خود مبنی بر این 
که تنها راه بازگشت آمریکا به جمع طرف های 
برجام، برداشتن همه تحریم هایی است که در 
اردیبهشت ۹7 اعمال کرده، دست برنمی دارد و 
حاضر نیست که پشت میز نمایش مذاکره بنشیند 

و دست های ترامپ را برای انتخابات پر کند.
طبق  آمریکا،  قطعنامه  شکست  با  اکنون   -۴
ــران به  برجام در ۲7 مهر تحریم تسلیحاتی ای
صورت خودکار لغو خواهد شد. اتفاقی که یک 
شکست دیپلماتیک دیگر و چه بسا مهم تر علیه 
آمریکا خواهد بود؛ آن هم در فاصله دو هفته تا 
انتخابات این کشور. بنابراین  آمریکا بعد از این 
شکست تالش هایش را بیش از پیش بر فعال 
ســازی »مکانیسم ماشه« متمرکز خواهد کرد. 
براساس گزارش ها ظاهرا آمریکا تصمیم دارد 
در یک حیله حقوقی سه مرحله ای، با استفاده 
از ترفندهای »آیین نامه ای«  در شورای امنیت، 
بــرای فعال ســازی مکانیسم ماشه تالش کند. 
هرچند تاکنون اروپایی ها تاکید کــرده اند که 
آمریکا عضو برجام نیست و نمی تواند از مکانیسم 
ماشه استفاده کند. اما معلوم نیست زمانی که 
آمریکا وارد یک بازی پیچیده و حیله حقوقی شود، 
دیگر اعضای برجام مقابل این فشارها، ایستادگی 
کنند.به همین دلیل بدون شک آمریکا تا ۲7 مهر 
که روز توقف تحریم تسلیحاتی است، بر شدت نبرد 
حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک و حتی امنیتی خود 
با ایران خواهد افزود و بسیار حیاتی است که همه 
بخش های درگیر با آمریکا در کشور درک کنند 
که برای پیروزی نبرد ۶۲ روز آینده با آمریکا نباید 

حتی یک لحظه را از دست داد.
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دبیرکل حزب ا... لبنان جمعه شب به مناسبت 
سالروز پیروزی تاریخی مقاومت در جنگ ۳۳ 
روزه سخنرانی و بر تاوان سخت رژیم صهیونیستی 
در صــورت اثبات دست داشتن در انفجار اخیر 
بیروت تاکید کرد. وی با بیان این که حزب ا... 
مرجع تحقیق در این خصوص نیست و روایتی در 
خصوص این انفجار ندارد، افزود: از لحاظ تئوری 
دو فرضیه درباره علت انفجار وجود دارد یا این که 
تصادفی بوده است یا خرابکارانه. ما منتظر نتایج 
تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت هستیم. اگر 
تصادفی بودن انفجار ثابت شود باید تمام مسببان 
این فاجعه مجازات شوند، اگر هم ثابت شود که 
انفجار یک اقدام خرابکارانه بوده باید مقصران 

بازخواست شوند اما باید در خصوص جهاتی که 
پشت آن بوده اند، تحقیق شود. دبیرکل حزب ا... 
ادامه داد: البته اگر اسرائیل مسئول این انفجار 
باشد و اف.بــی.آی آمریکا وارد تحقیقات در این 
حادثه شود، این تحقیقات به جایی نخواهد رسید. 
سیدحسن نصرا... تاکید کرد: حزب ا... که از 
شهادت یک رزمنده خود چشم پوشی نمی کند 
و بر واکنش اصرار دارد، چطور می تواند در قبال 
ــورت دست  جنایت بزرگی با ایــن حجم )در ص
داشتن رژیــم صهیونیستی( سکوت کند؟ اگر 
اسرائیل مرتکب این جنایت شده باشد بهایی 
در همان حجم خواهد پــرداخــت. البته نه تنها 
بهای آن چه روی داد بلکه بهای هرچیزی که 

ممکن بود اتفاق بیفتد. اما چه میزان احتمال دارد 
که  پای رژیم صهیونیستی در میان باشد؟ به باور 
بسیاری از کارشناسان از جمله سردبیر سایت 
 Veterans Today خبری-تحلیلی آمریکایی
انفجار بندربیروت حاصل شلیک دو نوع موشک 
اسرائیلی بوده است. این اظهارات در شبکه های 
اجتماعی به خصوص توئیتر و فیس بوک توجه 
زیادی جلب کرد و بسیاری از کاربران با اشاره به 
ابعاد بسیار بزرگ انفجار، احتمال هسته ای بودن 
آن را مطرح می کردند. به هر صورت، این انفجار 
یک موج بسیار بزرگ و یک ابر قارچ مانند ایجاد 
کرد و این موجب شد که تردیدها در خصوص علت 
انفجار بیشتر شود. همچنین تشدید تنش ها میان 
اسرائیل و لبنان در روزهای اخیر باعث قوت گرفتن 
این ادعاشده است. نتانیاهو هفته پیش از انفجار 
نیز تهدید کرده بود که اسرائیل هر کاری برای 
دفاع از خود می کند و جلوی نفوذ ایران در منطقه 
خواهد ایستاد. مدرک دیگر، اظهارات عجیب 
دونالد ترامپ بود مبنی بر این که بر اساس نظرات 
ژنرال های ارشد ارتش آمریکا، حادثه انفجار در بندر 
بیروت یک انفجار ناشی از بمب است. البته ترامپ 
روز بعد، اظهارات خود را کمی تغییر داد و گفت 
هنوز کسی نمی داند آیا انفجار در بندر بیروت نتیجه 
یک حمله بوده است یا خیر. وی گفت: »برخی فکر 
می کنند که این انفجار ناشی از یک حمله است 
و برخی دیگر نیز چنین باوری ندارند.« از سوی 
دیگر، رژیم صهیونیستی منکر نقش داشتن در 
این حادثه شده است، اما این رژیم معمواًل نقش 
خود را در حمالت تکذیب می کند. مثاًل اسرائیل 
دو ســال پیش با تحریک سوریه موجب سقوط 
یک هواپیمای ایلوشین روسی شد، اما هیچ وقت 

مسئولیت اقــدام خود را به عهده نگرفت. با این 
حال تعدادی از کارشناسان نظامی احتمال نقش 
داشتن بمب هسته ای در انفجار را رد کرده اند. اد 
لیمن، عضو »اتحادیه دانشمندان نگران« به سایت 
اینترنشنال بیزینس تایمز گفت که اگر انفجار 
بیروت هسته ای بود، باید شاهد جهش قابل توجه 
سطح تشعشع می بودیم. مارتین پیفر، دانشجوی 
دکترای دانشگاه نیومکزیکو نیز می گوید: انفجار 
بیروت نشانه های اصلی یک انفجار هسته ای را 
)نور سفید و حرارت باال( نداشت. وی همچنین 
گفت که ابرهای قارچی فقط در پی انفجار هسته ای 
تولید نمی شوند و نتیجه فشرده شــدن هوای 
مرطوب و منقبض شدن آب داخــل آن هستند. 
همچنین در ویدئوهای متعددی که از حادثه 
منتشرشده نمی توان ردی از یک موشک هسته ای 
دید. احتمال خرابکاری نیز در انفجار بندر بیروت 
باالست. برخی کارشناسان، انگشت اتهام را در 
این انفجار به طرف رژیم صهیونیستی نشانه می 
گیرند، چون اگر صهیونیست ها به طور مستقیم 
می آمدند و تاسیسات بندر بیروت و این انبارها 
و ذخایره را بمباران می کردند، بی شک موجب 
وحدت و یکپارچگی مردم علیه آن ها می شد. در 
حالی که بدون این که کوچک ترین ردی از خود 
باقی بگذارند، با خرابکاری به هدف خود رسیدند 
تا با تحت فشار شدید گذاشتن مردم لبنان از آن 
ها به عنوان اهرم فشار علیه حزب ا... استفاده و 
مقاومت را وادار به تسلیم کنند. به هر روی باید تا 
ارائــه گــزارش کمیته تحقیق و روشن شدن همه 
ابعاد این ماجرا صبر کرد و دید آیا در صورت دست 
داشتن صهیونیست ها در انفجار بیروت، این 

کمیته جرئت بیان آن را دارد یا خیر.

شگفتانه های ترامپ در راه اند 

کمتر از 80 روز به انتخابات آمریکا مانده است. 
معموال روســای جمهور مستقر از فرصت ماه قبل 
انتخابات برای ارائه برگ برنده خود استفاده می 
کنند که به آن »سورپرایز اکتبر« می گویند اما همان 
گونه که در چهارسال اخیر هم شاهد بوده ایم، هر 
روز و هر لحظه می توان انتظار شگفتانه تازه ای از 
ترامپ داشــت. از میان چند شگفتانه انتخاباتی 
ترامپ كه به آن ها امید بسته است، یكی مانور روی 
ــرای بسته  ــه اج دســتــورات اجــرایــی اش بــرای ادام
جبرانی كروناست. بعد از بن بست كنگره در تصویب 
بسته جبرانی جدید به دلیل مخالفت دموكرات 
ها )در واقــع خواسته هــای حداكثری جمهوری 
خواهان( ترامپ در نقش مجری افسانه ای روی 
صفحات تلویزیونی ظاهر شد و بسته های حمایتی 
را امضا كرد. مهم ترین آن ها پرداخت بیمه بیكاری 
هفته ای ٤00 دالر است كه شاید مشابه توزیع بسته 
های یارانه یا سهام عدالت در دیگر كشورها در آستانه 
انتخابات تفسیر شود. این اقدام برای ترامپ رای می 
خرد ولی بحران اقتصادی را تشدید می كند و به آرای 
سناتورهای جمهوری خواه لطمه می زند.  مخالفان 
استدالل می كنند جمع این بیمه بیكاری با بقیه 
پرداخت های جبرانی بیش از درآمد عادی بسیاری 
از این افراد است و باعث می شود عالقه به اشتغال و 
بهبود وضعیت اقتصادی به تاخیر بیفتد. همین طور 
این كار می تواند به قیمت رای نیاوردن نمایندگان و 
سناتورهای جمهوری خواهی باشد كه موكالنشان 
تصویب نشدن بسته جبرانی جدید را از چشم آن 
ها می بینند. راهبرد مهم دیگر هم علم كردن كین 
وست )رپر سیاه پوست و شوهر كیم کارداشیان و از 
طرفداران ترامپ( به عنوان نامزد سوم برای جلب 
بخشی از آرای سیاه پوستان، التین تبارها و جوانان 
در ایالت های حساس به ضرر بایدن است. به هر 
حال هرچند فعال در نظرسنجی هااختالف بایدن با 
ترامپ خیلی زیاد و غیر قابل جبران به نظر می رسد 
ولی  ترامپ و تیمش شیطان مجسمی هستند كه 
كسی نمی داند در لحظه چه شعبده ای از آستین 
شان بیرون می آید.  انتخابات ٢00٦ ایتالیا بین 
ــرودی، شباهت تامی به وضعیت  برلوسكونی و پ
فعلی انتخابات آمریكا داشت و برلوسكونی صرفا 
با یك جمله در انتهای آخرین مناظره اش، مبنی 
بر بخشودگی مالیات منزل)ICI(، یك شبه فاصله 
زیادش با رقیب را جبران كرد، هرچند که در نهایت 
پرودی با رای دادگــاه قانون اساسی و با اختالفی 
بسیار ناچیز برنده انتخابات شد. با این حال به نظر می 
رسد قبل از سورپرایز اکتبر نیز باید بازهم در انتظار 
شگفتانه های زیادی از طرف ترامپ غیرقابل پیش 
بینی  باشیم چراکه به طور سنتی انتخابات ریاست 
جمهوری در آمریکا متاثر از کسب و کار و معیشت 
روزمره مردم این کشور است. این نوبت بازی تعیین 

مستاجر کاخ سفید، دیدنی تر خواهد بود.

تحلیل روز

نمای روز 

کارتون روز 

خبر متفاوت 

اظهار نظر روز 

موج اعتراض ها به عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی ادامه دارد 

نوبت سازش »مغرب« 
عــادی ســازی مناسبات میان ابوظبی و 
تــل آویـــو در حــالــی مــوجــی از اعــتــراض، 
خشم و نارضایتی را در میان گــروه های 
فلسطینی ، ملت فلسطین، جریان های 
سیاسی ، سیاستمداران، افکار عمومی 
ــای مسلمان  ــوره ــش ــرب و ک ــان عـ ــه ج
شبکه  خبرنگار  ــه  ک اســت  برانگیخته 
۱۳ تلویزیون رژیــم صهیونیستی اولین 
ــزارش خــود را از دبــی بــرای مخاطبان  گ
اشغالی  سرزمین های  در  صهیونیست 
ارسال کرد. دورون هرمن با انتشار گزارش 
خود که مستقیم از دبی  ارسال کرد، در 
صفحه مجازی خود نوشت: از دبی گرم 
ــرای شما گـــزارش می  و از بــرج خلیفه ب
ــو عبری زبان  فرستم. در ایــن حــال رادی
رژیم صهیونیستی  فاش کرد، واشنگتن 
فشار مضاعفی را بر دولت مغرب برای به 
رسمیت شناختن )رژیــم( اسرائیل وارد 
می کند. به گزارش این رادیــو، آمریکا به 
مغرب پیشنهاد کــرده است در مقابل به 
رسمیت شناختن صحرای غربی توسط 
تل آویو، مغرب هم اسرائیل را به رسمیت 
بشناسد. صحرای غربی، یک منطقه کم 
جمعیت و مورد مناقشه است. این منطقه 
پیشتر تحت کنترل اسپانیا بود و اینک 
مغرب مدعی کنترل بر حاکمیت آن است 
اما جامعه جهانی و جمعیت بومی صحرای 
غربی با این ادعای مغرب مخالف هستند. 
به گفته منابع آگاه، واشنگتن از دسامبر 
گذشته فشارهای خود را بر ربــاط برای 
امضای توافق سازش با تل آویو وارد می 
ــرد کوشنر« دامــاد و  کند. همزمان، »ج
مشاور بلندپایه رئیس جمهوری آمریکا از 

عادی شدن مناسبات سیاسی میان ریاض 
و تل آویو به عنوان »یک امر حتمی« نام برد.

رئیس سابق موساد: روابط از 50 سال 	 
پیش وجود داشت

سابق  رئیس  گلعاد،  عــامــوس  همزمان، 
هیئت سیاسی و امنیتی وزارت جنگ رژیم 
صهیونیستی با حضور در برنامه ای در شبکه 
»کان« اسرائیل به همراه عوزی دیان، عضو 
کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( و معاون 
رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل اظهار کرد 
که صلح با امارات مانند صلح با مصر نخواهد 
بود. وی در این باره گفت: »توافق با امارات 
به هیچ وجه از اماراتی ها در مقابل ایران 
حفاظت نخواهد کرد و هیچ ارتباطی با آن 
ندارد، بنابراین آیا ارتش اسرائیل به آن جا 
خواهد رسید؟« گلعاد ادامه داد: عربستان 
سعودی به این توافق نپیوسته است و اگر 
این اتفاق بیفتد، یک تغییر بزرگ رخ داده، 
چراکه عربستان یک کشور بزرگ است و 
عوزی  نیست.  کوچک  کشورهای  مانند 
دیان نیز در این باره گفت: صلح با امارات 
بدون شرط است و صلح باید در مقابل صلح 
باشد نه اراضـــی. در همین حــال، افرایم 
هلیفی، رئیس سابق سرویس جاسوسی 
رژیم صهیونیستی )موساد( در واکنش به 
توافق امارات با این رژیم گفت که این روابط 
از ۵0 سال پیش وجــود داشته اســت. وی 
افــزود: روابــط ما با کشورهای عرب حوزه 
ــروز نیست بلکه  خلیج فــارس محصول ام
از ۵0 سال پیش وجود داشته است و من 
به شخصه ٢0 سال قبل به بحرین سفر و با 

پادشاه آن دیدار کردم.

سلطان در سودای »وطن آبی« 
ترکیه در آب های شرق مدیترانه به دنبال چیست؟ 

آب های شرق مدیترانه این روزها به مرکز خبرها راه 
پیدا کرده است؛ خبرهایی که از تنش روزافزون میان 
ترکیه با برخی کشورها همچون یونان، قبرس، مصر 
و فرانسه حکایت دارد. در حالی که ترکیه یک کشتی 
تحقیقاتی خود را در همراهی با یک ناوجنگی برای 
پیدا کردن منابع گاز درعمق مدیترانه، راهی این 
منطقه کرده   و رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است 
که هر نوع حمله ای به این کشتِی تحقیقاتی بهای 
سنگینی در پی دارد، فرانسه و یونان در حال افزایش 
توان نظامی خود در منطقه و انجام مانور مشترک 
هستند. ترکیه اما در آب های شرق مدیترانه یک 
دکترین دریایی را دنبال می کند که محور اصلی آن 
دستیابی آنکارا به منابع انرژی است. نام این دکترین 
»وطن آبی« یا در زبان ترکی ماوی وطن است. این 
دکترین در سال ٢00۶ میالدی توسط جم گوردنیز، 
دریاساالر نیروی دریایی ترکیه طراحی شد، در زمانی 
که او مسئولیت برنامه ریزی دریایی ترکیه را برعهده 
ــت. گوردنیز معتقد اســت: »سیاست دفاعی  داش
ترکیه همیشه بر اساس حمایت قاطع ما از ناتو بوده 
است و هر آن چه ناتو تصمیم می گرفت. این یعنی 
ما استراتژی های خودمان را نمی توانستیم توسعه 
دهیم.« او می افزاید: »پس از پایان جنگ سرد، ترکیه 
می خواست که وضعیت ژئوپلیتیکی جدیدی ایجاد 
کند، زیرا جهان دیگر سیاه و سفید نبود بلکه بیشتر 
شبیه نقاشی های پیکاسو بود.« این ژنرال که اکنون 
بازنشسته است، می گوید: »آن چه امروز در آب های 
شرق مدیترانه شاهد هستیم، در واقع طرحی است 
بزرگ تر از وطن آبی و این برای اولین بار است که 
ترکیه به عنوان یک دولت در پی تثبیت حقوق خود 
در فالت قاره است.« تالش های اکتشافی ترکیه با 
مانع نیروی دریایی یونان رو به رو شده   و به تازگی نیز 
نیروی دریایی فرانسه به کمک نیروی دریایی یونان 
آمده است. ترکیه، یونان، قبرس و فرانسه همگی جزو 

سازمان امنیتی نظامی ناتو به رهبری ایاالت متحده 
آمریکا هستند. افزایش تنش میان این کشورها 
موجب نگرانی دیگر اعضا نیز شده است. قرار است 
روز جمعه ۱۴ اوت وزیران خارجه اتحادیه اروپا در 
یک جلسه اضطراری دیدار داشته باشند تا احتماال 
ترکیه را تهدید به یک سری از تحریم ها کنند. رقابت 
بر سر کشف میادین گاز و استخراج آن ها، موجب 
برانگیخته شدن خصومت های تاریخی یونان و ترکیه 
شده است. یونان از صدها جزیره تحت حاکمیت 
خود به عنوان ابزاری برای فشار آوردن به ترکیه بهره 
می برد. ترکیه اما از همپوشانی فالت قاره میان این 
کشور و همسایگان می گوید. هر دو کشور نیز در این 
رقابت دست به ایجاد توافق با دیگر کشور ها زده اند. 
ترکیه  با دولت مورد حمایت سازمان ملل در لیبی و 
یونان با مصر به توافقاتی برای تقسیم حدود دریایی 
رسیده اند. از زمان روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی 
در مصر، روابط قاهره و آنکارا تیره است. دولت ترکیه 
از اسالم گرایان اخوان المسلمین در مصر و محمد 
مرسی حمایت می کرد، اما زمانی که حکومت مصر 
به دست مخالفان اخوان المسلمین افتاد، مصر روابط 
دیپلماتیک خود با ترکیه را قطع کرد. به جز یونان، 
دولت قبرس که از حمایت بین المللی برخوردار 
است و روابط تیره ای با ترکیه دارد نیز در این منازعه 
نقش ایفا می کند. ترکیه می گوید که نه تنها از حقوق 
انرژی خود، بلکه از حقوق قبرسی های ترکیه )قبرس 
شمالی( نیز دفاع می کند. دولت قبرس شمالی فقط 
از سوی آنکارا به رسمیت شناخته شده است. یکی 
از پایه های دکترین وطن آبی که اردوغان، سلطان 
این روزهای ترکیه، به شدت به دنبال آن است، ایجاد 
پایگا ه های نظامی در شمال جزیره قبرس، در سواحل 
لیبی و دریایی سرخ در سواحل سودان است که البته 
فروپاشی رژیم سودان در سال گذشته، این هدف را 

تاکنون ناکام گذاشته است.

 Libération  ــک روزنـــامـــه فــرانــســوی تیتر ی
»لیبراسیون«: »کاماال هریس مزیتی برای همه«، 
»سناتور کالیفرنیا در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا معاون اول جوبایدن خواهد بود. تصمیمی 
که بلیت )امکان پیروزی( دموکرات ها را تقویت 
می کند«. روزنامه لیبراسیون در سال ۱۹۷۳ در 
پاریس تاسیس شد و در صحنه سیاست فرانسه 
گرایش های چپ گرایانه و سوسیالیستی دارد. ژان 
پل سارتر فیلسوف، نمایش نامه نویس، نویسنده و 
منتقد سرشناس فرانسوی یکی از بنیان گذاران 

این روزنامه است.

تد کروز، سناتور جمهوری خواه آمریکا: دونالد 
ترامپ تالش کرده است تا میراث دوران اوباما-
بایدن را در منزوی کردن متحد ما یعنی اسرائیل 
با اقدامات ذیل خنثی کند؛ انتقال سفارتخانه 
آمریکا به بیت المقدس، به رسمیت شناختن 
حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جوالن، ابطال 
یادداشت وزارت امور خارجه مبنی بر غیرقانونی 
بودن شهرک ها)ی اسرائیل( و کمک به برقراری 

روابط کامل )سیاسی( بین اسرائیل و امارات.

کمپین بشقاب تمیز در چین

»شی جین پینگ« رئیس جمهور چین با احتمال ایجاد 
»بحران غذایی« بر حفظ غذا و مواد غذایی تاکید کرد. 
»کمپین بشقاب تمیز« پس از تاکید رئیس جمهور در 
چین شکل گرفته است. شی اعالم کرد که بیماری 
کرونا »زنگ هشدار« را در خصوص زباله های مواد 
غذایی   به صدا درآورده است. این سخنان هفته ها 
پس از سیل طوالنی در جنوب چین و آسیب گسترده 
به مزارع و محصوالت صورت گرفته است. اگرچه 
»گلوبال تایمز« به عنوان یکی از خبرگزاری های 
دولتی چین اعالم کرد که عواملی مانند سیل در 
چین باعث بحران غذایی نمی شود اما درباره هدر 
رفت محصوالت کشاورزی در سیل هشدار داد و 
افزود که این موضوع باید جدی گرفته شود. به دنبال 
پیام رئیس جمهور، اتحادیه صنعت پذیرایی ووهان 
از رستوران های شهر خواست تا میزان ارائــه غذا 
در سالن های غذاخوری را کاهش دهند یا محدود 
سازند. در این روش گروه های حاضر در رستوران 

باید یک بشقاب کمتر از تعداد خود سفارش دهند.

واکنش کاریکاتوریست  خارجی به خیانت امارات 
به فلسطین

نارو هیتو، امپراتور ژاپن در مراسم هفتاد و پنجمین 
سالگرد تسلیم ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، از 
اقدامات ارتش این کشور در گذشته، عمیقا ابراز 
پشیمانی کرد. در مراسمی که دیروز در سالن نیپون 
بودوکان در توکیو برگزار شد، شینزو آبه، نخست 
وزیر ژاپن هم گفت که ژاپن هرگز اجازه نخواهد داد 

تراژدی جنگ تکرار شود.

  دکتر حامد رحیم پور
international@khorasannews.com

 نصرا...: اگر انفجار بیروت کار رژیم صهیونیستی باشد، بهایی
 در همان حجم خواهد پرداخت 

پای صهیونیست ها در میان است؟ 

پیشخوان بین الملل 

توئیت روز 

عطوان: کجای حذف آرمان فلسطین 
»روز تاریخی« است؟

توافق عادی سازی که تحت 
نظارت آمریکا میان امارات 
و اســرائــیــل حــاصــل شد، 
خیانت است. این دردآور 
اســت که برخی به دنبال 
توجیه این توافق هستند و 
آن را »تاریخی« می خوانند. 
آیا فروش فلسطین برای اجرای طرح معامله قرن، 
چشم پوشی از قدس و مسجداالقصی و خروج از 
تمامی اصول عربی و اسالمی، روز تاریخی است؟ 
آیا تاج گذاری اسرائیل توسط رهبر عرب سنی آن به 
بهانه مقابله با ایران دوره جدیدی به شمار می رود؟ 
معموال کشورها زمانی توافق نامه های صلح را با 
دشمنانشان امضا می کنند که جنگ یا تنشی رخ 
داده باشد. حاال سوال این است آیا امارات در حال 
جنگ با اسرائیل بوده و ما از آن بی اطالع هستیم که با 
اسرائیل توافق نامه صلح امضا کرده است؟ ما احوال 
کشورهایی را که با اسرائیل توافق و معاهدات صلح 
امضا کردند و از این خیانت سودهای اقتصادی، 
نظامی و تکنولوژیک برده اند، می دانیم اما در این 
جا به طور مشخص منظورمان مصر، اردن و سازمان 
آزادیبخش فلسطین است چرا که وضعیت این مثلث 
بسیار بدتر است. واقعا مصر و اردن که روابط خود 
را با اسرائیل عادی سازی کردند، چه سودی برای 
آن ها داشته است؟ اوضاع داخلی مصر و اردن به 
ویژه از نظر اقتصادی بسیار بد است. اردن بیش از 
۴۵ میلیارد دالر بدهی خارجی دارد، در حالی که 
جمعیت آن کم است. اردن از بحران شدید اقتصادی 
و معیشتی رنج می برد. اسرائیل با حمایت از ساخت 
سد النهضه اتیوپی و حفاظت نظامی از آن، مصر 
را مجازات کرد و برای تأکید بر حسن همجواری با 
اردن، برای الحاق غور اردن و سرقت آب و اراضی 
این کشور تالش می کند و اما تشکیالت خودگردان 
فلسطین که واسطه ای برای ترویج عادی سازی بوده 
و سابقه هماهنگی امنیتی با اسرائیل دارد، خدا کافر 

را هم به وضعیت آن دچار نکند.

حدود ۶۷00 نفر بازداشتی، نتیجه 
اعتراضات چند روزه مــردم بالروس 
انتخاباتی اســت که برای  به نتیجه 
ششمین بار لوکاشنکو را پیروز ریاست 
جمهوری اعالم کرد. به گفته وزارت 
کشور بالروس، از این تعداد دو هزار تن 
درپی فشارهای داخلی و بین المللی 
ــد. بازداشتی هایی که  آزاد شــده ان
روی تن بخشی از آن ها نشانه هایی 
از شکنجه کامال مشهود است. با این 
حال، حکومت بالروس در بیانیه ای از 
مردم این کشور به خاطر برخوردهای 
معترضان  ــا  ب مــواجــهــه  در  امنیتی 
عذرخواهی کــرده اســت. همزمان، 
»سوتالنا تیخانووسکایا«، رهبر مخالفان 

بالروس خواستار برگزاری راهپیمایی 
صلح آمیزی در سراسر این کشور شده 
است. او همزمان با انتخابات مناقشه 
برانگیز ریاست جمهوری مجبور شد 
که با فرزندانش کشور را   به مقصد 
لیتوانی ترک کند. او در پیامی فیس 
بوکی گفت: »مـــردم بـــالروس دیگر 
کهنه  حاکمیت  تحت  نمی خواهند 
زندگی کنند. باید ازحق انتخاب خود 
دفاع کنیم. کنار ننشینید. صدای ما 
باید شنیده شود.« همچنین، وزیران 
خارجه ٢۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در 
نشستی که روز جمعه برگزار شد، توافق 
کردند آن دسته از مقامات بالروس را 
که در سرکوب های اخیر معترضان 

نقش داشته اند، تحریم کنند. اما ماریا 
کولسنیکووا، یکی از شخصیت های 
ارشــــد اپــوزیــســیــون بـــــالروس در 
گفت وگویی مطبوعاتی تردید خود را 
درباره کارآیی تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه پشتیبانان الکساندر لوکاشنکو، 
ابراز کرده و گفته است: »تحریم های 
اقتصادی در هر حال به شهروندان 
عــادی در بــالروس ضربه خواهد زد، 
ما در گذشته هم شاهد چنین چیزی 
بودیم«. ایــراس می نویسد: »جامعه 
ای چون بالروس با بیش از ۹۹ درصد 
نرخ سواد و دسترسی گسترده و تقریبا 
آزاد به شبكه های اجتماعی و فضای 
مجازی، طبعا تا اندازه ای توان تحمل 

حاكمیتی را دارد كه بر اساس میل و 
نگاه شخصی رئیس جمهور تقریبا مادام 
العمر كشور حتی از پذیرش حقوق اولیه 
جامعه سر باز می زند. موضع خاص 
لوكاشنكو در قبال اپیدمی ویروس 
كرونا و تعبیرات عوامانه وی از این پدیده 
كه در اوج قرنطینه جهانی، از ِاعمال 
استانداردهای متعارف در خصوص 
پیشگیری از گسترش ابتالی به این 
بیماری در كشورش جلوگیری و به 
عنوان نمونه بالروس را به تنها كشوری 

در جهان تبدیل کرد كه مراسم عید پاك 
را در اوج شیوع كرونا با حضور گسترده 
در كلیساها برگزار کرد، طبعا از چشم 
جامعه ای كه در عصر ارتباطات می زَید 
و به بركت شبكه های اجتماعی تمام 
رویــدادهــای جهان را رصد می كند، 
مغفول نمی ماند. به ویژه نسل جوانی 
كه هم دل در گرو برخی ارزش های 
غربی دارد و هم از شیوه های ماقبل 
تاریخی حاكمیت »آخرین دیكتاتور 

اروپا« به تنگ آمده است«.

رهبر مخالفان بالروسی خواستار برپایی »تظاهرات مسالمت آمیز« شد 

معترضان همچنان در خیابان 
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در انتظار کرونا!

تصاویر زیادی از صف مشتاقان آزمایش تست کرونا 
در شبکه های اجتماعی منتشر شد که بازتاب زیادی 
در شبکه های اجتماعی داشت. این صف پر بود از 
مسافرانی که به خاطر پرواز با ایرالین های خارجی 
موظف اند تست کرونا را از یکی از  دو مرکز آزمایش 
کرونای مورد تایید  وزارت بهداشت تهیه کنند و 
همین دلیل صف های طوالنی این دو آزمایشگاه 
شده که در آن فاصله اجتماعی هم رعایت نشده 
است. کاربری نوشت: » از ۷ صبح صف طویلی 
از افراد یا بیمارانی که آنالین نام نویسی کردن 
برای انجام تست تشکیل می شه و در مقابل صف 
مسافران پرواز قطر که دستی نام نویسی شده.« 
کاربر دیگری نوشت: »جلوی این آزمایشگاه ها 
سه تا صف هست کسایی که برای پاسپورت شون 
میرن، کادر درمان و بقیه.صف های طوالنی از ۴ صبح 

تشکیل میشه!«
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تغییر ذائقه با بورس!

از قدیم مستاجر برای این که بتواند کمتر اجاره 
پرداخت کند به دنبال پرداخت رهن بیشتر بود و 
بالعکس صاحبخانه ها میانه خوبی با رهن نداشتند. 
اما گزارشی که در فضای مجازی منتشر شد خبر 
ــه شدن این اتفاق دارد. این گزارش  از وارون
نشان می دهد ذائقه مالک و مستاجر در دریافت 
و پرداخت اجاره بها تغییر کرده؛ به طوری که این بار، 
مالکان خواهان دریافت »رهن کامل« هستند و 
مستاجر ها تمایل به پرداخت »اجاره ماهانه« دارند. 
کارشناسان معتقدند به دلیل رشد بورس، بسیاری 
وارد بازار سرمایه شده اند و حاال مستاجران و 
صاحبخانه ها بر این باورند که با حضور در بورس 
سود بیشتری می توانند کسب کنند. کاربری 
نوشت: »خدا کنه هرکی میاد توی بورس یه آشنایی 
داشته باشه و اال همین میشه که با کوچک ترین 

ریزش فکر می کنند دنیا به آخر رسیده.«
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سی ان جی در مشت بازار سیاه

»تحریم داخلی بیشتر به ما ضرر زده!« گزارشی 
مهم از وضعیت تولید کپسول های سی ان جی در 
فضای مجازی منتشر شده که پرحرف و حدیث بوده 
است. در این ویدئو گفته می شود که علت کمبود 
کپسول سی ان جی در بازار، نه تحریم خارجی بلکه 
مشکالت عرضه در بازار داخل است. به علت گرانی 
بنزین در ماه های اخیر تقاضا برای نصب کپسول گاز 
و دوگانه سوز شدن خودرو سه برابر شده است 
و همین باعث شده که افراد زیادی برای گازسوز 
کردن خودرویشان در نوبت باشند. این در حالی 
است که کپسول به اندازه کافی برای گازسوز شدن 
خودروها به بازار عرضه نمی شود در حالی که همین 
کپسول ها با استاندارد جهانی به کشورهای دیگر 
صادر می شوند. کاربری نوشت: »وقتی کپسول ها 
در فرایندی استاندارد عرضه نمی شن و مردم در 
مراکز غیرمجاز با قیمت باالتر خودرو رو گازسوز 

می کنن امنیت شهروندان به خطر می افته«.
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نبرد با تمساح

»برای ما شاید عجیب باشه ولی این همه دارایی  
اونه!« ویدئویی از سیستان و بلوچستان در فضای 
مجازی منتشر شده که گفته می  شود مربوط به 
جوانی است که بزش گرفتار آرواره های تمساح 
شده است. در توضیح این ویدئو آمده: » همین 
االن تمساح بز این پسره را گرفته بود اول کامل 
بز رو برده بود زیر آب بعد پسره با سنگ زد داخل 
آب و یه کم که تمساح بزرو ول کرد خودش یه چوب 
پیدا میکنه میره داخل آب به جنگ تمساح و در آخر 
بز زخمی نجات پیدا می کنه و میرن سمت خونه«. 
این رفتار جوان برای بعضی کاربران تعجب برانگیز و 
خطرناک به نظر رسیده البته کاربری نوشت: »وقتی 
همه داراییت ۲ تا بز باشه حتی جنگ با تمساح 
هم کار احمقانه ای نیست!« کاربر دیگری نوشت: 
»این دفعه که به خیر گذشت ولی می تونست نتیجه 

بدی داشته باشه«.

دسته خرابه رو دادن بارسا؟

جمعه شب تیم فوتبال بارسلونا در دیداری تاریخی و 
عجیب از مسابقات جام باشگاه های اروپا با نتیجه 8 بر 
۲ مغلوب تیم بایرن مونیخ شد و سنگین ترین شکست 
تیم بارسلونا رقم خورد. همین موضوع باعث شوخی ها و 
کل کل های زیادی در فضای مجازی شد. کاربری نوشت: 
»صبح بعد از بازی اومدم خالصه بازی بارسا و بایرن 
مونیخ رو ببینم خود خالصه اش یه ربع طول کشید بس 
که گل زدن!« کاربر دیگری هم ضمن شوخی کردن با 
عملکرد بد مسی به کنایه نوشت: »چرا مسی رو بازی 
ندادن؟ این خیلی اشتباه بزرگی بود!« کاربر دیگری 
هم نوشت: »تنها بازی بود که مسی و رضا پرستش 
)بدل مسی( هیچ فرق خاصی با هم نداشتن«. کاربر 
دیگری هم نوشت: »گل خوردن بارسا مثل قیمت 

دالر شده بود. هی باید می پرسیدیم بازی چند چند 
شد؟ االن یا االن؟« کاربری هم نوشت: »قبول نیست 
به نظرم دسته خرابه رو داده بودن بارسا«. کاربری هم 
نوشت: »من شنیدم حتی بارسلونا یه گل هم تو  رختکن 
خورده از بایرن!« کاربر دیگری هم این موضوع را با یک 
کنایه سیاسی نوشت: »حال مسی رو فقط ترامپ درک 
می کنه و مسئولین جمهوری دومینیکن!« البته در این 
میان بودند کاربرانی هم که طرفدار بارسا بودند و فکر 
می کنند این شکست باید اتفاق می افتاد تا این تیم از 
غروری که به خاطر نام برخی از بازیکن هایش دچار آن 
شده خارج شود. آن ها بر این باورند که این شکست 
شاید مقدمه ای برای پیروزی های بعد از این برای 

بارسلونا باشد.

ناصر رعیت نواز- لیستی از تعداد مقاله های چند استاد ایرانی در شبکه های اجتماعی منتشر 
شد که در نگاه اول بسیار شگفت انگیز بود. در این لیست نام چهار استاد ایرانی به چشم می 
خورد که  تعداد زیادی مقاله علمی از آن ها در مجالت علمی معتبر چاپ شده است. استادانی که 
به طور میانگین در پنج سال اخیر بین هر سه  تا پنج روز یک مقاله علمی نوشته اند. البته بسیاری 

از کاربران بعد از دیدن نام افرادی همچون دکتر باقر الریجانی که سمت های اجرایی هم داشته 
بیشتر شگفت زده شده اند. امروز برای رمز گشایی از این موضوع به سراغ نفر اول این لیست 
رفته ایم و درباره این آمار شگفت انگیز صحبت کرده ایم.  در کنار صحبت های نفر اول این لیست 

، وزارت علوم هم نکاتی دارد که خواندنش خالی از لطف نخواهد بود  .

       آشنایی بیشتر با این 4 چهره 

دراینفوگرافی منتشر شده در شبکه های اجتماعی نام چهار 
چهره ایرانی به چشم می خورد که سرعت انتشار مقاله آن ها 
بسیار باال بوده و در 5 سال اخیر در حدود    هر  3 تا 5 روز یک مقاله 
در سایت معتبر اسکوپوس منتشر کردند  در ابتدا کمی با آن ها 
آشنا شده ایم و در ادامه  به سواالتی که در ذهن تان ایجاد شده 

است نیز پاسخ داده ایم .
دکتر امیرحسین صاحبکار: صاحبکار استاد داروسازی است 
که در ابتدای این لیست قرار دارد و به طور میانگین در پنج سال 
اخیر در کمتر از هر سه روز یک مقاله به چاپ رسانده، او عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است و موفق به کسب 
عنوان دانشمند برگزیده دهه اخیر از سوی فرهنگستان علوم 
پزشکی شده و تاکنون 944 مقاله از او در اسکوپوس به ثبت 

رسیده است.
دکتر فریدون عزیزی: از عزیزی هم 1251 مقاله در سایت 
اسکوپوس وجود دارد. او متولد 1321 است و فوق تخصص غدد 
دارد. هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی و عضو منتخب 
شورای عالی انقالب فرهنگی است.  این استاد هم در پنج سال 
اخیر به طور میانگین هر سه ونیم روز به استناد سایت اسکوپوس 

یک مقاله منتشر کرده است.
دکتر محمدرضا گنجعلی: گنجعلی با حدود 57 سال سن 
دکترای شیمی دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است. 
ایــران دربـــاره او نوشته: »دکتر گنجعلی، در  کتابخانه ملی 
رتبه بندی هــای ISI   و سایت تامسون رویترز طی ســال های 
اخیر در بین یک درصد دانشمند برتر جهان قرار داشته است.« 

گنجعلی هم 1118 مقاله در اسکوپوس دارد.
دکتر باقر الریجانی: الریجانی متخصص بیماری های داخلی 
و فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز بوده و به عنوان استاد 
ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و مؤسس و رئیس پژوهشگاه 
علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب 
شده. برادر کوچک الریجانی های مشهور 59 ساله و در سال 
های اخیر سمت های اجرایی زیادی از رئیس دانشگاه تا مشاور 
وزیر بهداشت داشته است. از الریجانی هم در اسکوپوس 1069 

مقاله به چشم می خورد.

      اسکوپوس)Scopus( چیست؟

پایگاه اسکوپوس    مشهورترین و محبوب ترین 
پایگاه مجالت و کتب اســت که بسیاری از 
دانشگاه های معتبر آن را به عنوان علمی ترین 
مرجع استنادی به رسمیت می شناسند. این 
پایگاه برای بسیاری از مجامع علمی به عنوان 
معیار رتبه بندی دانشگاه ها و میزان تولیدات علمی کشورها به شمار 
می رود. این پایگاه حاوی مقاالت، کتاب ها و خالصه کنفرانس های 
علمی است که در زیر مجموعه پایگاه الزویر قرار گرفته است. هم اینک 
این پایگاه در رشته های مختلف علوم پایه، فناوری، علوم پزشکی، علوم 
اجتماعی، علوم انسانی و هنر به نمایه سازی مجالت و ارزیابی پیوسته 
ــال 2017 پــایــگــاه  ــ ــار س ــ ــق آمـ ــب ــت. ط ــ ــول اسـ ــغ ــش ــا م آن هـ
اسکوپوس)Scopus(،  21 هزار عنوان مجله ،  20 هزار ژورنال داوری 
شده،370 سری کتاب،390 نشر تجاری و بیش از 68 میلیون مقاله 
کنفرانس در این سایت موجود است. مقاالتی که در این پایگاه به ثبت 
رسیده اند حتما بعد از داوری و راستی آزمایی به چاپ می رسند وثبت 
هر مقاله ممکن است بین یک تا پنج ماه برای طی این مراحل به زمان 

نیاز داشته باشد.

      مقاله در 4 روز!

بسیاری از کاربران فضای مجازی به این سرعت باالی  نگارش مقاله 
علمی  واکنش نشان داده و آن را کاری محال دانسته بودند. برخی از آن 
ها بر این باورند که این مقاله ها دسترنج کار خوداستادان نبوده و آن ها  
کار دانشجویان شان را در سایت معتبر اسکوپوس به نام خودشان به 
ثبت رسانده اند. برخی دیگر از کاربران هم آثار این استادان را که بیشتر 
در رشته پزشکی و شیمی تحقیق کرده اند با تحقیقات مریم میرزاخانی 
که 21 مقاله منتشر کرده و رئیس دپارتمان فیزیک دانشگاه هاروارد 
که 422 مقاله دارد مقایسه کردند. با این حال این سوال مطرح می 
شود که چطور این استادان که برخی از آن ها کارهای اجرایی هم 
دارند توانسته اند این مقدار مقاله در اسکوپوس که از لحاظ علمی 
معتبر است   منتشر کنند. برای پاسخ به این سوال به سراغ نفر اول این 

لیست رفته ایم.

      این رکورد  متداول است

همان طوری که پیش از این نوشتیم دکتر 
در  مقاله   994 صاحبکار  امیرحسین 
اسکوپوس منتشر کرده است و ما برای این 
که از چگونگی انتشار این تعداد مقاله آگاه 
شویم به سراغ این استاد دانشگاه رفتیم. 
دکتر صاحبکار باال بودن آمار مقاله هایش 
در سال های اخیر را نتیجه تالش در سال های گذشته می داند .او می 
گوید : »مقاله هایی که هم اکنون به نتیجه رسیده کارهایی است که از 
سال 2015 و 2016 به جریان افتاده   و حاال نتایج آن مشخص شده 
است.«    معتقد است در اروپا، آمریکای شمالی و حتی استرالیا و چین 
این راندمان کاری بسیار متداول است و استادان بزرگی در جهان 
وجود دارند که تعداد مقاالت بسیار بیشتری منتشر کرده اند. او دلیل 
این زیاد بودن مقاالت را تمرکز تمام وقت بر پروژه های تحقیقاتی و انجام 
کارهای تیمی می داند. او به خبرنگار ما گفت: »این مقاالت معموال از 
دل پروژه های بزرگی به دست می آید که گاهی در چندین مرکز اتفاق 
می افتد و حاصل مطالعات طوالنی مدت   و مشارکت دانشجویان و 
محققان جوان و همکاران متعدد عالقه مند به تحقیق و پژوهش است. 
به طور مثال یک پروژه بزرگ با همکاران در تهران، مشهد، اصفهان و 
... انجام می شود و بخشی از این کارها در مراحل بالینی یا پایه به عهده 
ما قرار می گیرد. از این پروژه بزرگ ممکن است ده ها ریپورت)همان 

گزارش هایی که منتج به مقاالت می شود( به دست بیاید و این در تمام 
دنیا مرسوم است ضمن این که همیشه توجه به این نکته که جوانان و 
محققان ما توان فعالیت بیشتر و بهتر از بسیاری از کشورها را دارند نیز 
باید مد نظر قرار گیرد. هر مقاله علمی داوری شده و منتشر شده در یک 
مجله معتبر به مثابه یک محصول علمی ارزشمند است و یکی از انگیزه 
های فعالیت محققان نیز مطرح کردن نام دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
و شهر مشهد و کشور ایران در این دست مجالت معتبر علمی است. او  
همچنین این تعداد مقاله را حاصل حدود 15 سال تالش شبانه روزی، 
نداشتن فعالیت  حرفه ای خصوصی و کار مداوم بدون توقف و تعطیلی 
در محیط دانشگاه )حدود روزانه 15 ساعت در تمامی ایام تعطیل و غیر 
تعطیل بدون یک روز مرخصی طی سالیان گذشته( می داند. استادیار 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایان معتقد است این خود ما هستیم 
که مسئولیت داریم فارغ از فعالیت دیگر بخش ها و دستگاه ها در جهت 
ارتقای نام کشور، شهر و دانشگاهمان در زمینه های علمی تالش کنیم 
و این دقیقا همان کاری است که محققان کشورهای توسعه یافته سال 

هاست انجام می دهند.
دکتر حمیدرضا رحیمی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد هم یکی از دالیل باال بودن مقاالت را ریویو  نویسی چندین 
مقاله دانست.)منظور از ریویو نویسی خالصه کردن چندین گزارش و 
مقاله درباره موضوع  خاص است که معموال توسط 2 نفر انجام می شود 

و نتایج به دست آمده خالصه و در یک مقاله  مجزا منتشر می شود.(

      نرم جهانی مقاالت

شاید خیلی ها بر این باور باشند که چون مرحوم استاد مریم میرزاخانی 
21 مقاله داشته یا رئیس دپارتمان فیزیک دانشگاه هاروارد 422 
مقاله ، باید همه دانشمندها مقاالتی با همین تعداد داشته باشند. اما با 
نگاهی به تعداد برندگان نوبل شیمی و پزشکی به رقم های بزرگی می 
رسیم به طور مثال یکی از برندگان جایزه نوبل به نام پروفسور اسمیت 
بیش از 2100 مقاله در اسکوپوس منتشر کرده و همچنین تاسوکو 
هونجو برنده نوبل پزشکی هم بیش از 640 مقاله در این پایگاه به ثبت 
رسانده است. البته به این نکته هم بایداشاره کنیم که برای دانستن 
تاثیرگذاری مقاله حتما به میزان رفرنس هایی که مقاالت علمی دیگر 
به آن ها داده اند نگاه کنیم. به طور مثال مقاالت پروفسور اسمیت بیش 
از 138 هزار ارجاع داشته و مقاالت دکتر گنجعلی حدود 33 هزار 
ارجاع. با توجه به آن چه گفته شد به نظر می رسد انتشار این تعداد مقاله 

در مقیاس جهانی هم وجود داشته و استانداردها رعایت شده است.

      پایگاه اسکوپوس معتبر است

حاال برای این که نقش وزارت علوم را در 
خصوص مقاله های علمی که در مجالت 
علمی جهان به چاپ می رسند  بدانیم  به 
ســراغ دکتر محسن شریفی مدیر کل 
دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور 
می  او  رفتیم.  علوم  وزارت  پژوهشی 
گوید: »مقاالتی که در مجالت معتبری که در نمایه هایی مثل 
»اسکوپوس«، »آی اس آی« ثبت می شوند از لحاظ وزارت علوم 
معتبر است.« دکتر شریفی همچنین درباره نظارت وزارت علوم 
در طرح های پژوهشی و مقاالت گفت: »وزارت علوم پژوهشگاه 
علوم و فناوری اطالعات را بــرای این موضوع در نظر گرفته و 
هرفردی که بخواهد پژوهش، تحقیق یا کار پایان نامه و رساله ای 
انجام دهد باید موضوع را در پایگاه ایرانداک به ثبت برساند تا 
همانند جویی صورت بگیرد و از کپی کاری ممانعت به عمل بیاید. 
بعد از ثبت برای طرح گواهی صادر می شود و مقاله هایی که از این 

فرایند به دست بیاید از نظر وزارت علوم سالم و معتبر است.«

رمز گشایی از رکوردهای مقاله نوییس
فهرست عجیبی از 4 چهره ایرانی منتشر شد ه که نشان می دهد برخی در کمتر از 3 روز مقاله علمی منتشر کرده اند. با نفر اول این لیست صحبت کردیم که نکات قابل تاملی دارد
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یک گفت وگو 

محمد اکبری/خبرنگار پارلمانی
قلدری اپراتورها!

  با عدم پاسخ گویی درباره گران فروشی بسته های اینترنت، سرنوشت ضرب االجل 48 ساعته دولت
 و مبالغ دریافتی اضافه از مردم  نامعلوم ماند

چرا قانون مقابله با حیوان آزاری 
همچنان بالتکلیف است؟

طی روزهــای اخیر تصاویر برخی حیوان آزاری ها 
موضوع  همان  که  شد  منتشر  مجازی  فضای  در 
قدیمی بالتکلیفی قانون حیوان آزاری را به ذهن 
متبادر می کند. در این زمینه با  دکتر بنفشه شجاع، 
مدیرعامل موسسه هستی بانان ایرانیان و فعال 
محیط زیست گفت و گو کردیم.وی می گوید جای 
ــردی که یک گربه را با قساوت به  تاسف دارد   ف
ــزان می کند   از نظر قانون جرمی مرتکب  دار آوی
نشده و تاسف بارتر آن که حتی آن فردی که باعث 
نــادر طبیعت کشور همچون  نــابــودی حیوانات 
 خرس سوادکوه است نیز مجرم تلقی نمی شود.

وی با بیان این که به رغم داشتن قوانین حفظ و 
حمایت از صید و محیط زیست قانونی در حمایت 
از حیوانات نداریم، مدعی می شود که  همچنان 
آزار و کشتن حیوانات جرم نیست و برخورد های 
انتشار  ــورت  تنها در ص آزاران  با حیوان  قانونی 
مقابله  قانون  براساس  ها  آن  قسیانه  رفتار  فیلم 
ــورت می گیرد.  با »تشویش اذهـــان عمومی« ص

این فعال حقوق حیوانات بالتکلیف ماندن الیحه 
حمایت از حیوانات در مجلس از سال 90  را مایوس 
کننده خواند و  گفت: بناداریم حداکثر همکاری را با 
مجلس، کمیسیون های تخصصی و فراکسیون های 
مربوط در این دوره از مجلس داشته باشیم تا قانون 

مقابله با حیوان آزاران به نتیجه برسد.

 گروه اجتماعی- کسانی که حقوق دیگران 
را رعایت نکنند، به تذکرات دیگران بی توجه 
باشند و در برابر قانون هم تواضع به خرج 
ندهند،هر کاری هم بکنند صفت خوبی به 
آن ها نمی دهند و ذهنیت ها نسبت به آن ها 
اصالح نمی شود،ضمن این که  باالخره یک 
جایی دست باالتری هم پیدا می شود که روی 
دست آن ها بزند و در نهایت خدا که هست و 
خودش می بیند که هریک از ما در برابر حق 
الناس چه می کنیم.این مقدمه را نوشتم 
که به ماجرای عجیب اپراتورها در 40 روز 
گذشته اشاره کنم. دو اپراتور مطرح کشور 
13 تیرماه در اقدامی هماهنگ قیمت بسته 
های پر مخاطب  اینترنت همراه را هم محدود 
ــران کردند.  ــد گ ــدود 100درصـ و هم تا ح
پس از آن وزارت ارتباطات شامل شخص 
وزیــر و معاون وی در انتقادهایی جــدی به 
این افزایش قیمت غیرقانونی واکنش نشان 
دادنــد و خط ونشان کشیدند که اپراتورها 
برگردانند  قبل  شکل  به  را  ها  قیمت  باید 
ــت هــم بــه این  حتی ربیعی سخنگوی دول
گران فروشان اینترنت هشدار و تذکر داد 
که باید قیمت ها را به قبل و پول مردم را هم 

بازگردانند اما نشد که نشد.

ماجرای ضرب االجل 48 ساعته       
پس از مهلت های 24 ساعته  و 10 روزه در 
همان دو سه هفته ابتدای ماجرا از سوی 

وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات 
بــرای بازگرداندن قیمت ها، اما اپراتورها 
همچنان با سینه سپر در مقابل این تذکرها 
ایستادند و حاضر نشدند قیمت ها را به قبل 
بازگردانند و پول مردم را پس دهند. همان 
روزهای نخست وزارت ارتباطات از جریمه دو 
میلیاردی اپراتورها سخن گفت اما کاربران از 
این جریمه انتقاد کردند چون این جریمه را 
قطره ای در برابر درآمد هنگفت اپراتورها از 
این گران فروشی می دانستند. سرانجام این 
کش و قوس تا 21 مرداد ادامه یافت و دولت 
48 ساعته به اپراتورها  در ضــرب االجلی 
دستورداد که قیمت بسته ها را به حالت قبل 

برگردانند  وگرنه طبق گفته وزیر، برای هر 
روز تخلف دو اپراتور 12 و 17 میلیارد تومان 

جریمه خواهند شد.

تمکین شد یا نه؟       
با پایان ایــن مهلت 48 ساعته، امــا ظاهرا 
قیمت بسته ها در اپلیکیشن اپراتور ایرانسل 
تغییر نکرده است و به شیوه عرضه محدود 
بسته ها و گران شده به فروش می رسد. اما 
سایت این دو اپراتور طبق برخی گزارش ها 
با تغییراتی همراه شده است. تجارت نیوز 
در این خصوص نوشت: »بعد از ضرب االجل 
دولــت به ایــن دو اپــراتــور، آن ها بسته های 

پرطرفدار را در ویترین خود ارائــه ندادند، 
بلکه آن ها را در سایت خود قرار داده اند. آن 
هم در قسمتی که دسترسی کاربران به آن 
ها چندان راحت نیست. یعنی کاربران برای 
خرید این بسته ها باید وارد سایت شوند و در 
آن جا به دنبال بسته اینترنت بگردند. هر 
چند برخی در فضای مجازی نوشته اند که 
اگر بتوانند محل فروش بسته های اینترنتی 
در سایت را پیدا کنند، با مشکالت دیگری 
مواجه اند. اول این که در خرید بسته مدنظر 
خــود از سایت  با مشکل مواجه شده اند یا 
از کندی سایت همراه اول گالیه دارنــد... 
بسیاری معتقدند هــدف دو اپــراتــور بزرگ 
ــه بسته اینترنت در  کشور از این شیوه ارائ
سایت و نبود اطالع رسانی مناسب درباره آن 
این است که از زیر بار فشار دولت و سازمان 
بسته  آن که  نه  کنند  خالی  شانه  تعزیرات 
مناسب به مخاطب بدهند.«به هر روی به 
دلیل نبود اطالع رسانی توسط اپراتورها و 
اظهارنظر مشخص از سوی مسئوالن وزارت 
ارتباطات در سه روز گذشته و پس از پایان 
48 ساعته همچنان  ــل  مهلت ضــرب االج
ماجرای گــران فروشی اپراتورها در ابهام 
ماند . اگرچه وزیر ارتباطات در روزهای اخیر 
از احراز تخلف 600میلیاردی دو اپراتور در 
این مدت پرده برداشت اما باید بپذیریم که 
این اتفاقات همچنان از جیب مردم می رباید 
و از  بازگشت مبالغ اضافه نیز خبری نیست. 

 با تضییع حق پیش کسوتان مشاغل 
سخت و زیان آور

 عجب تکریمی  شد امسال  
برای بازنشستگان!

بیست و پنجم ذی الحجه را به نام  روز خانواده و تکریم 
بازنشستگان گذاشته اند. روزی که متعلق به قشر 
عظیمی است ،از خانواده ها گرفته که کوچک ترین 
اجتماع هر جامعه را تشکیل می دهند تا بازنشستگان 
عزیز به عنوان پیش کسوتان عرصه کار و تولید.هر 
سال و به این مناسبت برنامه هایی از سوی تشکل 
هــای بازنشستگی بــرای تجلیل و تکریم ایــن قشر 
سپید موی، برگزار می شد که امسال بنا به شرایط و 
شیوع کرونا و لزوم مراقبت های بیشتر از این سرمایه 
های ارزشمند، برنامه چندانی برگزار نشد که البته 

بهترین کار بود.
با وجود این اتفاق، بازنشستگان عزیز ذره ای ماللت 
به خود راه ندادند چرا که چنین تصمیمی، بسیار هم 
نیک بود به ویژه این که حضور افراد مسن در مجامع، 

بیشتر با احتمال آلودگی و خطر ابتال همراه است.
اما آن چه دل بسیاری از این عزیزان پیش کسوت را 
شکست اجحاف و بی انصافی به آنان در طرح متناسب 
سازی حقوق بود به ویژه بازنشستگان مشاغل سخت و 
زیان آوری که در این طرح، زیانی دو چندان دیدند.به 
اعتقاد بسیاری از بازنشستگان مشاغل سخت و زیان 
آور در نظر نگرفتن سنواتی که تامین اجتماعی از آن 
به ارفاق نام می برد اما در عمل ارفاقی در کار نیست و 
حق و حقوقش را تا ریال آخر و به نرخ روز بازنشستگی 
دریافت کرده است بی عدالتی محض است و متولیان 

کار باید پاسخ گو باشند.
20 ساله  کارگری که در بدترین شرایط، عمری 
را صرف کــرده و به حکم قانون و تایید خود تامین 
اجتماعی، زودتر بازنشسته شده است ابهامی به جا 
نمی گذارد که در این طرح حداقل نیمی از سنواتش 
بازنشستگان،  ــت کــه  نــشــود.یــک هفته اس لحاظ 
نمایندگان آنان و حتی برخی مسئوالن، اعتراض 
خود را به گوش آقایان می رسانند اما تامین اجتماعی 
همچنان بر طبل خود می کوبد و رویه اش را صحیح 
می پندارد! روالی که از عید سعید غدیر تا روز تکریم 
بازنشستگان، بد جوری دلشان را شکسته و آنان را از 

دیگر بازنشستگان، عقب تر رانده است.
نگاهی به داشته هایمان گویای بسیاری از موارد 
است این که قدیمی ترها گفته اند دل شکستن، 
هنر نمی باشد ... حکایت و شرح حالی است بر دل 

سوخته بازنشستگانی که به حق خود نرسیدند.

یادداشت  

  مجتبی نوریان 
 عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور

تنها نقطه سبز کشورهم زرد شد

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تنها نقطه سبز کشور و بدون 
بیماری کرونا در جزیره ابوموسی بود که متاسفانه در هفته 
گذشته به نقطه زرد یعنی با خطر متوسط بیماری تبدیل شد.به 
گزارش ایسنا، دکتر سیماسادات الری درباره استان های در 
وضعیت قرمز بیماری گفت: استان های مازندران، تهران، قم، 
گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان 
رضــوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و 
ــزود: همچنین  ــد. الری اف گیالن در وضعیت قرمز قــرار دارن
استان های فارس، ایالم، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، 
بختیاری  و  چهارمحال  همدان،  بوشهر،  غربی،  آذربایجان 

و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قــرار دارنــد.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین در توضیح وضعیت استان 
هرمزگان  گفت: در این استان خیز ضعیف بیماری را در اسفند 
ماه و خیز متوسط را در فروردین ماه امسال داشتیم و متاسفانه 
از نیمه دوم اردیبهشت شاهد خیز شدید در ابتال و بستری ناشی 
از کرونا در اغلب شهرستان های این استان هستیم؛ به طوری 
که در روزهــای پایانی خردادماه تعداد مــوارد ابتال و بستری 
در این استان به بیشترین میزان خود از زمان شیوع بیماری 
رسید.وی ادامه داد: با همکاری مردم در رعایت پروتکل های 
بهداشتی، تالش کادر بهداشت و درمان و حمایت ستاد استانی، 

از هفته اول تیر ماه نمودار ابتال و بستری در این استان روند 
نزولی به خود گرفته اما به رغم این روند کاهشی، در برخی 
شهرستان های استان وضعیت شیوع بیماری همچنان حساس 
و شکننده است؛ به طوری که در هفته گذشته دو شهرستان به 
شهرستان های در وضعیت قرمز آن اضافه شد و به این ترتیب هم 
اکنون پنج شهرستان کیش، پارسیان، جاسک، قشم و میناب در 
وضعیت قرمز بیماری هستند و بندرلنگه نیز در وضعیت هشدار 
قرار دارد.وی همچنین اظهار کرد: تنها نقطه سبز کشور و بدون 
بیماری کرونا در جزیره ابوموسی بود که متاسفانه در هفته 

گذشته به نقطه زرد یعنی با خطر متوسط بیماری تبدیل شد.

یک توئیت

پیشنهاد یک نماینده مجلس
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مجید صالحی قصد دارد تولید 
برنامه »ام شو« را ادامه بدهد و 
پس از پایان ایام عزاداری محرم 
و صفر، با سری دوم این برنامه 
بار دیگر در فضای مجازی دیده 

ــو« اولین تجربه صالحی در زمینه  شــود. »ام ش
اجرا بود.

مهتاب کرامتی به زودی با فیلم 
عباس  کارگردانی  به  »بهت« 
ــه نــمــایــش خانگی  رافــعــی، ب
می آید. این فیلم که سال 96 
ساخته شده، یازدهم خردادماه 

در سینمای آنالین اکــران شد و چندان دیده 
نشد.

مهناز افشار فیلم »مهمانخانه 
ماه نو« محصول مشترک ایران 
و ژاپــن را در نوبت تــوزیــع در 
نمایش خانگی دارد. »ناگهان 
درخــت« و »گیلدا« از معدود 

آثاری است که این بازیگر، آماده اکران دارد.

بهناز جعفری از ششم شهریور 
ماه با فیلم »یلدا« به کارگردانی 
مسعود بخشی در سینماهای 
ــد.  آلـــمـــان دیــــده خـــواهـــد ش
همچنین قــرار است این فیلم 
در اتریش، فرانسه و سوئیس هم روی پرده برود.

چهره ها و خبر ها

ــا  ــ ــن روزه ــ هــومــن ســیــدی ای
مشغول بازی در سریال نمایش 
خانگی »گیسو« به کارگردانی 
ــت. او یک  ــادی اس منوچهر ه
ــال گذشته درگــیــر ساخت  س
سریال »قورباغه« بوده و در فیلم یا سریالی بازی 

نکرده بود.

ــرزو ارجمند در فیلم »بــرای  ب
مرجان« به کارگردانی حمید 
زرگرنژاد ایفای نقش خواهد 
ــر بــا جمشید  ــن اث ــرد و در ای ک
هاشم پور، پگاه آهنگرانی، فریبا 

متخصص، رامین راستاد و مریم بوبانی همبازی 
خواهد شد.

تلویزیون محرم امسال نیز طبق روال معمول، سریال های مختلفی به مناسبت ماه محرم و صفر تدارک دیده است. قرار 
است چهار سریال »سرزده« به کارگردانی بهادر اسدی، »بوم و بانو« ساخته سعید سلطانی، »زمین گرم« ساخته سعید 
نعمت ا... و »نجال« به کارگردانی خیرا... تقیانی پور، به جدول پخش شــبکه های یک، دو و ســه، اضافه شــوند که در این 
میان شبکه3 با پخش 2 سریال ، کنداکتور پر و پیمانی در شب های محرم و صفر دارد در ادامه مطلب، نکاتی درباره این 

سریال ها و بازیگران شان می خوانید.

سینمای جهان

سینمای ایران

ترافیک ستاره ها در سریال های مناسبتی
حسام منظور، مسعود رایگان، آزیتا حاجیان و فریبا متخصص با سریال های ویژه محرم و صفر در راه تلویزیون هستند

»خروج« به خانه ها آمد

فیلم سینمایی »خروج« به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا دیروز به شبکه نمایش خانگی آمد.

پس از نمایش موفق فیلم سینمایی »خروج« در 
اکران آنالین و فروش حدود 3 میلیاردی این فیلم 
در سامانه های اینترنتی، تازه ترین اثر ابراهیم 
حاتمی کیا از دیروز در سامانه های فیلیمو و نماوا 
نمایش داده شد. نسخه فیزیکی فیلم نیز از دیروز 
در فروشگاه های معتبر سراسر کشور عرضه شد.

در این فیلم فرامرز قریبیان، پانته آ پناهی ها، 
کامبیز دیــربــاز، ســام قــریــبــیــان، محمدرضا 
شریفی نیا، گیتی قاسمی و جهانگیر الماسی به 
عنوان بازیگران اصلی به ایفای نقش پرداختند. 
»خروج« بیستمین فیلم ابراهیم حاتمی کیا در 

مقام کارگردان در سینمای ایران است.

برگزیدگان لوکارنو معرفی شدند

لوکرتسیا مارتل، ماری الساندرینی و میگل گومز به 
عنوان برندگان جوایز لوکارنو ۲۰۲۰ معرفی شدند.
به گزارش مهر، فیلم های دو فیلم ساز آرژانتینی 
یعنی »چوکوبار« ساخته لوکرتسیا مارتل و »زاهوری« 
ساخته ماری آلساندرینی به عنوان برندگان جوایز 
پلنگ دوره ۲۰۲۰ لوکارنو معرفی شدند. این دو 
فیلم در بخش »فیلم های فردا« که مهم ترین بخش 
رقابتی این جشنواره است این موفقیت را کسب 
کردند. جشنواره لوکارنو همچنین با اهدای جایزه 
هیئت داوری از فیلم »وحشی گری« میگل گومز فیلم 
ساز پرتغالی تقدیر کرد. جایزه نوآورانه ترین پروژه نیز 
به فیلم »پارچه پیکر انسان« به ورونا پاراول و لوسین 

کستینگ تیلور رسید.
جوایز برتر بخش »پلنگ فردا« که مختص فیلم های 
کوتاه و متوسط است و امسال بخش اصلی رقابتی 
جشنواره محسوب می شد، در بخش بین المللی 
به »من از آن گریختم و هنوز در آن هستم« ساخته 
دارول اولو کی فیلم سازی از لس آنجلس اهدا شد 

که درباره از دست دادن پدرش است.
در بخش فیلم کوتاه سوئیس نیز یوناس اولریش برای 
»مردم در روز شنبه« برنده پلنگ شد. این فیلم به این 
موضوع می پردازد که سوئیسی ها چگونه بعداز ظهر 

شنبه خود را می گذرانند.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

اولین تجربه کارگردانی سعید نعمت ا...

سعید نعمت  ا... که تا به حال در مقام نویسنده با 1 
کارگردانانی مانند سیروس مقدم و بهرنگ توفیقی، 
همکاری های متعددی داشته، در اولین تجربه کارگردانی خود، 
سریال »زمین گرم« را جلوی دوربین برده است. این مجموعه مانند 
بیشتر سریال هایی که نعمت ا... فیلم نامه آن ها را نوشته، مضامین 
مذهبی و اخالقی دارد. داستان سریال درباره دو برادر است که پس 
از سال ها با یکدیگر دیدار می کنند. برادر بزرگ تر در آخرین لحظات 
زندگی خود وصیتی می کند که باعث به وجود آمدن اتفاقاتی در 
زندگی برادر کوچک تر می شود. سعید نعمت ا... پیشتر در سریال 
»برادرجان« و »جراحت« به تقابل دو برادر پرداخته بود. کامران 
تفتی، نادر فالح، مرجان شیرمحمدی، علیرضا خمسه، اصغر همت 

و دنیا مدنی از بازیگران این مجموعه هستند.

دومین تجربه حسام منظور در اثر مناسبتی

حسام منظور یک سال پس از سریال »برادرجان« 2 
که ماه رمضان 98 روی آن رفت، دهه آخر ماه صفر با 
سریال مناسبتی تازه ای به نام »نجال«، به تلویزیون می آید. این بازیگر 
سال 97 با سریال »بانوی عمارت« در تلویزیون خوش درخشید و 
به چهره شناخته شده ای تبدیل شد. البته او پیش از این مجموعه 
سابقه بازی در تئاتر را داشت اما »بانوی عمارت« باعث شد این بازیگر 
به مخاطبان معرفی شود. پس از این سریال، مجموعه »برادرجان« 
نتوانست اثر موفقی در کارنامه منظور باشد و دومین تجربه حضور 

او در قاب تلویزیون تجربه موفقی از آب در  نیامد، باید منتظر پخش 
»نجال« بود تا بهتر بتوان درباره حضور این بازیگر در تلویزیون قضاوت 
کرد. حسام منظور در این سریال نقش شخصیتی به نام »عبد« را 
بازی می کند که به دختری به نام »نجال« که اصالت ایرانی عراقی 
دارد عالقه مند می شود، اما شرط ازدواج این دختر، بردن »عبد« به 
کربال در اربعین است. بیشتر شخصیت های سریال لهجه جنوبی 
دارند، باید دید حسام منظور چطور از پس این چالش برآمده است.

چهره های جوان و تازه در قاب تلویزیون

در میان گروه بازیگران سه سریال »بوم و بانو«، 3 
»نجال« و »سرزده«، سه چهره نسبتا جدید و جوان 
دیده می شود. دیبا زاهدی که تا به حال در چند فیلم سینمایی 
بازی کرده، محرم امسال در اولین تجربه حضور جدی خود 
در تلویزیون، با سریال تاریخی »بوم و بانو« به کارگردانی سعید 
سلطانی دیده خواهد شد. فیلم »تیغ و ترمه« و سریال »آقازاده«، 
آخرین آثاری هستند که این بازیگر در آن ها دیده شده. دیبا 
زاهدی در مجموعه »87 متر« اثر کیانوش عیاری نیز بازی کرده 
است. چهره دیگر، سارا رسول زاده است که در مجموعه »نجال« 
نقش یکی از شخصیت های اصلی را برعهده دارد. این بازیگر 
تا به حال در مجموعه نمایش خانگی »عاشقانه« بازی کرده و با 
این سریال شناخته می شود. سابقه حضور او در تلویزیون نیز به 
اجرای برنامه های کودک و نوجوان به نام »ترمه طال« و »سپید 
پررنگ« می رسد. البته این بازیگر در تلویزیون بیشتر به واسطه 
سریال »پرده نشین« شناخته می شود. مریم مومن هم یکی از 

چهره های جدیدی  است که تلویزیون معرفی کرده است. او 
نیز مانند حسام منظور با سریال »بانوی عمارت« مطرح شد و 
به زودی با مجموعه »سرزده« به شبکه یک می آید. این سریال 
قرار بود شب های قدر پخش شود و داستان آن در ماه رمضان 

می گذرد.

  از مسعود رایگان تا آزیتا حاجیان

عالوه بر چهره های جوان، تعدادی از بازیگران 4 
باسابقه نیز در ایــن چهار سریال ایفای نقش 
کــرده انــد. مسعود رایــگــان که آخرین بار ســال 97 مجموعه 
پرمخاطب »دلــدادگــان« ساخته منوچهر هادی را روی آنتن 
داشــت، تقریبا دو سال پس از این سریال، با »بــوم و بانو« در 
شبکه دو حضور خواهد داشت. فریبا متخصص نیز یکی دیگر 
از بازیگران باسابقه این مجموعه است. آخرین اثری که آزیتا 
حاجیان با آن در تلویزیون دیده شد سریال »بازی نقاب ها« بود 
که سال 97 پخش شد و خیلی مورد استقبال قرار نگرفت، اکنون 
قرار است این بازیگر با سریال »نجال« بار دیگر در قاب تلویزیون 
حضور داشته باشد. حاجیان در این مجموعه با دخترش ملیکا 

شریفی نیا همبازی شده است.

  عاشقانه های تاریخی

از میان چهار سریال »سرزده«، »بوم و بانو«، »زمین 5 
گرم« و »نجال«، قصه دو مجموعه »بوم و بانو« و 
»نجال« در زمان حال نمی گذرد. سریال تاریخی »بوم و بانو« 
روایتی عاشقانه دارد و داستان آن در دوره پهلوی می گذرد. سعید 
سلطانی که سال گذشته مجموعه »ستایش« را روی آنتن داشت، 
کارگردانی این سریال را برعهده داشته. سابقه خوب او در آثار 
تاریخی مانند »پس از باران« و »خانه ای در تاریکی« باعث می شود 
به استقبال مخاطبان از این مجموعه تا حدی امیدوار باشیم. 
داستان عاشقانه سریال »نجال« هم در سال 58 روایت می شود. 
این اولین تجربه خیرا... تقیانی پور در زمینه ساخت سریال است.
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دکتر محمد قریب)نشسته( در جمع تعدادی از دانشجویان دانشکده پزشکی- اواسط دهه 1340

 جواد نوائیان رودســری – این روزهــا که کادر 
درمــانــی کشور مــا، آزمــونــی سخت و حساس را 
از سر می گذراند و پزشکان و پرستاران فداکار 
ایران زمین، با نثار جان خود، برگی زرین را در 
تاریخ ما رقم می زنند، یادکردن از بزرگان طب 
ایران، آنان که هم طبیب جسم بودند و هم طبیب 
جان، کاری پسندیده و درخور به نظر می رسد. 
ــرورش  ــروز، مهد پ ــا، از دیــربــاز تــا امـ سرزمین م
بزرگ ترین پزشکان جهان بوده است؛ پزشکانی 
که افزون بر دانش، مجهز به سالح اخالق بوده اند و 
کسوت شریف طبابت، برایشان دکان کسب درآمد 
نبوده است. اگر در خاطرتان باشد، در همین 
صفحه، از دکتر شیخ و دکتر حجازی، دو پزشک 
نکونام مشهدی یادی کردیم. امروز قصد داریم از 
بزرگ مردی یاد کنیم که در تاریخ پزشکی ایران، 
نامش چون ستاره ای می درخشد و حرمت لباس 
مقدس پزشکی را به رخ بینندگان می کشد؛ دکتر 

محمد قریب، بنیان گذار طب اطفال در ایران.

آغاز و انجام یک پزشک	 
دکتر محمد قریب، در سال 1288 خورشیدی 
در تهران متولد شد؛ در خانواده ای اهل فرهنگ 
که اهتمام فراوانی به تحصیل فرزند داشت. 
ــای دبستان و دبیرستان را در  محمد دوره هـ
مدرسه سیروس و دارالفنون گذراند و سپس، 
برای ادامه تحصیل در رشته طب، راهی فرانسه 
شد. دکتر قریب تحصیالت پزشکی خود را در 
دانشکده طب پاریس گذراند؛ او نخستین پزشک 
ایرانی بود که در کنکور انترنی این دانشکده 
پذیرفته شد و استادان فرانسوی را به این باور 
رساند که ایران مهد پرورش و تربیت پزشکانی 
تأثیرگذار اســت. او پس از بازگشت به ایــران، 
وارد دانشکده پزشکی شد و به تدریس طب 
پرداخت. از آن جا که عنوان رساله وی در فرانسه، 
»وقفه های تنفسی در نـــوزادان« بــود، اهتمام 
فراوانی به ایجاد بخش اطفال در بیمارستان های 
ایران داشت. به همین علت، او را بنیان گذار طب 
اطفال در ایران می دانند. دکتر قریب در دوران 
زندگی خود، شاگردان بسیاری را تربیت کرد که 

برخی از آن ها، چون خود او، به پزشکان حاذقی 
در عرصه طب اطفال تبدیل شدند. تالش های 
او برای تأسیس بیمارستان اختصاصی اطفال، 
در سال 1347 به ثمر نشست و با نام »مرکز طبی 
کودکان« افتتاح شد. اما عمر آن مرد بزرگ، 
چندان دوام نیافت که حاصل تالش های خود را 
ببیند؛ اول بهمن ماه سال 1353، دکتر محمد 
65 سالگی  قریب بر اثر بیماری سرطان، در 
درگذشت. پیکر او به قم منتقل و پس از اقامه 
نماز توسط آیت ا... العظمی سیدشهاب الدین 
مرعشی نجفی، در آرامستان شیخان، مجاور 
خاک  بــه  معصومه)س(،  حضرت  مطهر  حــرم 

سپرده شد.

پزشکی مزّین به زینت اخالق	 
آن چه باعث می شود دکتر قریب را یکی از قلل 
پزشکی ایران به حساب آوریم، تنها حاذق بودن 
و توانمندی علمی نیست؛ آن مرحوم به معنای 
کامل کلمه، انسانیت را با رفتار و منش خود 
هجی می کرد و به زیــر دستانش می آموخت. 
او که در خــانــواده ای معتقد و مذهبی پرورش 
یافته بود، با تأسی به موالی متقیان)ع(، اهتمام 
ویژه ای به رسیدگی و دست گیری از درماندگان 
داشت. آن چه عظمت شخصیت دکتر قریب را 

بیش ازپیش مقابل دیدگان ما قــرار می دهد، 
تالش های مخفیانه او در این عرصه است. حتی 
نزدیک ترین افراد به وی، نمی دانستند که او، 
شبانه محموله های دارو و شیرخشک را پشت 
خــودرو شخصی اش حمل می کرد و در جنوب 
شهر، مهمان زاغه نشینانی می شد که سخت به 
خدمات پزشکی و غذایی نیازمند بودند. این که 
او چه مدت به این امر مقدس مشغول بــود، بر 
هیچ کس معلوم نیست؛ اما هر چه بود، این عمل 
انسانی، تبدیل به توشه ای عظیم برای آخرت 
و خرمنی پربار برای آبروی دنیوی دکتر محمد 
قریب شد. او عالی ترین مناصب دانشگاهی را 
داشت؛ نشان لژیون دونور فرانسه را به سینه اش 
آویخته بودند؛ عضو برجسته انجمن های علمی 
در پنج قاره بود؛ اما هیچ گاه از یاد نبرد که دانش، 
تنها وسیله ای برای خدمت است و مقامات این 

دنیا، چون خود آن، فانی و رفتنی  هستند.

پاسبان فرهنگ	 
ــت؛ بسیار  دکتر قریب، شخصیتی محکم داش
بودند افراد مستعدی که در آن زمان برای تحصیل 
طب به فرنگ رفتند و پس از فراغت از تحصیل، 
خودباخته و فرنگی مآب به وطن بازگشتند تا 
کمبودها را به سر مردم بکوبند و نق بزنند؛ اما 

ــا نبود؛  دکتر محمد قریب از ایــن جنس آدم ه
او مــردم، فرهنگ و میهنش را دوســت داشت. 
دکتر الپالن، از استادان وی در دانشکده طب 
پاریس درباره اش می گوید: »قریب با روحیه ای 
با  انتقادی   حتی  و  روشن بینانه  امــا  دوستانه 
فرهنگ  فرانسه برخورد کرد و از آن گزیده هایی 
که باعث استغنای فرهنگی وی شد، برگرفت و 
توانست میان  میراث  نیاکان خود و علوم نوین 
غربی، آشتی برقرار کند.« آن مرحوم در طول 
زندگی حرفه ای خود، از اتفاقاتی که در کشور 
روی مــی داد، غفلت نمی کرد و در بزنگاه هایی 

در  جنگ  و  قحطی  مانند 
آذربایجان یا اعتراض 

به وادادگـــی رژیم 
برابر  در  پهلوی 
ورود  با  آمریکا، 
قاطع  و  به موقع 
خود، نشان داد 

که نه فقط استاد 
ــی، بــلــکــه  ــکـ ــزشـ پـ

تمام معنا  بــه  انسانی 
در خدمت مردم 

مــیــهــن  و 
است.

یادی ازدکتر محمدقریب ،  اسوه پزشکان فداکار در روزهای سخت نبرد کادر درمان با کرونا

همسفر با دغدغه های مردم؛ از پاریس تا تهران

به مناسبت 26 مردادماه، سالروز ورود آزادگان به میهن  

شکوه بازگشت مردان قبیله غیرت
رودسری – صبوری کردن، درسی است که 
از زینب)س( آموخته ایم؛ این که در مصیبت و 
رنج، در اسارت و زندان نیز، می توان سربلند 
بود و آزادگی را فریاد کرد. 26 مردادماه هر 
سال، یادآور خاطره ای بس شورانگیز است؛ 
رهایی فرزندان دالور این مرزوبوم، از بند 
اسارت رژیم بعثی عراق؛ بازگشت سرافرازانه 
آزادگانی که آزادگی را با حضور و وجودشان، 
مفتخر کردند. برخی به اشتباه بر این باورند 
ــارت، بــرای اسیر، پایان نبرد است و  که اس
آغاز زیستن در تنهایی و گمنامی؛ اما وقتی 
پای دفاع از عقیده و پاسداری از مرزوبوم در 
میان باشد، اسارت نه فقط پایان راه نیست، 
بلکه شروع نبردی سنگین در جبهه ای دیگر 
است؛ جبهه ای که جز سالح ایمان و توکل، بر 
دوش رزمنده نیست؛ این جا دیگر نمی توان 
باید  زد؛  بانگ  را  خفته  گلو  در  فریادهای 
صبر کرد و حرمان ها را دیــد؛ ستم ها را به 
جان خرید و خم به ابرو نیاورد که دشمن، 
در انتظار شکستن توست؛ فرو ریختنت و 
پشت کردن به آن چه در مصاف علنی برایش 
سینه سپر کرده بودی. برای معرفی کسانی 
که زیر شکنجه های غیرانسانی استخبارات، 
صــدای شکسته شدن استخوان های خود 
کلمه ای  و  می شنیدند  را  همرزمانشان  و 

علیه انقالب و میهن بر زبــان نمی راندند، 
کلمه اسیر واژه ای محدود و بی مسماست. 
ــرای فــرزنــدان  هــم از ایــن روســت کــه ملت ب
برگزید؛  را  »آزاده«  ــام  ن افتخارآفرینش، 
ــی کــه حرمت میهن را بــا صبوری  ــان آزادگ
پاس داشتند و درسی جاودانه به آیندگان 
دادند؛ این که پیروزی را فقط در معرکه نبرد 
نمی توان به دست آورد. تا امروز، 30 سال از 
آن روز بزرگ گذشته است؛ از 26 مردادماه 
سال 1369؛ از آن فرج بعد از شدت؛ از آن 
روزی که مام میهن برای فرزندان پرافتخارش 
ــود؛ از آن روزی که  ــش ــاره آغـــوش گ ــ دوبـ
بغض های فروخورده چند  ساله ترکید؛ برای 
مادر و پدر، برای همسر و برای فرزند، یک روز 
هم زمان زیادی است برای ندیدن عزیز؛ چه 
برسد به این که سالیان بسیار بر این مفارقت 
بگذرد و گــاه، خبری هم از راه نرسد. 26 
مرداد برای تاریخ ایران، برگ زرین دیگری 
است؛ یاد و یادواره حماسه ای که تا دنیا باقی 
است، می ماند و یادآور بزرگ مردانی است 
که هرچند رنج اسارت، جسم شان را خسته 
و رنجور کرد، اما روح بزرگ و همت بلندشان 
را آسیبی نرساند. امــروز، یادمان شکوهی 
جاودانه است؛ شکوه بازگشت مردان قبیله 

غیرت. 

دکتر قریب عالی ترین مناصب 
دانشگاهی را داشت؛ نشان لژیون 
دونور فرانسه را به سینه اش آویخته 
بودند؛ عضو برجسته انجمن های 
علمی در پنج قاره بود؛ اما هیچ گاه 
از یاد نبرد که دانش، تنها وسیله ای 
برای خدمت است و مقامات این دنیا، 
چون خود آن، فانی و رفتنی  هستند
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به شکل های داده شده، گزینه مناسب 
را انتخاب کنید.
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6. کنیه-مرکز استان مازندران 7.اقیانوس پاسیفیک-
قــرض 8.داروی آنتی بیوتیک 9.سقف دهـــان-آرزو-

ویتنامی-بیماری  10.گنگ-عید  لــری  لحظه-دختر 
جرب 11.کج-از نت های موسیقی-خادم کلیسا 12. اثر 

اونوره دو بالزاک

  عمودی:
1. فیزیک دان آمریکایی 2.یکی از 12 مقام موسیقی-
فــرو رفتگی-گیاه چتری 3.دودمان-هشتمین مــاه از 
ســال خــورشــیــدی – پــول ترکیه 4.کـــاه فــرنــگــی- از 
حــروف انگلیسی-آغوز-شهر ارگ 5.زیــرانــداز-مــوش 
تنفسی-پارچه  راهــی-بــیــمــاری  میان  6.مسافرخانه 
خودستایی   .8 غایب-تهی-شمشیر  7.ضمیر  لطیف 

ــه  ــع ــل ــه دروغ-ق ب
پاکی- 9.مظهر 
ــول  ــ ــن-پـ ــ ــیـ ــ چـ
 .10 ژاپن-چیز 
ــده  ــن ــوب ــروه-ک گ
مــطــبــخ-نــاپــیــدا 
- ن ال ا د .1 1
عامت مفعولی-
جرس 12.نقاش 

فرانسوی

افقی:1. خاورشناس آلمانی2 .رهایی-ضمیر داخل-جنگل کوچک 3. موی شیر-
جسر-از اناجیل اربعه 4.پشم سوخته-پاالن -تمیز-پول سامورایی ها 5.مسجد ترکیه 

افقی:1.دموکراسی 2.خیمه- جدید-شتر بی کوهان 3.ضمیر مودبانه-تخم مرغ 
انگلیسی-بن بست بدن 4. آب عرب-نفی عامیانه-حیوان مفید-متر نشده 5.نوعی 

میمون 6.جواب هوی – پاکدامن 7.ماتریالیست-سنگ 
ریز 8. دومین ماه از سال خورشیدی 9.مخفف شاد-دیروز-
طریق کوتاه-وحشی 10.بیماری-ابر رقیق-پای افزار 

11.بی پدر-پاالن-باارزش 12.کنایه از تعجب زیاد

عمودی :
1. تاش در راه عقب نماندن از دیگران2. قابله-دو یار 
ــاال پــوش بلند- هم قد-نیروهای نظامی یک کشور 3.ب
شیفته-روشنایی 4. باب-توان-چروک-مرکز اندیشه 5. 
اصطاحی درشطرنج-حرارت 6. حجر-موی بلندسر -در 
بازی می زنند 7.از گروه های خونی-قدم -آموزگار مکتب 
8.از پسوندها-همراه پیچ 9.زائوترسان-ثقل-مخفف شاه-
سر بی مو 10.طویل ترین استخوان بدن-ترک وطن-لقب 

اروپایی 11. کبوتر 
صــحــرایــی-حــرف 
دهان کجی-مغازه 

12.از گل ها
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 معمای قدبلندترین دانش آموز:  قد بلندترین دانش آموز بهرام است.

معمای تخم مرغ آب پز: 

پس از جوشاندن آب ، تایمر سه دقیقه ای و تایمر پنج دقیقه ای را روشن کنید. 
هنگامی که تایمر سه دقیقه ای تمام شد ، تخم مرغ را در آب جوش قرار دهید. 
وقتی تایمر پنج دقیقه ای تمام می شود ، دو دقیقه دیگر تمام شده است و زمان 
آن است که تخم مرغ را از آب بیرون بیاورید. شما به تایمر چهار دقیقه ای برای 

این معما احتیاج ندارید.

هوش منطقی:

  هر بخش از دایره با بخش روبه رویی خود ارتباط دارد و همان طور که به دست 
آورده اید هربخش دو برابر بخش روبه رویی خود است در نتیجه جواب عدد 

42 خواهد بود.

چالش ذهن :  1. سومالی 2. مجارستان 3. اتریش 4. اسپانیا 5. جیبوتی 
6. مالت

تست هوش:

 گزینه )4( در هر مرحله شکلی که در ردیف باال از سمت راست شکل سوم است 
به ردیف پایین آمده و بقیه شکل ها به جز مثلث یک واحد به سمت چپ حرکت 

می کنند و شکل ردیف پایین به سمت راست ردیف باال می رود.

اختالف تصاویر:

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

چالش ذهن

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.
ســـــه حـــــرفـــــی: وان، 
ناو،الی،آلو، وال، اول و ...
چهار حرفی: والــی، ویا 

و ...
پنج حرفی: وانیل و لیوان

با توجه به الگوی عــددی داده شده به جای 
عالمت سوال عدد مناسب را قرار دهید.

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

شرح در متنبازی با کلمات

حل جدول:

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

 

ا ى  ن  د  ن   ى  م  ى    

م ک  ا   ن  ت   ا  ل    
   

ن ا  د  ن  ا  خ  ک   ى   ش 

ه ن  ا  ه  ب  د   ر  ا    
 

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 معما  )1( 

معما  )2( 

تخم مرغ آب پز

شما مــی خواهید یــک تخم مــرغ را در دو دقیقه 
بجوشانید. اما فقط یک تایمر سه دقیقه ای )ساعت 
شنی( ، یک تایمر چهار دقیقه ای و یک تایمر پنج 
دقیقه ای دارید ، چگونه می توانید تخم مرغ را فقط 

برای دو دقیقه بجوشانید؟

قدبلندترین دانش آموز

در یــک مــدرســه، قــد پنج نفر از دانــش آمــوزان را 
اندازه گیری و یادداشت کردند. بعد از مقایسه 
ــر بــه دســت آمــد:  قــد دانـــش آمـــوزان، اطــاعــات زی
 * دانیال، از بهروز بلندتر و از مهران کوتاه تر است.

ــر و از  ــدت ــن ــل * مـــهـــران، از ســعــیــد ب
ــر اســـت. ــاه تـ ــوتـ ــرام کـ ــهـ  بـ

با توجه با این اطاعات، 
قـــــد بـــلـــنـــدتـــریـــن 

دانش آموز چه کسی 
است؟
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در امتداد تاریکی

ن
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 خ
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ازمیان خبرها

خط زرد

توصیه های پیشگیری از سرقت 
اماکن خصوصی

    ورودی کانال کولر هر چند کوچک باشد با حفاظ 
فلزی مسدود شود.

    آژیرهای حفاظتی محل کسب خود را طوری نصب 
کنند که به سادگی برای سارقان قابل تشخیص نباشد.
     تا حد امکان از قفل های سوئیچی استاندارد و 

کتابی استفاده شود.
     درهای مغازه از نوع کرکره مشبک انتخاب شود تا 
شب ها نیز روشنایی کافی در مغازه وجود داشته باشد.
     در زمان قطع برق، مراتب به مرکز فوریت های 
110 بــرای پیشگیری از سرقت هــای احتمالی 

گزارش شود.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

وسوسه های هوس آلود!

از همان اوایل زندگی نسبت به همسرم بی تفاوت 
بودم و هیچ عالقه ای به او نداشتم. در واقع منتظر 
شاهزاده ای با اسب سفید بودم که »اسماعیل« به 
خواستگاری ام آمد و من با اصرار خانواده ام، در 
حالی پای سفره عقد نشستم که 30بهار از عمرم 

گذشته بود و ...
این ها بخشی از اظهارات زن 46ساله ای است 
که با شکایت همسرش در یک خانه مجردی 
دستگیر شد. این زن جوان که مدعی بود عالقه 
ای به همسرش نــدارد و می خواهد به تنهایی 
زندگی کند، درباره قصه ازدواجش به کارشناس 
اجتماعی کالنتری الهیه مشهد گفت: در یک 
خانواده چهار نفره به دنیا آمدم. پدرم شغل آزاد 
داشت اما زندگی مرفهی نداشتیم. من هم پس 
از آن که در رشته علوم انسانی دیپلم گرفتم، در 
کنار مادرم به امور خانه داری پرداختم. همیشه با 
خودم فکر می کردم که باید جوانی پولدار، خوش 
تیپ و با کماالت به خواستگاری ام بیاید تا به او 
پاسخ مثبت بدهم اما سال ها پشت سر هم می 
گذشت و شاهزاده من از راه نمی رسید، تا این که 
باالخره اسماعیل مرا در 30سالگی خواستگاری 
کرد. او شغل آزاد داشت و از نظر تیپ و قیافه هم 
به دلم نمی نشست. با این حال، خانواده ام به 
این دلیل که آرام آرام سن ازدواجم می گذرد، به 
ازدواج با اسماعیل اصرار کردند. من هم که دیگر 
چاره ای نداشتم، پای سفره عقد نشستم و زندگی 
مشترکم را در حالی آغاز کردم که هیچ حس و 
عالقه ای به همسرم نداشتم. با آن که صاحب 
یک دختر شده بودم بارها به همسرم گفتم هیچ 
عشق و عاطفه ای به او ندارم اما او که عاشقانه 
با من ازدواج کرده بود حرف هایم را جدی نمی 

گرفت و توجهی به آن نشان نمی داد. 
اسماعیل همواره سعی می کرد رضایت مرا در 
زندگی جلب کند، به همین دلیل همه خواسته 
ــرآورده می کرد و بــرای رضایت من از  هایم را ب
این زندگی مشترک، همه تالشش را به کار می 
گرفت. با این حال من نه تنها تمایلی به او نداشتم 
بلکه روز به روز هم بیشتر از او متنفر می شدم. 
البته حرف ها و جمالت یکی از دوستانم در این 
حس تنفر نقش مهمی داشت. »فریده« زن مطلقه 
ای بود که اعتقاد داشت زن باید »آزاد« زندگی 
کند و تحت سیطره مرد نباشد. او می گفت زن 
نباید امر و نهی بشنود و هر طور که دوست دارد 
باید زندگی کند!  من هم که تحت تاثیر حرف 
های فریده قرار داشتم، ارتباطم را در حالی با او 
ادامه دادم که فهمیدم با چند جوان غریبه رابطه 
غیراخالقی دارد. در این میان، او مرا ترغیب کرد 
برای آن که آزادانه زندگی کنم، با پسر جوانی که 
که به منزل او رفت و آمد داشت، ارتباط برقرار کنم 
تا معنای »زن و مرد« در زندگی ام از بین برود و در 
واقع به سبک فرهنگ اروپایی زندگی کنم. من 
هم که عالقه ای به همسرم نداشتم، خیلی راحت 
حرف های فریده را پذیرفتم و به طور پنهانی با 
»هوشنگ« ارتباط عاطفی برقرار کردم.  مدتی 
بعد، همسرم متوجه ماجرا شد به طوری که خشم 
و نفرت سراسر وجودش را فرا گرفت. به همین 
دلیل از خانه فرار کردم و با کمک فریده منزل 
مجردی را در منطقه دیگری از شهر اجاره کردم 
تا به قول معروف »آزادانــه« زندگی کنم و با هر 
کسی که  دوست دارم رفت و آمد داشته باشم.  
خالصه، در حالی که زندگی مستقلی دور از 
چشم اسماعیل برای خودم تشکیل داده بودم، 
آرام آرام و به صــورت پنهانی با دخترم ارتباط 
برقرار کــردم و او را به سوی خــودم کشیدم. او 
مخفیانه به منزل مجردی من آمد و من هم سعی 
می کردم او را آزاد بگذارم تا بیشتر به طرف من 
جذب شود. حتی دخترم را ترغیب به ارتباط با 
جنس مخالف می کردم و آن ها را در خانه تنها می 
گذاشتم. آن قدر تحت تاثیر حرف های احمقانه 
فریده قرار گرفته بودم که با دست خودم در حال 
نابود کردن زندگی و آینده دخترم بودم. روزها به 
همین ترتیب می گذشت تا این که دخترم دیگر به 
منزل پدرش نرفت و زندگی با مرا ترجیح داد. از 
سوی دیگر، اسماعیل که متوجه ماجرا شده بود 
برای نجات دخترش از من شکایت کرد تا این 
که ماموران کالنتری الهیه به مخفیگاه من پی 
بردند و زمانی که قصد خروج از خانه را داشتم، با 
حکم قضایی دستگیرم کردند. حاال که عاقالنه به 
گذشته می اندیشم، تازه می فهمم که زنی ساده 
لوح هستم و به خاطر یک مشت حرف های پوچ 
تحت تاثیر وسوسه های شیطانی »فریده« قرار 
گرفتم و زندگی ام را به نابودی کشاندم. حاال هم 
اگرچه می دانم دیگر اسماعیل حاضر به زندگی با 
من نیست اما خوشحالم که ماموران انتظامی قبل 
از آن که دخترم در مرداب تفکرات هوس آلود من 
غرق شود، مرا دستگیر کردند و دخترم را نجات 

دادند اما ای کاش...
شایان ذکــر اســت، با صــدور دستوری از سوی 
سرهنگ توفیق حاجی زاده )رئیس کالنتری 
ــن زن پــس از بــررســی های  ــده ای ــرون الــهــیــه( پ
ــره مددکاری  موشکافانه و کارشناسی در دای
اجتماعی، برای طی مراحل قانونی به مراجع 

قضایی ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

 سرقت طالی  دختربچه ها 
در یک چشم به هم زدن

توکلی-سارقی که با شگردی عجیب، طالها 
و زیورآالت کودکان را  می ربود  با تالش شبانه 
روزی نیروهای  پلیس   کرمان  به  چنگ قانون 

افتاد.
به گزارش خبرنگار ما ،ماجرای سرقت طال و 
زیورآالت  دختربچه ها  در حالی  به موضوعی 
حساس بــرای پلیس تبدیل شد  که به دنبال 
افزایش سرقت های مزبور ،سرهنگ فداء مقام  
انتظامی شهرستان کرمان دستورات  ویژه ای 
را برای رصدهای اطالعاتی و شناسایی سارق 
یا  سارقان، صــادر کــرد. بنابراین   نیروهای  
کالنتری  16 فرماندهی انتظامی شهر کرمان  
وارد عمل شدند و تحقیقات خود را  در این باره  

آغاز کردند.
بنابراین گــزارش،  بررسی جزئیات پرونده و 
تجزیه و تحلیل های کارشناسی و اطالعاتی 
نیروهای انتظامی حکایت از آن داشــت که 
ســارق، کودکانی را که طال و زیــورآالت دارند 
هدف قرار می دهد و با استفاده از یک دستگاه 
موتورسیکلت سد راه این کودکان می شود و در 
کمترین زمان ممکن ودر یک چشم برهم زدن  
ــدام به سرقت  طالها و زیــورآالت کودکان  اق

می کند. 
در همین  زمینه ،ماموران انتظامی کالنتری 
16 شهر کرمان با انجام  اقدامات اطالعاتی و 
پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه این سارق 

شدند و در یک عملیات غافلگیرانه  متهم  را 
دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.سرهنگ 
فداء فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت 
: متهم  در بازجویی های تخصصی ماموران 
انتظامی چاره ای جز بیان حقیقت نداشت و 
به  پنج  فقره سرقت به عنف طال و  زیــورآالت 

کودکان در شهر کرمان اعتراف کرد.
این گزارش حاکی است این  متهم  که  بیکار ، 
متاهل و دارای دو فرزند است  در حالی با  دست 
بند پلیس  تحویل مرجع قضایی شد که با  پرسه 
زدن در کوچه های خلوت در محدوده  منطقه 
سرآسیاب  طال و زیورآالت کودکان تنها  را به 

دور از چشم والدین شان سرقت می کرد .  
از سویی مشخص شد این سارق به  مواد مخدر 
از نوع هروئین  نیز اعتیاد شدیدی دارد و انگیزه 
اصلی اش  از ایــن سرقت ها تامین  مخارج 

زندگی و هزینه مواد مخدر مصرفی اش است.

3 کشته در چند حادثه رانندگی 

ــور خــوش  ــح ــون در م ــی ــام تـــصـــادف پـــژو بـــا ک
ــر دو کشته بــه جــا گذاشت.به  ــه ییالق آزادش
گزارش رکنا، سرگرد حبیبی رئیس پلیس راه 
آزادشهر-شاهرود گفت: عصر دیــروز برخورد 

سواری با کامیون در حدفاصل تقاطع روستای 
ــاد موجب شد دو سرنشین پژو بر اثر  رحیم آب
شــدت جــراحــات جــان دهند.سرگرد حبیبی 
افزود: تجاوز به چپ سواری نسبت به کامیون 
این  آلودگی علت  دلیل خستگی و خواب  به 

تصادف بود.
 در حادثه ای دیگر بر اثر واژگونی خودرو  یک نفر 
کشته شد و دو نفر مجروح و راهی بیمارستان 
رئیس  عباسی"  "مصطفی  سرهنگ  شــدنــد.  
ــور استان فــارس در ایــن بــاره گفت:  پلیس راه
طبق گزارش مأموران پلیس یک سواری 206 
شهرستان  چمران  بولوار  در  سرنشین   سه  با 
شیراز در حرکت بود که پس از برخورد با درخت 
واژگون شد و بر اثر این حادثه یک نفر از سرنشینان 
فوت کرد و دو نفر دیگر مجروح و به بیمارستان 
منتقل شدند. همچنین رئیس اداره تصادفات 
پلیس راهور تهران از حادثه رانندگی در بزرگراه  
شهید چمران خبر داد و گفت: در این حادثه 
راکب موتورسیکلت فوت کرد.سرهنگ »احسان 
مُومنی« اظهار کــرد:در بررسی اولیه مشخص 
شد راننده خودروی سواری 206 که قصد تغییر 
مسیر داشته به موتورسیکلتی که در همین مسیر 
در حال تردد بوده، برخورد می کند و متاسفانه 
راکب موتورسیکلت به زمین می خورد و بر اثر 

شدت ضربه جان خود را از دست می دهد.

سجادپور- مهاجم مسلح ناشناس، چند 
ــل باغی در منطقه طرق  ــوان را که داخ ج
مشهد دور هم نشسته بودند به رگبار بست و 

یکی از آن ها را به قتل رساند.
به گــزارش خراسان، جمعه گذشته، چهار 
جوان برای تفریح و دور هم نشینی به باغ پدر 
یکی از جوان های مذکور می روند تا شب 
را کنار هم سپری کنند. اگرچه این چهار 
دیواری با چند درخت نام باغ به خود گرفته 
بود اما خانه باغ و سایبانی برای استراحت 
داشت به همین دلیل این چهار جوان وارد 
باغ شدند و در تاریکی شب دور هم نشستند. 
عقربه های ساعت حدود یک بامداد را نشان 
می داد که دو نفر از آن ها به حالت درازکش 
روی زیلو قرار گرفتند اما دو نفر دیگر هنوز 
نشسته بودند و با هم گفت و گو می کردند. آن 
ها در باغ را هم نبستند تا از دانه های کدویی 
مراقبت کنند که در نزدیکی باغ روی زمین 
پهن شده بود. )صاحب باغ مقداری دانه کدو 
را زیر نور خورشید قرار داده بود تا خشک 
ــزارش خراسان حاکی اســت، در  شوند( گ
همین حال ناگهان فرد ناشناسی مقابل در 

باغ ظاهر شد و با سالحی که در دست داشت 
ــوان، آتــش گشود. رگبار  به طــرف چهار ج
شلیک گلوله ها به حدی بود که فرصت هر 
گونه عکس العملی را از جوانان باغ نشین 
گرفت.  دو جوان درازکش در همان حالت 
خود را به جوی آب و کنار خانه باغ کشیدند 
اما تعدادی از گلوله ها به دو جوان 24 و 23 

ساله اصابت کرد و آن ها غرق در خون شدند. 
با فــرار مهاجم مسلح از صحنه این حادثه 
هولناک، بالفاصله دو جوانی که جان سالم 
به در برده بودند به یاری دوستان مجروح 
شان شتافتند و با نیروهای امدادی اورژانس، 
تماس گرفتند.  دقایقی بعد دو مجروح این 
حادثه به بیمارستان امدادی شهید کامیاب 

مشهد منتقل شدند اما جوان 24 ساله که 
وحید براتی نام داشت بر اثر عوارض ناشی 
از اصابت چند گلوله جان سپرد. در همین 
حال جوان دیگری به نام بهنام-خ که هدف 
گلوله قرار گرفته بود به اتاق عمل هدایت 
شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و بدین 

ترتیب از مرگ نجات یافت. 
بنابر گزارش خراسان، به دنبال اعالم این 
جنایت مسلحانه به قاضی ویژه قتل عمد، بی 
درنگ قاضی علی اکبر احمدی نژاد شبانه 
به همراه گروه تخصصی کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی عازم 

مرکز درمانی و محل وقوع جنایت شد. 
بررسی های مقدماتی نشان داد که جوان 
مهاجم از سالح کالشینکف استفاده کرده و 
به صورت غافلگیرانه به دور هم نشینی چند 
جــوان شبیخون زده است که هنوز انگیزه 
وحشتناک  جنایت  ایــن  از  مسلح  مهاجم 
مشخص نیست. تحقیقات بیشتر در این باره 
با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی 
احمدی نژاد  توسط کارآگاهان ورزیده پلیس 

آگاهی ادامه دارد.

ــار دیگر  ــا« ب ســجــادپــور- »شــوخــی بــی ج
جنایتی هولناک را رقم زد و جوان 21 ساله 

ای را به کام مرگ فرستاد.
به گزارش خراسان، پنج شنبه شب گذشته، 
ــان اهالی  ــوان از ج نفر   10-15 ــدود  حـ
روستای ابــرش سر کوچه ای در نزدیکی 
مسجد روستا نشسته و با یکدیگر در حال 
گفت وگو بودند. بنا به گفته برخی شاهدان 
در همین هنگام ناگهان جواد نوجوان 16 
ساله ای که رفتار متعادلی نیز نداشت از راه 

رسید و سر به سر جوانان مذکور گذاشت. 
او با »شوخی هــای بی جــا« به هر کــدام از 
جوانان روستا سخنی نامربوط می گفت 
یا با کف دست به پشت سر آنــان می زد تا 
این که هادی جوان 21 ساله به رفتارهای 
نامتعارف او اعتراض کرد و مشاجره لفظی 

بین آن ها رخ داد. 
در ایــن لحظه یکی از دوستان هــادی نیز 
بــه هــواخــواهــی از دوســتــش پــرداخــت و با 
ــواد« درگیر شد. این درگیری به غرور  »ج
او  »امیرحسین« برخورد و 
که از بستگان »جواد« است 
به طرف »هادی« هجوم برد و 
در حالی که با او گالویز شده 
بود ناگهان چاقوی نوک کج 
کشید  بیرون  جیبش  از  را 
ران  کشاله  بــه  ای  ضربه  و 
جوان 21 ساله زد. او سپس 
ــه کمرش  ــری ب ــگ ضــربــه دی
»سوختم!  فریاد  که  کوبید 
ــه هوا  ــادی ب ســوخــتــم! « هـ

برخاست. گزارش خراسان حاکی است، 
وقتی جــوان 21 ساله خون آلــود نقش بر 
زمین شد، امیرحسین با پای پیاده و »جواد« 
ســوار بر موتورسیکلت از محل گریختند. 
دقایقی بعد نیروهای اورژانــس پیکر نیمه 
جان هادی را به بیمارستان امدادی مشهد 
رساندند اما تالش کادر درمانی برای نجات 
او بی نتیجه ماند و مجروح ایــن حادثه بر 
اثر عــوارض ناشی از اصابت چاقوی نوک 
کــج، جــان خــود را از دســت داد.  بــا مرگ 
ایــن جــوان 21 ساله، نیروهای انتظامی 
ــژه قتل عمد مشهد  ماجرا را به قاضی وی
اطالع دادند و این گونه تحقیقات قضایی با 
حضور قاضی احمدی نژاد در مرکز درمانی 
آغــاز شــد. به دستور مقام قضایی، توسط 
گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی 
ــوی در حالی  پلیس آگاهی خــراســان رض
رصدهای اطالعاتی برای دستگیری متهم 
به قتل فراری ادامه دارد که شاهدان عینی 
شوخی  را  وحشتناک  جنایت  این  انگیزه 
نا به جا دانستند. با این حال مقام قضایی 

با صدور دستور درج بدون پوشش تصویر 
متهم به قتل فــراری در روزنامه خراسان 
ازشهروندان خواست چنان چه از مخفیگاه 
وی اطالعی دارنــد با پلیس 110 یا تلفن 
های 09357231094-21825267 

پلیس آگاهی تماس بگیرند.

مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع
یک کارگر ساختمانی در شهر جدید هشتگرد 
به دلیل سقوط از ارتفاع، جان خود را از دست 

داد . به گزارش ایلنا، سرهنگ »علی سلیمانی« 
درباره جزئیات حادثه اظهار کرد: این حادثه 

در فاز هشتم شهر جدید هشتگرد برای یک 
کارگر ساختمانی رخ داد که از طبقه سوم یک 
ساختمان در حال ساخت روی داربست های 

فلزی سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبالغ 
، جان باخته مردی میان سال بوده که از ناحیه 
سر و کمر دچار جراحت شدید شد و تالش تیم 

پزشکی نیز برای نجات این کارگر موثر نبود.

مهاجم ناشناس، دور هم نشینی چند جوان را به خون نشاند

شبیخون با کالشینکف!

 متهم  به قتل فراری را شناسایی کنید

 تصویر چاقوی  نوک کج ) آلت قتاله(

شوخی نابه جا بار دیگر فاجعه آفرید

جنایت هولناک با چاقوی نوک کج!
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شاخص

بانک ها خسیس تر شدند؟ 

کارکرد متعارف بانک ها در یک نظام بانکی 
متعادل، دریافت سپرده از مشتریان و ارائه 
تسهیالت و تامین سود سپرده ها از تسهیالت 
است. با این حال، بررسی ها نشان می دهد 
که ماه هاست نسبت تسهیالت به سپرده کمتر 
از  عدد یک )صد درصد( است. به این معنا که 
بانک ها کمتر از آن چه سپرده دریافت می 
کنند، تسهیالت می دهند. به ویژه این نسبت 
در اردیبهشت امسال به 77 درصد رسیده 
است که کمترین میزان در سه سال اخیر به 
شمار می رود. استفاده بانک ها از منابع بانکی 
برای کاهش بدهی به بانک مرکزی، پرداخت 
سود سپرده یا سرمایه گذاری در بازار سهام، 
از جمله دالیل احتمالی کاهش این نسبت به 
شمار می رود.                                     )منبع: ایبنا( 

نبض بازار

بازار خبر

گزارش خبری

یک شنبه ۲۶ مرداد  1399
۲۶ ذی الحجه1۴۴1.شماره  ۲0۴۵1

 افزایش سقف سن بنا 
از 1۵ به ۲0 سال برای وام مسکن

مهر - مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن 
از ابــالغ بخشنامه افزایش سن واحــد مسکونی 
مشمول دریافت تسهیالت خرید مسکن از محل 
صندوق پس انــداز مسکن یکم به کلیه شعب این 
بانک خبر داد. محمد حسن مرادی درباره افزایش 
سقف سن واحد مسکونی در تسهیالت صندوق پس 
انداز مسکن یکم گفت: هفته گذشته بانک مرکزی با 
پیشنهاد بانک عامل بخش مسکن مبنی بر افزایش 

سقف سن بنا از 15 به 20 سال موافقت کرد.

 قیمت تخم مرغ تعدیل شد

تسنیم - قیمت هر شانه تخم مرغ ۳0 عددی که تا 
۳4 هزار تومان باال رفته بود کاهش یافته و به 21 تا 
25 هزار تومان رسیده است اما هنوز باالتر از نرخ 
مصوب 19 هزار و 500 تومانی این محصول است.

  معرفی 80 هزار متقاضی 
وام اجاره به بانک

ایسنا - معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که 
400 هزار نفر از متقاضیان تسهیالت کمک ودیعه 
اجاره مدارک خود را در سایت اقدام ملی بارگذاری 
کرده اند گفت: تا روز چهارشنبه 22 مرداد 80 هزار 

نفر تایید و به بانک معرفی شدند.

 ۶۲0 هزار تن کاالی متروکه به سازمان 
اموال تملیکی منتقل می شود

مهر - معاون سازمان بنادر و دریانوردی از انتقال 
620 هزار تن کاالی متروکه در بنادر که بیش از یک 
سال در محوطه های بندری رها شده بود به سازمان 

تملیکی با واسطه گری گمرک خبر داد.

 رشد 9 درصدی تولید شمش 
فوالدی در ۴ ماهه امسال

فارس - تولید شمش فوالدی در 4 ماهه نخست 
ــدی نسبت به عملکرد  امسال با رشــد 9 درص
دوره مشابه سال قبل به 9 میلیون و 48۳ هزار 

تن رسید.

چرخش وزارت راه درباره 
خانه های خالی بانک ها 

وزیر راه: موسسات و صندوق های سرمایه گذاری 
مالک خانه های خالی هستند 

هفته گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی 
موضوع احتکار چند هزار واحد مسکونی توسط 
بانک ها را رد کرد. اظهارات او پس از آن مطرح شد 
که معاون وزیر راه از تملک یک بانک خصولتی 
بر بیش از هــزار واحــد مسکونی و نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس از تملک 8 بانک، 
هر یک بر بیش از 500 واحد مسکونی خالی خبر 
داده بودند. در این میان، برخی ادعاها نیز وجود 
داشت که مالکیت مستقیم نهادها و بانک های 
دولتی بر هزاران واحد خالی را مطرح می کرد. 
در این باره دیروز وزیر راه، اطالعات جدیدی داد 
و ضمن سکوت درباره واحدهای مسکونی خالی 
بانک ها، نهادهای دولتی را از احتکار خانه خالی 

مبرا دانست.

خالی 	  خانه  مالک  عنوان  به  دولتی  نهاد 
شناسایی نشده است

به گزارش ایرنا، محمد اسالمی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر ایــن که چقدر از واحــدهــای خالی به 
بانک ها و نهادهای دولتی تعلق دارد؟ گفت: نهاد 
دولتی به عنوان مالک خانه خالی شناسایی نشده 
است و موسسات و صندوق های سرمایه گذاری، 
مالک هستند که »آن ها می دانند و  سازمان امور 
مالیاتی«. وی بخشی از ادعــای مطرح شده در 
پرسش را که مربوط به خانه های خالی بانک ها 

بود، بدون پاسخ گذاشت.

امالک مــازاد گاه تا ۲0 بار در سال مزایده 	 
می شوند

از سوی دیگر مدیر عامل بانک ملی که ریاست 
شــورای هماهنگی بانک های دولتی را نیز در 
اختیار دارد، بر موضع رئیس کل بانک مرکزی در 
این زمینه تاکید کرد. به گزارش ایبنا، حسین زاده 
با بیان این که موضوع خانه های خالی متعلق به 
بانک ها و در اختیار آن ها، صحت ندارد، اظهار 
کرد: حتی امکان تعقیب قضایی افرادی که این 
موضوع را مطرح می کنند، وجود دارد زیرا اقدام 

به تشویش اذهان عمومی می کنند.
ــالک بانک ها  حسین زاده در خصوص ایــن ام
توضیح داد: در طول سالیان مختلف افراد مختلف 
با وثایق مختلف از بانک ها تسهیالت دریافت 
کــرده انــد و بعضًا خــود آن ها وثیقه ملکی را با 

تسهیالت تهاتر کرده اند.
وی با بیان ایــن که تعداد امــالک مسکونی در 
اختیار بانک ها بسیار کم است و بیشتر این واحدها 
هستند،  خالی  سوله های  یا  اداری   - تجاری 
تصریح کرد: بانک ها ناچار بوده اند برای وصول 
بیت المال این امالک را در اختیار بگیرند و سپس 
به مزایده بگذارند. ضمن این که این خانه ها بیشتر 
متصرف دارند و فروش آن ها با مشکالت حقوقی 

روبه رو است.
به گفته وی، بعضًا در طول سال برای فروش این 
امالک تا 20 مرتبه مزایده گذاشته می شود. از 
سوی دیگر سامانه ای برای فروش اموال مازاد 
بانک ها در وزارت اقتصاد وجود دارد و همه چیز 
شفاف اســت. متقاضیان خرید این امــالک نیز 

می توانند به این سامانه مراجعه کنند.
به گزارش خراسان، البته این که شرایط مزایده 
امــالک بانک ها چگونه بــوده است که با تکرار 
ــدون مشتری مانده  ــاز ب ــال، ب 20 مرتبه در س
اند، موضوعی است که نیازمند توضیح بیشتر 

مسئوالن نظام بانکی است. 

رصد قیمتی چند کاالی اساسی 

در بحبوحه نوسانات قیمت کاالها  بــردبــار- 
در برخی از بازارها مثل مسکن ؛ خودرو و طال 
نگاهی به قیمت های رسمی چند کاالی اساسی 
در سایت 124 که متعلق به سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است؛ خالی 
از لطف نیست به ویــژه که در ایــن سایت برای 
برخی از کاالها بازه قیمتی حداقل و حداکثر 
نوشته شده است؛ اطالع داشتن از قیمت ها و 
اطالع رسانی درباره آن ها نیز خود راهی برای 
جلوگیری از گران فروشی و هرج و مرج بی جا در 

قیمت هاست....
   چای فله داخلی )1 کیلوگرم(؛
 قیمت حداقل : 47۳,000 ریال

 و قیمت حداکثر : 59۳,000 ریال
   رب گوجه فرنگی )قوطی 800 گرمی(؛

 قیمت حداقل : 1۳0,000 ریال؛
قیمت حداکثر : 1۳8,000 ریال

   آب لیموی ۳۳0 سی سی؛
 قیمت حداقل : 172,000 ریال؛

و قیمت حداکثر : 176,000 ریال
   شیر خشک اطفال؛

قیمت مصوب مصرف کننده : ۳17,000 ریال
   آرد صنف و صنعت )یک کیلوگرم(؛

 قیمت حداقل : 2۳,000 ریال؛
قیمت حداکثر : 25,000 ریال

   آب معدنی )بطری یک و نیم لیتری(
 قیمت حداقل : 24,000 ریال 

و قیمت حداکثر : 25,000 ریال
   تن ماهی با روغن معمولی )قوطی 180 
گرمی(؛قیمت حداقل : 14۳,000 ریال 

وقیمت حداکثر : 172,000 ریال
   خمیر مایه خشک قیمت در کارخانه 

 )یک کیلوگرم(؛
قیمت مصوب مصرف کننده : 190,000 ریال

نگاهی به میزان و ارزش سهام چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، بندرعباس و 
اصفهان نشان می دهد دولت می تواند از محل فروش سهام این شرکت ها 
بیش از 90 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. به گزارش مهر قرار است 
 )ETF( هفته آینده صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی
دوم که به دارا دوم مشهور شده است، متشکل از باقی مانده سهام دولت در 
چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، بندرعباس و اصفهان توسط وزارت نفت تشکیل 
و سهام صندوق در بورس عرضه شود. به گزارش  مهر، یکی از دالیل اصلی 
اقبال مردم به نمادهای پاالیشی، رشد خیره کننده این سهام ها بود، حتی 
در روزهایی که قیمت جهانی نفت و فراورده های نفتی منفی بود، این رشد 
ادامه داشت. به طور میانگین، پاالیشی ها از ابتدای امسال تا به امروز، با رشد 
حدود 500 درصدی سهام خود مواجه بوده اند.به گزارش مهر، شرکت ملی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی به نمایندگی از دولت، بخشی از سهام 
شرکت های پاالیشی را در دست دارد. سهم این شرکت دولتی در پاالیشگاه 
اصفهان 1۳/75 درصد معادل 7 میلیارد سهم، پاالیشگاه تهران 15/85 
درصد معادل 7 میلیارد سهم، پاالیشگاه بندرعباس 16/66 درصد معادل 
5 میلیارد سهم و پاالیشگاه تبریز 16/14 درصد معادل 2 میلیارد سهم 
است. در همین حال گزارش مهر براساس قیمت روزهای گذشته سهام 
این 4 شرکت در بورس، نشان می داد دولت بیش از 98 هزار میلیارد تومان 
از این واگذاری درآمد کسب می کند ولی گزارش خراسان با به روز رسانی 
قیمت این سهام در روز گذشته نشان می دهد که ارزش دارا دوم به 9۳ هزار 
میلیارد تومان کاهش یافته است و با توجه به تخفیف 20 د رصدی عمال باید 
منتظر درآمد 75 هزار میلیارد تومانی دولت از این واگذاری بود. در جدول 
ذیل جزئیات ارزش روز سهام 4 پاالیشگاهی که ای تی اف دوم را تشکیل 

می دهند، آمده است:

ــود کــه طرح  ــرداد امــســال ب 15 مـ
مالیات خانه های خالی در مجلس 
تصویب شد. مصوبه ای که به شورای 
نگهبان ارسال شد. با این حال این 
ــی از مصوبه مذکور  ــرادات ــورا ای ش
گرفته است. در این زمینه، دیروز 
ــارس، جزئیات نامه  خبرگزاری ف
قائم مقام شورای نگهبان به رئیس 
مجلس را که حاوی جزئیات ایرادات 
مذکور است، منتشر کرد. برخی از 
مهم ترین رئوس این موارد به شرح 

زیر است.
 1- ابهام در تعریف خانه خالی: 
در این نامه، شورای نگهبان با اشاره 
به این که »خانه خالی« تعریف نشده 

خواستار رفع ابهام آن شده است. 
در مــاده واحـــده مصوب مجلس، 
خانه هایی خالی دانسته شده اند 
که به استناد سامانه ملی امالک و 
اسکان، در  هر سال مالیاتی جمعًا 

بیش از 4 ماه خالی باشند.
۲- مــغــایــرت مــالــیــات دو برابر 
ــون  ــان ــا ق ــی بـ ــوق ــق ــاص ح ــخـ اشـ
اساسی: این شورا در خصوص دو 
برابر محاسبه شــدن مالیات خانه 
های خالی اشخاص حقوقی، این 
موضوع را مخالف بند 9 اصل ۳ قانون 
اساسی دانسته است. قانون اساسی 
در این بند بر »رفع تبعیضات ناروا و 
ایجاد امکانات عادالنه برای همه، 

در تمام زمینه های مادی و معنوی« 
توسط دولت تاکید کرده است.

گرفتن  بــودن  شرعی  غیر   -3
مالیات از افـــراد دارای دالیــل 
موجه: ایراد دیگر شورای نگهبان 
ناظر به کسانی است که به دالیل 
موجه، امکان فروش یا اجاره ملک 
خود را ندارند. بر این اساس، وضع 
ــه ایــن اشخاص  مــالــیــات نسبت ب
خالف موازین شرع شناخته شده 

است.
۴- لزوم تصریح به موقت بودن 
ــن قــانــون: نکته دیگر  احــکــام ای
شــورای نگهبان در ارتباط با طرح 
مذکور، مربوط به لزوم قید موقت 

بودن برای احکام این قانون است. 
این شورا تاکید کرده که با توجه به 
مبنای ضرورت در تصویب این ماده 
واحده، باید به نحوی به موقت بودن 
احکام این قانون تصریح شود، واال 

خالف موازین شرع خواهد بود.
۵- اشــکــال نسبت بــه تعریف   
در تبصره  اقــامــتــگــاه فــرعــی: 
ــده اســت  ــ 2 مــصــوبــه مــجــلــس، آم
مکلفند  خــانــوار  »سرپرستان  کــه 
اقامتگاه اصلی خانوار را در سامانه 
امالک و اسکان کشور ثبت کنند. 
ــالوه بــر اقــامــتــگــاه اصــلــی، هر  ــ ع
خــانــوار می تواند حداکثر یکی از 
واحــدهــای تحت تملک خــود »در 

شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی« را 
به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند. 
تبصره  این  موضوع  اقامتگاه های 
معاف از مالیات این مــاده است.« 
همان طور که مشاهده می شود، 
امکان اقامتگاه فرعی در شهر محل 
اقامتگاه اصلی طبق این ماده وجود 
نداشته است. شورای نگهبان از این 
مسئله ایــراد گرفته و آورده است: 
»با توجه به امکان ثبت یک واحد 
عنوان  به  دیگر  شهر  در  مسکونی 
»اقامتگاه فرعی«، درباره  اشخاصی 
که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی 
»در شهر خود« دارنــد، مغایر بند 9 
اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد«.

شاخص کل بورس تهران هفته پایانی مرداد 
را با ریزش 72 هزار واحدی پشت سر گذاشت 
تا بیشترین افت مقداری این شاخص تاکنون 
ثبت شود. بازار که از نیمه هفته گذشته درگیر 
فشار فــروش سنگین شــده اســت، همچنان 
درگیر فشار فروش هیجانی است و برای عبور از 
این شرایط نیاز به اصالح کافی تا اشباع فروش 

و ایجاد بهانه های صعودی جدید است.
به گزارش خراسان، در بازار دیروز تنها حدود 
10 درصد از نمادهای فعال بازار )حدود ۳8 
نماد از ۳14 نماد فعال( مثبت بودند و دیگر 
نمادها با عقبگرد به کار خود پایان دادند. در 
این میان حدود 240 نماد با حداکثر مقدار 
منفی یعنی صف فروش همراه شدند که نشان 
از غلبه شدید فشار فروش در همه بازار دارد. 
غلبه جو منفی باعث شده است حتی برخی 
تک نمادهای خوب بازار که روزهای قبل صف 
خرید بودند نیز در اثر جو عمومی منفی صف 

فروش شوند.

چرا بازار بورس می ریزد؟	 
برخی از کارشناسان معتقدند ریزش فعلی 
بازار، بعد از یک دوره رشد سریع در خرداد و 
تیر، همچنان طبیعی است. بازار نیاز به اصالح 
و استراحت دارد و این ریزش های سنگین، 
دوره اصالح و استراحت را کوتاه تر می کند. 
البته بهانه های الزم برای این ریزش هم از 
هفته قبل ایجاد شده است. تایید و تکذیب 
عرضه صندوق دارادوم جرقه اولیه بــود. با 

وجود این که عرضه یا عدم عرضه  این صندوق 
تاثیری واقعی بر بازار ندارد اما همین موضوع 
از ابتدای سال اثر مثبت داشته و هفته قبل در 
فضایی هیجانی اثری منفی گذاشته است. 
در واقــع بــازار نیاز به اصــالح دارد و موضوع 
دارادوم صرفا یک بهانه بوده است. چنان چه 
دیدیم بعد از تایید عرضه دارا دوم پاالیشی نیز 
در روز چهارشنبه بــازار ریزشی شد و اکنون 
با وجود فضای عمومی مثبت بعد از شکست 
آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی، باز هم بازار 

ریزشی است.

مشکالت عجیب کارگزاری ها	 
ــزاری ها که در چند مــاه اخیر با رشد  ــارگ ک
حجم معامالت و تعداد مشتریان، درآمدهای 

ــد، هــر روز بــه جای  ــرده ان هنگفتی کسب ک
تسهیل معامالت، یک مشکل جدید و عجیب 
ــرای مشتریان ایــجــاد مــی کنند. در ادامــه  ب
این معضالت اساسی کــارگــزاری ها، دیروز 
کارگزاری مفید، موجودی نقدی مشتریان 
خــود را منفی نشان می داد! موضوعی که 
باعث شد تعداد زیادی از بازیگران بازار به یک 
باره قدرت خرید خود را نه تنها صفر بلکه منفی 
ببینند! برخی معتقدند که از دست رفتن سریع 
روند افزایشی اوایل معامالت دیروز و تشکیل 
صف های فروش ناشی از این اختالالت نیز 
بوده است. موضوعی که دوباره پیکان انتقادات 
را به سمت کــارگــزاری ها و زیرساخت های 
ضعیف آن ها نشانه بــرد. ســالح ورزی عضو 
شــورای عالی بــورس در این خصوص گفت: 

»بخشی از اختالالت امــروز معامالت بورس 
ناشی از ضعف زیرساخت های نرم افــزاری 

برخی کارگزاران بوده است.«

تکرار تاریخ؟	 
با همه این ها باز هم نباید از یاد برد که بورس 
درگیر هیجان شدید اســت و با منفی شدن 
هیجان و شروع روند افت شدید از هفته قبل، 
اکنون هر بهانه ای فروشندگان را به صف می 
کند. البته این اتفاق عجیب هم نیست و در نیمه 
دوم اردیبهشت امسال هم بعد از دوره صعودی 
شدید قبلی تجربه شده بود. نهایتا در اوایل 
خردادماه و با اعالم عدم نیاز به نقدینگی برای 
پیش خرید خودروی طرح ویژه، بازار صعودی 
شد. اتفاقا روند صعودی زمانی که بسیاری 
فکرش را نمی کنند آغاز می شود و آن زمانی 
است که اکثر فروشندگان هیجانی و کوتاه 
مدت از بازار خارج می شوند . اگرچه برخی 
معتقدند در روزهای اخیر نشانه هایی از کاهش 
شدید ورود پول به بازار هم مشاهده شده و در 
کنار آن کشیده شدن ترمز رشد در بازارهای ارز 
و مسکن هم بر بورس اثر منفی گذاشته است. با 
این حال تاکنون بازار سرمایه نشانه ای از ورود 
به دوره ریزش پایدار و مداوم نشان نداده است 
و آن چه مالحظه می شود فعال در قالب اصالح 
طبیعی بازار قابل تفسیر است. وقتی رفتارهای 
هیجانی کم شود، بازار برای بازگشت به رشد 
نیاز به بهانه دارد. باید دید آن بهانه کی ایجاد 

می شود؟!

ریزش 72 هزار واحدی بورس در شنبه تاریخی 
بازار سرمایه بعد از رشد مناسب در خرداد و تیر نیاز به اصالح دارد و بهانه ها هم برای اصالح موجود است 

 سناریوهای تعهد سنگین دولت
  در بازپرداخت اوراق نفتی 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با 
بیان این که با اصرار مجلس و دولت، 
طرح دولت برای اوراق پیش فروش 
نفت به فروش نقدی و تسویه فیزیکی 
محموله ها در سررسید تغییر یافته 
است، گفت: طرح دولت برای فروش 
180 هزار میلیارد تومان اوراق سلف 
نفتی، با احتساب سود ساالنه 20 
درصد، طی 2 سال 260 هزار میلیارد 

تومان تعهد به جا خواهد گذاشت.
فارس  به  محمدرضا پورابراهیمی 
گفت: تاکید ما بر این است که باید 
قرارداد سلف نفتی تبدیل به تحویل 
فیزیکی کاال که همان نفت و میعانات 
ــت بــه پاالیشگاه ها شود  گـــازی اس
بنابراین روشی که به صورت متعارف 
در قبل ارائه می شد و آن تسویه نقدی 
در پایان دوره بود دیگر امکان اجرایش 
وجود ندارد.پورابراهیمی خاطرنشان 
کرد: اگر بخواهیم این روش را ادامه 
ــاده اش ایــن است  بدهیم مفهوم س
که اگر قرار است مثال 200 میلیون 
بشکه نفت را دولت در یک بازه زمانی 
مشخص چند ماه آینده عرضه کند 
اگــر یک دوره دو ساله سررسیدها 
را در نظر بگیریم معادل 180 هزار 
میلیارد تومان اصــل تعهدات برای 
ــت آیــنــده خــواهــد بــود و اگــر 20  دول
درصد در نظر بگیریم تعهدات مربوط 
ــذاری در  به سود حداقلی سپرده گ
نظام بانکی کشور که باید به آن اضافه 
شــود و تعهدات در سررسید تقریبا 
نزدیک 80 میلیارد تومان خواهد بود.
وی افـــزود: ایــن عــدد بیش از 260 

هزار میلیارد تومان با نرخ سود سپرده 
بانکی متعارف طی سال های اخیر با 
کل تعهدات دولت به جز سال آینده 
ــزار میلیارد تومان خواهد  260 ه
بودجه  از  نیمی  از  بیش  کــه  رسید 
ــود و عمال  کنونی کــشــور خــواهــد ب
مدل استقراض در نظام بودجه ای 
هیچ مجوزی را به دولت نخواهد داد، 
پس این موضوع به جلسه دوم موکول 
ــرار  ــن نشست نیز بــا اص شــد و در ای
مجلس و قوه قضاییه فــروش قطعی 

جایگزین تسویه نقدی شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
ــورای اسالمی اظهار کــرد: عمال  ش
موضوع به ایــن شکل مطرح شد که 
بــا تحویل  دولــت در سررسید باید 
در پاالیشگاه ها و افــزایــش ظرفیت 
پاالیشگاه های کوچک در کشور بتواند 
امکان مصرف این مقدار نفت خام 
و میعانات گــازی را در کشور فراهم 

کند.در همین حال خبرگزاری فارس 
در یادداشتی با نقد یادداشت اخیر 
همتی در حمایت از انتشار اوراق سلف 
موازی نفتی، تعهد آینده دولت برای 
بازپرداخت اوراق را بین ۳00 تا 700 

هزار میلیارد تومان برشمرد.
 براساس سناریوهای مختلف که در 
جدول ذکر شده است: هزینه انتشار 
)نرخ بهره( اوراق سلف موازی نفتی 
با توجه به قیمت  های مختلف ارز و 
نفت می تواند بین ۳4 درصد تا 105 
درصد باشد. این در حالی است که 
در مــاه هــای اخیر، حــدود 50 هزار 
توسط  ریالی  اوراق  تومان  میلیارد 
وزارت اقتصاد با متوسط وزنی نرخ 
ــد منتشر شــده است  بهره 17 درص
که ایــن موضوع بیانگر باالتر بودن 
هزینه انتشار اوراق سلف موازی نفتی 
در مقایسه با اوراق ریالی در تمامی 

سناریو های قیمتی نفت و ارز است.

 با برآورد 93 هزار میلیاردی از ارزش روز سهام 
۴ پاالیشگاه حاضر در دارا دوم مشخص شد: 

 چشم دولت به درآمد
 7۵ هزار میلیاردی دارا دوم 

۵ ایراد شورای نگهبان به مصوبه مالیات خانه های خالی 

پاالیشگاه
ارزش بازار )هزار 

میلیارد تومان(
سهم دولت

ارزش سهام 
دولت )هزار 

میلیارد تومان(
2251۳.75۳0.9اصفهان

5416.148.7تبریز
14016.662۳.۳بندرعباس

19415.8۳0.7تهران
9۳.6-61۳مجموع
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

وطن امــروز- این روزنامه در واکنش به توافق  •
اسرائیل و امارات که توسط حاکم ابوظبی )بن زائد( 

صورت گرفت این تیتر را زد : »بن ضایع!«
آرمان ملی- طیبه سیاوشی نماینده اصالح طلب  •

سابق تهران در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات 
آمریکا بر معرفی کاندیداهای 1400 تاثیر دارد یا 
خیر؟ گفت: » در خصوص سیاست خارجه به دلیل 
داشتن تجربه قبلی که در این حوزه اندوخته ام، اگر 
بخواهم نظر خود را در این باره بگویم، به صراحت 
می گویم که»نه«چون ما در این شرایط کمی تاثیر 
می پذیریم، ولی تاثیر مستقیم و صریحی بر انتخابات 
ما ندارد چون چه جمهوری خواه و چه دموکرات 
هیچ  رئیس جمهوری از آمریکا تغییر چندانی بر 

زندگی ما ایرانی ها نمی گذارد.«
هفت صبح- این روزنامه در گزارشی با عنوان  •

»هر 4 روز یک مقاله« به آمــار عجیبی از سرعت 
نگارش مقاله توسط چند استاد ایرانی اشاره کرده 
است که سرعت و تعداد مقاله های این استادان از 

استادان دانشگاه هاروارد هم بیشتر است.
اعتماد- عباس عبدی در یادداشتی پیشنهادی  •

 درخصوص اصالح ساختار سیاسی کشور نوشت :
 »اگر به جای انتخابات غیر راهگشای سال بعد، 
نهاد نخست وزیری را در قانون زنده کنند، خیلی 
بهتر است. حداقل رئیس جمهور منتخب و دولت 
او چهاریا هشت  سال روی دست ساختار نمی ماند. 
به نحوی که نه می توانند آن را قــورت دهند و نه 
می توانند آن را باال بیاورند.ولی نخست وزیری این 
مشکل را نــدارد. می توان هر ماه یا هر سال یک 
نخست وزیر جوان و زبده و انقالبی را امتحان کرد.«

عصر ایــران نوشت: در خصوص باخت 8بر2  •
بارسلونا از بایرن مونیخ بعضی روزنامه نگاران ایرانی 
ــراغ اصطالح »تحقیرآمیز« مــی رونــد. درک  به س
نمی کنم در این ترکیب چه لذتی نهفته است. ورزش، 
ابزار تحقیر نیست و تحقیر هم رفتاری انسانی نیست. 
بازیکنان دو تیم بعد از سوت پایان بازی، با هم دست 
دادند و هیچ رفتار تحقیرآمیزی شکل نگرفت. کاش 
روزی ما هم به این درجه از درک برسیم که فوتبال 

ابزار لذت است نه نفرت آفرینی.
تابناک نوشت : نقوی حسینی نماینده سابق  •

مجلس در واکنش به شایعه نقل شــده از وی در 
جلیلی  سعید  انتخاباتی  ستاد  تشکیل  خصوص 
گفت: من نگفتم ستاد آقای جلیلی یا شخص دیگری 
تشکیل شده اســت. این نقل قول از طرف خودم 
ــردم افـــرادی در  را تکذیب می کنم. من عــرض ک
عرصه انتخابات ریاست جمهوری فعال هستند و 
نشست های خصوصی برگزار می کنند که کسانی 

مثل آقای جلیلی هستند.
 انتخاب نوشت : علی مطهری گفت: زمانی قرار  •

بود سریالی دربــاره شهید مطهری بسازند که یک 
باره متوقف شد. علت را جویا شدیم گفتند در روند 
زندگی ایشان به آقای منتظری و بازرگان و شریعتی 
که رسیدیم، به مشکل خوردیم. به هرحال شهید 
مطهری، 11 سال با آقای منتظری هم مباحثه بود. 
ــت ا... منتظری را در انقالب  سال هاست نقش آی
اسالمی سانسور می کنند، در حالی که این برخورد 

با واقعیات تاریخی واقعا غلط است.
ــم  • ــران خــبــر نــوشــت : سفیر پیشین رژی ــ ای

ــان ملل مــدعــی شــد که  ــازم صهیونیستی در س
همکاری هایی با امارات متحده عربی برای مقابله با 
برنامه های هسته ای ایران داشته است. دنی دنون، 
سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در سازمان ملل 
در توئیتی نوشت: »توافق مهمی را که نخست وزیر 
بنیامین نتانیاهو به آن رسید گرامی مــی دارم. من 
به عنوان سفیر اسرائیل در سازمان ملل از امارات 
متحده بازدید کــرده ام و با این کشور در خصوص 

مقابله با برنامه هسته ای ایران همکاری داشتم«.

ــدود یک ســال پرتالطم ،   هــادی محمدی – سرانجام بعد از ح
آمریکایی ها ، قطعنامه تلطیف شده شان را به صحن شورای امنیت 
بردند تا اگر شد حداقل با وتوی چین و روسیه قطعنامه رد شود و آن 
وقت بگویند جامعه جهانی موافق تمدید تحریم های ایران است و 
فقط چین و روسیه مخالف هستند. در حالی که ماجرا طور دیگری 
رقم خورد و در اتفاقی کم نظیر و شاید بی نظیر در شورای امنیت 
،ایاالت متحده که ترامپ با شعار اول شدن آمریکا رئیس جمهورش 
شده بود تنها یک رای از 14 رای اعضای دایم و غیر دایم را به دست 
آورد که ناظران آن را یک »افتضاح« توصیف کردند و مشاور امنیت 
ملی این کشور مجبور شد بگوید »ما باختیم«. بی بی سی نیز این اتفاق 
را »شکست کامل دیپلماتیک آمریکا« نامید.دومینیکن تنها کشوری 
بود که در کنار آمریکا ایستاد. اگرچه رای منفی روسیه و چین قابل 
پیش بینی و از قبل گفته شده بود اما این که انگلیس و فرانسه و آلمان 
به همراه استونی و بلژیک از اتحادیه اروپا هم رای مثبت ندهند و به رای 
ممتنع بسنده کنند اتفاقی نادر و یک شکست بزرگ برای آمریکایی ها 
بود که چند سالی است یک جانبه گرایی اش صدای همه را در آورده 

است . حتی تونس که از اعضای اتحادیه عرب در شوراست هم مثبت 
رای نداد و کشورهای فقیری همچون نیجر ، سنت وینست و ویتنام 
به همراه آفریقای جنوبی ترجیح دادند در کنار قلدری و زورگویی 

آمریکایی ها نایستند.
قطعنامه 2231 وضمیمه آن به نام برجام در 27تیر 1394 با 15 
رای مثبت اعضای دایم و غیردایم شورای امنیت به تصویب رسید 
و حاال بعد از حدود پنج سال هیچ کشوری حاضر نیست در کنار 
قطعنامه ای بایستد که می تواند پایه های لرزان برجام باقی مانده را 
فرو بریزد. حتی اروپایی ها که به نوعی بعد از جنگ جهانی دوم قسم 
خورده اند همیشه باید آمریکا را همراهی کنند، در اقدامی نادر عدم 
همراهی خود با آمریکا را – به هر نیتی که باشد – در یکی از حساس 
ترین بزنگاه های دیپلماتیک نشان دادند که یک دهن کجی آشکار به 

اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس بود.

رای ممتنع اروپایی ها، خالف برجام بود	 
البته تروئیکای اروپایی که طرف های برجام هستند باید به 

قطعنامه پیشنهادی آمریکا که ضد برجام و ضد قطعنامه 2231 
بود رای منفی می دادند اما همین رای ممتنع نیز برای واشنگتن 
گران خواهد بود. ایران همواره تاکید داشته که اروپا اگرچه به 
بهانه خصوصی بودن بانک ها و شرکت هایش از زیر بار کاهش 
آثار تحریم های اقتصادی آمریکایی شانه خالی می کند اما باید 
در معرکه های سیاسی آمریکا علیه ایران توان خود را نشان دهد و 
حرفش در پایبندی به برجام را در عمل نیز اثبات کند . روز گذشته 
این پایبندی را به صورت نیم بند نشان داد اما اصل داستان زمانی 
خواهد بود که اروپا تعهدات 11ماده ای اش در تابستان 97 را 
عملیاتی سازد، تعهداتی که به گفته وزیر خارجه کشورمان هنوز 

کمتر از 10 درصد آن هم اجرایی نشده است.
در این میان مقامات کشورمان و سایر کشورهای دنیا واکنش های 
متفاوتی به شکست تاریخی آمریکا داشتند که در ادامه می خوانید:
دکتر روحانی رئیس جمهور: »برای اولین بار است که در طول 
تاریخ ،آمریکا قطعنامه ای علیه ایران تهیه کرده و فقط یک رای 
آورده است. آن هم یک کشور کوچک! یک نصفه جزیره به اسم 
دومینیکن! ببینید آمریکا کارش به کجا رسیده است که جز خودش 
فقط یک کشور کوچک با او همراهی می کند! ... وامسال روز 
مباهله در تاریخ ایران در مبارزه با استکبار جهانی یک روز تاریخی 

ثبت شد«.
آیت ا... رئیسی رئیس قوه قضاییه : »امــروز قدرت و نفوذ نظام 
جمهوری اسالمی در منطقه دشمن را عصبانی کــرده است، 
امروز قدرت آمریکا از همه زمان ها ضعیف تر است؛ همان طور که 
مشاهده شد، تالش های این رژیم برای اعمال مجدد تحریم های 

تسلیحاتی علیه ایران به یک افتضاح برایش انجامید«.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه: »در تاریخ 75 ساله 
سازمان ملل سابقه نداشته آمریکا تا این حد منزوی باشد، به رغم 
همه سفرها، فشارها و دوره گردی ها، آمریکا توانست فقط یک 

کشور کوچک را با خود همراه کند.«
رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی آمریکا: »امتناع فرانسه، آلمان و 
بریتانیا از حمایت از رأی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای 
تمدید تحریم های تسلیحاتی این سازمان علیه ایران، ناامیدکننده 

بود اما تعجب آور نبود. ما باختیم اما هنوز تمام نشده است«.

خبر مرتبط
   

پیشنهاد عجیب پوتین همزمان با شکست آمریکا 
در آستانه رأی گیری شورای امنیت سازمان ملل، یک اتفاق دیگر هم رخ 
داد که در کوران اخبار رای گیری و شکست تحقیرآمیز آمریکا در برابر ایران 
چندان دیده نشد. کاخ کرملین جمعه شب در بیانیه ای از خواسته »والدیمیر 
پوتین« برای برگزاری یک نشست آنالین با حضور پنج عضو دایم شورای 
امنیت)روسیه ، چین ، آمریکا ، فرانسه و انگلیس( به همراه آلمان و ایران 
خبر داد. فرانسه از این پیشنهاد استقبال کرده است. نکته مهم در این میان 
این است که ایران همواره اعالم کرده که تنها راه حضور آمریکا در کنار سایر 
کشورهای باقی مانده در برجام ، اجرای دوباره برجام به ویژه رفع همه تحریم 
های این دو سال است و به نظر می رسد این که کشورهای مختلف از جمله 
روسیه بخواهند برای تلطیف فضا یا به دست آوردن دل ترامپ و جلوگیری 
از اقدامات تخریبی دیگر او چنین پیشنهادهایی بدهند خیلی مورد تایید 
تهران نخواهد بود. با این حال جمهوری اسالمی هنوز موضع رسمی به 
این پیشنهاد نداشته و به نظر می رسد در حال بررسی بیشتر این پیشنهاد و 

جزئیات آن است.

ویژه های خراسان  

حیله حقوقی 3 مرحله ای آمریکا برای فعال کردن 
»مکانیزم ماشه« 

ــام، هــر یــک از  ــرج طبق بندهای 36 و 37 ب
طرف های برجام که مدعی عدم اجرای تعهدات 
سایر طرف ها باشد می تواند به کمیسیون مشترک 
شکایت کند و این کمیسیون در یک فرایند حدود 
دوماهه این شکایت را بررسی می کند و در نهایت 
پایان این فرایند که به آن »مکانیزم ماشه« گفته می 
شود می تواند بازگشت تحریم ها باشد.  مسئله 
مهم این است که آمریکا با خــروج از برجام در 
اردیبهشت 97 عمال جزو طرف های توافق نیست 
و نمی تواند از این فرایند که می تواند به بازگشت 
تحریم های پیش از برجام منجر شود استفاده 
کند. به جز روسیه و چین، طرف های اروپایی نیز 
تاکنون به صورت متفق القول تاکید کرده اند که 
آمریکا نمی تواند از این فرایند استفاده کند. با این 
حال شواهد نشان می دهد که آمریکا قصد دارد 
از یک طرف با تفسیر نادرست از قطعنامه 2231 
و از طرف دیگر با حیله های حقوقی این مکانیزم 
را فعال کند. دکتر رضا نصری  کارشناس حقوق 
بین الملل در رشته توئیتی فرایند پیچیده ای 
را که احتماال آمریکا برای پیاده کردن این حیله 
حقوقی استفاده خواهد کرد و به گفته او اندیشکده 
صهیونیستی و ضد ایرانی »FDD« طراحی کرده 
تشریح کرده است که می خوانیم: »...آمریکا - با 
این استدالل که در قطعنامه 2231 نام آن به 
عنوان یک »شرکت کننده« در برجام کماکان 
مکتوب است - شکایت نامه ای علیه ایــران )به 
دلیل نقض اساسی برجام( به شــورای امنیت 
تسلیم کند.  سپس منتظر بماند تا در واکنش 
 )Notification( به ایــن شکایت نامه آمریکا
چین یا روسیه - با این تصور که اعضای دایمی 
شــورای امنیت )مشخصًا آمریکا( حق وتوی 
قطعنامه های آیین نامه ای را ندارند - یک قطعنامه 
آیین نامه ای )Procedural motion(  را در 
ــورای امنیت به رأی بگذارند که در آن حق  ش
ارائه شکایت نامه از جانب آمریکا )به دلیل توقف 
عضویت در برجام( مــردود خوانده شده است. 

آمریکا تصور می کند که در این مقطع می تواند 
ــه شده از سوی چین و  به این که قطعنامه )ارائ
روسیه( »آیین نامه ای« یا قطعنامه »ماهوی« یا 
اساسی )Substantive( است اعتراض کند و با 
اتکا به تاریخچه و رویه شورای امنیت،استدالل 
آورد که هرگاه در این موارد تردید باشد، قطعنامه 
»اساسی« تلقی شده و در نهایت قابل »وتو« خواهد 
بود و در نتیجه قطعنامه چین و روسیه را »وتو« می 
کند تا شکایت نامه اش علیه ایران به قوت خود 
باقی بماند. در این جا بازی جالب تر می شود! در 
این مرحله، وقتی شکایت نامه مجدد در دستور 
کار قرار گرفت، برنامه این است که آمریکا یک 
قطعنامه برای »تداوم توقف تحریم های شورای 
امنیت« تسلیم شورا و بالفاصله خودش قطعنامه  
خــودش را وتو کند تا توقف تحریم ها متوقف و 
قطعنامه های پیش از برجام مجدد احیا شود!« 
 نصری در ادامــه توضیحات خود نوشته است: 
» حتی اگر آمریکا موفق شود این بازی را در شورا 
به ثمر برساند، حاصل کارش این خواهد شد که 
اغلب دولت های جهان، از جمله اعضای اروپایی 
برجام، اتحادیه اروپا، کانادا و بسیاری از کشورهای 
دیگر، درباره »الزام آور« بودن قطعنامه های »احیا« 
شده علیه ایــران موضع منفی خواهند گرفت. 
 بسیاری از آن ها حاضر نخواهند شد برای اجرای 
این قطعنامه ها - که عماًل یک »قانون گذاری« یک 
جانبه از سوی آمریکا در شورای امنیت خواهد 
بود - سازوکارهای نظام حقوق داخلی خود را  
چه در سطح قوای مجریه )از طریق دستورات 
اجرایی( و چه در سطح قــوای مقننه )از طریق 
تصویب قانون( به کار بیندازند...  در نتیجه، 
نهایت دستاورد آمریکا این خواهد بود که یک دو 
قطبی در سطح جهان ایجاد کند: یک سو اغلب 
کشورهای دنیا که قطعنامه های »احیا« شده را 
معتبر و الزام آور نخواهند دانست و اجرا نخواهند 
کرد و یک سو آمریکا، اسرائیل و عربستان و برخی 

سیاهی لشکرهای همیشگی!«

ورود نهادهای امنیتی به مقابله 
با قاچاق ماسک

یک نهاد مسئول در نامه روزهـــای اخیر خود 
خطاب به تعدادی از تشکل های صنفی و مدیران 
اجرایی، از آن ها خواسته است در صورتی که 
اطالعات تولید یا فروش واحدهای فعال در حوزه 
تولید و عرضه ماسک، ثبت نشده باشد، برای 
قطع سهمیه مواد اولیه آن واحدها اقدام کنند و 
ضمن ثبت موارد تخلف عرضه خارج از شبکه به 
عنوان مصداق قاچاق، پرونده این موضوع را به 
دلیل اهمیت آن، در اختیار دستگاه های نظارتی 

و امنیتی قرار دهند.

 تحلیل های متفاوت توئیتری ها 
از شکست تاریخی آمریکا 

پس از شکست مفتضحانه آمریکا در شورای 
امنیت سازمان ملل و عدم موفقیت در تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایـــران، کــاربــران فضای 
مجازی تحلیل های متفاوتی را از این نشست 
ــد. گروهی برجام را علت عدم  ارائـــه دادنـ
دستیابی آمریکا به خواسته های خود دانستند 
و گروهی هم عدم تمایل اعضای شورای امنیت 
برای همراهی  با سیاست های ترامپ و کمک 
به شکست او در انتخابات پیش روی آمریکا 
را علت عدم موفقیت آمریکا در تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران دانستند. در ادامه برخی از 

این واکنش ها را می خوانیم : 
*» شش قطعنامه شــورای امنیت و چندین 
قطعنامه شورای حکام به راحتی آب خوردن 
و با اجماع حداکثری علیه ایران صادر شد، 
حاال همان برجامی که برخی بارها تشییع 
اش کردن و میخ به تابوتش زدن،آمریکا رو 
با دومینیکن تنها گذاشته. اگر این پیروزی 
بزرگ رو نمی بینن حتما باید به چشم پزشک 

مراجعه کنن«.
*  »برخالف ادعــای روحانی، رای نیاوردن 
قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت ربطی 
به برجام نداشت. علت اصلی ایــن اتفاق، 

سیاست های تک َرویانه ترامپ بود که موجب 
همراهی اروپا با آمریکا نشد. دقیقا به همین 
خاطر معتقدیم بین ترامپ و بایدن، خطر بایدن 
بیشتر است چون ترامپ قدرت نرم آمریکا را 

ضعیف می کند«.
* »شکست ترامپ در تحریم تسلیحاتی ایران 
نیست؛  ظریف  جناب  هنرنمایی  خاطر  به 
ذوق زدگـــی بــرای کــاِر نکرده خالف منطق 
و عقل است. عجالتا هنِر ظریف هدیه  مادِر 
تحریم ها )برجام+ مکانیزم ماشه( به آمریکا 
بود. علت عدم اجماع بر پیش نویس قطعنامه 
را تالش کشورها به قصد رای نیاوردن ترامپ 

تفسیر کنید والغیر!«.
* »چندجانبه گرایی ایران با رویکرد »نگاه به 
شرق« توانست بار دیگر یکجانبه گرایی آمریکا 
را شکست دهد؛ بسیاری از کشورهای عضو 
شورای امنیت به دلیل این که می دانستند اگر 
رای مثبت هم بدهند، باز قطعنامه تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران توسط چین و روسیه وتو می 

شود، حاضر نشدند با آمریکا همراهی کنند«.
* »شکست مفتضحانه آمریکا در شــورای 
امنیت و کشیده شــدن ترمز قانون جنگل 
شیرین است، اما به نظر می رسد چون اعضای 
ممتنع می دانند آمریکا با مکانیزم ماشه می 
تواند به راحتی این کار و بدتر از آن را انجام 
دهد از پرداخت هزینه غیر ضروری خودداری 

کردند«.
* »قراربود با فشار حداکثری ملت ایران زیر 
زانوی تحریم خفه شود، اما خودشان شکست 

حداکثری را چشیدند«.
ــورای  ش در  آمریکا  مفتضحانه  شکست   *
امنیت، تعبیر این جمله رهبر انقالب است 
»اقتدار و هیمنه  آمریکا در دنیا رو به افول و رو 

به زوال است«.
* تحقیرآمیز ترین تیتر:  » آمریکا با دومینیکن 

صاحب دو رای شد «.

تحلیل رسانه های مطرح جهان 
از نتیجه آرای شورای امنیت  

شکست بی سابقه و در عین حال مفتضحانه آمریکا 
درپی ارائــه طرح تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
در شــورای امنیت وهمراهی تنها کشورکوچک 
»دومینیکن« با دولت ترامپ با واکنش بسیاری 
از رسانه های دنیا همراه شد و آن ها این دست رد 
اعضای شــورای امنیت را  یک بحران سیاسی، 
سرافکندگی بــزرگ، شکست حقارت بار و مایه 

شرمساری برای آمریکا اعالم کردند.
بلومبرگ: »تالش 
هــای آمریکا برای 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با اکثریت قاطع آرا رد 
شد و صحنه را برای یک بحران سیاسی برای آمریکا 
طوری چیدمان کرد که اکنون دولت ترامپ بین 
دوســت و دشمن گرفتار آمــده اســت. عرصه ای 
سیاسی  که تنها جمهوری دومینیکن به آمریکا 
پیوست؛ روسیه و چین به آن پاسخ منفی دادند و 
سایر متحدان آمریکا نیز در برابر دولت ترامپ بی 

تفاوت ایستادند«.
واشنگتن پست : 
»واشــــنــــگــــتــــن 
سرافکنده، یک شکست را در شـــورای امنیت 
ــان ملل متحمل شـــد؛ آمــریــکــا خجالت  ــازم س
زده  شکستی را در شــورای امنیت سازمان ملل 
متحمل شد... شورای امنیت با این رای گیری در 
حقیقت دست رد بر سیاست به اصطالح فشار 
ــت ترامپ علیه ایــران زد. فشار  حداکثری دول
حداکثری؛ عالمت و نماد سیاست خارجی دولت 

ترامپ بوده است«.
گــاردیــن:» ایــاالت 
شکست  مــتــحــده 
شرم آوری را در قبال طرح تحریم تسلیحاتی ایران 
دریافت کرد. مقیاس شکست روز جمعه واشنگتن، 
حاکی از انزوای ایاالت متحده در صحنه جهانی 

پیش از رویارویی بزرگ دیپلماتیک است«.
الجزیره:»شکست 
قطعنامه آمریکا در 
شورای امنیت تعجب آور نبود، اما جای تعجب 
اســت که آمریکا به طــور حقارت باری شکست 

خورد«.

 تاکید قالیباف  و ظریف بر 
فعال سازی دیپلماسی پارلمانی 

لزوم همبستگی برای عبور از تحریم ها و فعال سازی 
دیپلماسی پارلمانی  در عرصه اقتصاد بین الملل؛ 
محور گفت وگوی وزیر خارجه با رئیس مجلس بود. 
به گزارش خانه ملت ،بابک نگاهداری رئیس حوزه 
ریاست مجلس اظهار کرد که یکی دیگر از مباحث 
مطرح شده در این دیــدار» توجه به بهره مندی از 
ظرفیت های دیپلماسی در شرق آسیا و آمادگی 
مجلس برای فعال سازی دیپلماسی پارلمانی خود 

در عرصه اقتصاد بین الملل« بوده است.

واکنش قاطع سپاه به توافق 
ننگین امارات 

سپاه پاسداران در واکنش به توافق ننگین امارات با 
رژیم صهیونیستی، اعالم کرد که آینده ای خطرناک 
در انتظار حامیان ایــن توافق اســت. به گــزارش 
تسنیم ،سپاه در این بیانیه این توافق را خطایی 
راهبردی، حماقتی تاریخی و خنجری زهرآگین در 
پیکر امت اسالمی توصیف و تأکید کرد: »آمریکا و 
حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای توافق نامه ننگین 
ـ تل آویو بدانند این اقدام پلید منافع رژیم  ابوظبیـ 
صهیونیستی را تأمین نخواهد کرد و بر خالف تصور 
با باطل سازی رؤیای خاورمیانه جدید، از آینده ای 
خطرناک برای آن ها به ویژه ساکنین کاخ شیشه ای 

امارات خبر می دهد.« 

دومینیکن دقیقا کجاست؟ 
اولین سرزمین در قاره آمریکا که اروپایی ها در آن استقرار 
یافتند نیمی از یک جزیره است که امروز به آن جمهوری 
»دومینیکن« می گویند و پایتخت آن، سنت دومینگو 
اولین پایتخت مستعمراتی در این قاره است. نیمه دیگر 
این جزیره، کشور هائیتی است. دومینیکن کشوری در 
دریای کارائیب، در آمریکای  جنوبی است که پیش از این 
مستعمره اسپانیا بود. کریستف کلمب در سال 1492 
آن را مستقیمًا تحت حاکمیت اسپانیا اعالم کرد اما در 
1821 این کشور استقالل پیدا کرده است. دومینیکن 
در سال هایی که جسد کلمب از این کشور به آن کشور 
منتقل می شد، حدود 140 سال میزبان جسد کاشف 
آمریکا بود. در دهه اخیر و به خصوص پس از زلزله مهیب 
و مرگبار هائیتی که با حضور نیروهای نظامی آمریکا به 
عنوان امدادرسان، ابعاد امنیتی و سیاسی پیدا کرد، 
جمهوری دومینیکن نیز که همسایه هائیتی است قرابت 
زیادی با آمریکا پیدا کرد تاجایی که حتی گفته می شود 

که فرودگاه های این جمهوری کوچک محل استقرار 
هواپیماهای نظامی آمریکا در اقیانوس اطلس و دریای 
کارائیب هستند. موضعی که البته دولت دومینیکن آن را 
رد می کند. با این که این کشور به دلیل دارا بودن سواحل 
بسیار زیبا و جذاب در کرانه های اقیانوس اطلس مقصد 
بسیاری از جهانگردان و گذران تعطیالت در آن بسیار 
گران قیمت است اما مردم این کشور که حدود 10 میلیون 
نفر هستند، زندگی ثروتمندانه ای ندارند و تقریبا تمام 
مراکز تفریحی و اقامتی و هتل ها به بازرگانان اروپایی و 
آمریکایی تعلق دارد. این کشور در منطقه ای قرار دارد 
که  به بهشت پول شویی جهان یعنی پاناما نزدیک است. 
در سال 2016 پلیس اسپانیا از بازداشت یک تبعه اهل 
جمهوری دومینیکن و سرکرده یک باند بزرگ قاچاق مواد 
مخدر و متهم به پول شویی در این کشور خبر داد و دو سال 
پیش هم 14 نفر از مقام های دولتی و پارلمانی جمهوری 

دومینیکن به اتهام رشوه خواری بازداشت شدند.

جزیره ناشناخته 
تنها متحد آمریکا

 در بررسی ابعاد شکست دیپلماتیک آمریکا مقابل ایران به این 
سوال پاسخ داده ایم که کاخ سفید اکنون چه خواهد کرد؟ 



 جوک خوب و بد نداریم
جوک گوی خوب و  بد داریم

بهترین لطیفه ها با اجرای بد بی مزه جلوه می کنند و 
بدترین و تکراری ترین جوک ها با یک اجرای جالب، 

شیرین و خنده دار می شوند

فیلم باحال و جذاب »ورود آقایان ممنوع« را یادتان هست؟ در آن فیلم 
آقای جبلی دبیر شیمی مدرسه می خواست با تعریف کردن جوک نظر 
خانم دارابی مدیر سختگیر مدرسه را جلب کند تا قــراردادش تمدید 
شود. خب جوک راه حل خوبی برای بازکردن یخ آدم های جدی و صمیمی 
شدن با آن ها و از همه مهم تر شیرین تر گذراندن اوقات است. در آن فیلم 
آقای دکتر یعنی پدر پریا می خواست به جبلی جوک گفتن را یاد بدهد و 
یک نکته طالیی گفت: »ببین جبلی، جوک خوب و بد نداریم، جوک گوی 
خوب و بد داریم«! توصیه ای طالیی برای این که بدانیم بامزه بودن خود 
جوک کافی نیست، اجرای ما مهم تر است. خب چطور حین تعریف کردن 

جوک اجرای خوبی داشته باشیم؟

 مثلث طالیی جوک| قبل از تعریف کردن جوک، باید مثلث طالیی 
شرایط جوک گفتن را بررسی کنید. یعنی زمان مناسب، مکان مناسب و 
آدم مناسب. یعنی لحظه ای باید جوک را بگویید که جمع آمادگی داشته 
باشد، وسط مجلس ختم، وقتی همه در حال خوردن هستند، زمانی که 
بازی دو تیم فوتبال به ضربات پنالتی کشیده و... زمان مناسبی نیست. 
مکان مناسب هم چیزی شبیه زمان مناسب است. وقتی داخل ماشین 
هستید و صدای موزیک بلند است، وقتی همسرتان در حال جاروبرقی 
کشیدن است و خیلی مثال های دیگر، شما اگر جوک خوب را با تکنیک 
خوبی تعریف کنید اما زمان و مکانش مناسب نباشد خرابکاری کرده اید، اما 
آدم های مناسب ضلع سوم است، یعنی مخاطب شما یکدست باشد، جوکی 
نگویید که مناسب بچه ها نیست یا برای بچه ها جالب است و بزرگ ترها را 
نمی خنداند. یا از ذخیره ذهنی مخاطب دور است و منظورتان را نمی فهمد. 
به طور مثال نمی شود برای مادربزرگتان جوک بگویید و حین آن به لیونل 

مسی ارجاع بدهید.
زور نزنید| اشتباه بزرگ این است که هی جو بدهید و بگویید: »یک 
جوک میگم روده بر بشین« یا وسط جوک خودتان بخندید. جوک خوب 

نیازی به این کارها ندارد.
 جوک سخت| اگر مسلط نیستید، اگر جوک و ارجاعاتش نیاز به تقلید 
صدا دارد یا تکنیک خاصی می طلبد به گفتن یک لطیفه ساده بسنده 

کنید.
 شعور مخاطب را دست کم نگیرید| شما باید جوک را تعریف کنید 
و بعد ضربه پایانی را بزنید و مابقی چیزها را به مخاطب واگذار کنید. 
نمی شود جوک و تفسیرش را با هم برایش ارائه کنید. مدام جوک را توضیح 

ندهید و نگویید: »فهمیدی چی شد؟ منظورش این بود که...«
جدی ابشید| اگر خنده تان گرفت بخندید اما به زور نخندید؛ سرد و 
ساده و جدی جوک را بگویید و در ضربه نهایی خوب مکث کنید تا مخاطب 

غافلگیر شود.
مرور کنید| قبل از بیان جوک، یک بار آن را در ذهن تان مرور کنید، از 
جمع های کوچک مثل همسر و برادر شروع کنید بعد جوک را در جمع 
بزرگ اجرا کنید. بدترین اتفاق آن است که جوکی را بگویید و وسطش مکث 
کنید تا ادامه اش را به یاد بیاورید. سعی کنید در تمرین ها جوک را کوتاه تر 

کنید و از تصویرسازی استفاده کنید تا ملموس تر باشد.
 هیچ کار دیگری نکنید| همان طور که الزم است جو و جمع برای جوک 
گفتن شما آماده باشد خود شما هم نباید وسط جوک گفتن تلفن را چک 

کنید، تخمه بخورید، با کنترل تلویزیون ور بروید و...
 نرتسید| نگران بازخورد منفی، نخندیدن و متلک دیگران نباشید. 
هدف جوک گفتن این است که دورهمی شما شیرین شود. حتی با 
خودتان شوخی کنید و اسم خودتان را به جای شخصیت اصلی جوک 

بگویید تا دیگران بدانند از متلک و بازخورد منفی نمی ترسید.
 جمع را تخریب نکنید| بدترین کار این است وقتی یک نفر در جمع 
سوتی می دهد شما بگویید یاد فالن جوک افتادم! بدتر این که بپرسید: 
»اون جوکه رو شنیدین طرف میره جنگل خرس میاد جلوش، اونم میگه 
فالن« نمی شود یک جوک را کامل  تعریف کرد تا بپرسید بقیه آن را شنیدند 

یا نه. یا جوک را بگویید یا نگویید. اما سوال نکنید.   
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نکات جدی درابره

در روز جهانی جوک 
نگاهی به  تاریخچه  
وکارکردهایش از 

منظر روان شناسانه 
و تکنیک های لطیفه 
گفتن  خواهیم داشت

جوکـــــــ
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شـــانـــزدهـــم 
آگــــوســــت، 
جهانی  روز 
جوک است. 
بنا بر بعضی تعریف ها امروز، 
روز »یک جوک بگو« هم نام 
گذاری شده است. به همین 
تا  گرفتیم  تصمیم  بــهــانــه 
ریشه جــوک را بشناسیم و 
تغییراتی را که جوک ها در 
طول تاریخ داشته اند، مرور 
کــارکــرد  همچنین  کــنــیــم. 
ــوک گــفــتــن در  ــوک و جـ جـ
و  کنیم  بــررســی  را  جامعه 
افــراد  از نظر علمی  ببینیم 
چــرا به جوک ها می خندند 
یا نمی خندند. در آخــر هم 
می گوییم کــه چــطــور حین 
تعریف کردن جوک اجرای 

خوبی داشته باشیم؟

پرونده

جوک چیست؟

جوک عموما یک پرسش، داستان کوتاه یا 
توصیف موقعیتی است که به قصد مفرح 
بودن و خنداندن دیگران تعریف می شود 
و برای رسیدن به این هدف از ابزارهایی 
مانند کنایه، ریشخند و بــازی با کلمات 
استفاده می کنند. طبیعی است اگر جوک 
خنده ای در پی نداشته باشد، بی مزه تلقی 
می شود. در حقیقت جوک چیزی است که 
اگر در جمعی گفته شود، دیگران متوجه 
»جوک« بودنش بشوند و آن را با سخنی 
جدی اشتباه نگیرند. یکی از مهم ترین 
بخش های تعریف کردن جوک که به مرور 
تغییر کــرده اســت، خاصیت داستانی 
بودن آن است. در قدیم یک »سخن کوتاه 
خنده آور بدون ساختار داستانی« را جوک 
نمی شناختند. در تعریف واژه انگلیسی 
joke آورده انـــد: »یــک داستان کوتاه یا 
توصیف وضعیتی برای خنداندن.« این 
تعریف را نمی توان جایگزین تعریف آن چه 
در ایران، جوک نامیده می شود کرد زیرا 
شروط داستان بودن و کوتاه بودن در آن 

رعایت نشده است.

   تاریخچه جوک  در جهان و ایران

چند دهه قبل لوح گلی ۳۵۰۰ ساله ای 
ــراق کشف شد که روی آن  در کشور ع
مطالبی همچون معماهای بامزه نوشته 
شده بود. دانشمندان بر این عقیده اند که 
این جوک ها توسط یک دانشجوی عصر 
بابل در حدود ۱۵۰۰ سال قبل از میالد 
مسیح نگاشته شــده انــد. ایــن لوح های 
گلی که در سال ۱۹۷۶ کشف شدند، 
پس از جنگ عراق در سال ۲۰۰۳، گم 
شدند و امــروزه هیچ فردی نمی داند که 
چه بالیی سر آن ها آمد. فقط عکس هایی 
از آن ها باقی مانده  است.  در زبان فارسی 
هم فخرالدین علی صفی متوفی به سال 
۹۳۹ هجری قمری در هرات، نویسنده 
مهم ترین کتاب طنز فارسی است. پس از 
آن می توان به حکایات و هزلیات سعدی 
و دیوان عبید زاکانی به عنوان پیشگامان 
ــان و  شوخی های رنــدانــه و پرمغز در زب
ــرد. بارزترین  ــاره ک ادبــیــات فارسی اش
ــرف را می توان  نمونه شــوخــی هــای ص

ــالج شــیــرازی«  در آثـــار »بسحاق ح
ــم »بــســحــاق اطعمه«   کــه بــه اس

ــود، خــوانــد.  ــی ش شناخته م
عظیمی  بــخــش  همچنین 

آمده  ضرب المثل های  از 
در »امثال و حکم« دهخدا 
و  دارنـــد  طنزآمیز  معانی 
این نشان می دهد که طنز 

عامه  فرهنگ  در  لطیفه   و 
مردم این سرزمین چه جایگاه 

ممتازی داشته  است.
   منابع بخشی از این پرونده: دنیای اقتصاد، خبرآنالین، ایسنا

جوک ها به چندین دسته تقسیم می شوند 
و یک جوک ممکن است از یکی از این الگوها 
یا چندتای آن ها بهره برده باشد. در پرونده 

امروز با آن ها آشنا خواهید شد.

1  جوک های خانوادیگ| در این نوع 
ــط اعضای خــانــواده با هم،  جنس رواب
ــا، پــدرهــا،  ــادره ــوک اســـت. م مــوضــوع ج
فرزندان و ... محوریت موضوعی است که در 
فرهنگ جامعه به شکل یک الگو رواج دارد، 
ــاره غذا پختن مادرها یا  مثل شوخی درب
کنترل تلویزیون و کولر که معموال دست 

پدرهاست و مخصوصا شوهرعمه ها!
2   جوک های شغیل و طبقایت| معموال 
هر شغلی در جامعه به رفتاری مشترک 
مشهور است. در این نوع جوک ها این رفتار 
مشترک صاحبان مشاغل و طبقات متفاوت 
اجتماعی مورد شوخی قرار می گیرد. این 
حالت بدون توجه به شخص یا نام خاصی، 
اشــتــراک هــای یــک طبقه یــا شغل کــه در 
فــرهــنــگ هــر جــامــعــه آن را بــا آن الگو 

قرار  بذله گویی  دست مایه  می شناسند 
می گیرد. پزشکان، مهندسان، معلمان و ... 
حتی باالشهری ها و پایین شهری ها تیپ 

ثابت این الگو هستند.
3 جـــــوک هـــــای مــــربــــوط بــه   
ــن مـــورد هــم یک  شخصیت ها| ای
الگوی جهانی است. افراد معروف و مشهور 
چه معاصر باشند و چه تاریخی، چه خودی 
باشند و چه خارجی، دست مایه این جوک ها 
هستند. این روزها نمونه های زیادی از این 
ــه دســـت مــی شــود. از  ــا دســـت ب ــوک ه ج
شخصیت های سیاسی و ورزشی و هنری 
گرفته تا دانشمندان و فرهیختگان و ... 
شهرت این افراد عامل اصلی پرداختن به 

این جوک ها و بازنشر آن هاست.
4   جــوک هــای سیایس| مضامین 
سیاسی و تصمیم گیری ها در این حوزه و 
البته قرارگرفتن شخصیت خاص در شرایط 
سیاسی موضوع اصلی این جوک هاست. 
شخصیت هــای سیاسی و جناح بندی ها 

نمونه ای پررنگ از این الگو است.

5  جوک های قومییت| در این گونه که 
ــوک اســت،  ــی  از جـ ــوم ــذم شــکــل م
متاسفانه شاهد ساخته شدن جوک تقریبا  
برای تمام اقوام و شهرها و حتی کشورهای 
سالی  چند  خوشبختانه  هستیم.  دیگر 
است که این نوع جوک که متاسفانه در 
ــداران و مخالفان فــراوانــی  ــرف ایـــران ط
داشت، از مد رفته و به فراموشی سپرده 
شده  است. فراموش نکنید اگر به جنسیت، 
ناروایی  نسبت  خاصی  طبقه  یا  قومیت 
بدهید غیر از مشکالت اخالقی ماجرا، 
پیامدهای دیگری هم خواهد داشت. به 
طور مثال اگر در شوخی هایتان مدام روی 
شلخته بــودن پسرها یا ترس دخترها از 
سوسک تاکید کنید کم کم ممکن است آن 
یک  مثل  و  پذیرفته  اشتباه  بــه  شوخی 
واقعیت خلل ناپذیر تلقی شود و تغییر آن 

دشوار باشد.   
6   جوک های جنسییت| در این نوع 
ــرد در  ــ ــاوت زن و مـ ــ ــف ــ ت مـــعـــمـــوال 
موقعیت های مختلف به حالت شوخی بیان 

می شود. این حالت هم گونه ای بین المللی 
است و گاهی با توجه به ارتباطات گسترده 
وارد  مختلف  فرهنگ های  از  امـــروزی 
مــی شــود. نسبت دادن کارهایی که در 
فرهنگ عامه مردانه است به خانم ها یا 
برعکس الــگــوی شناخته شــده ایــن نوع 
ــا هم  ــوک ه ــوع ج ــن نـ ــت. ایـ ــاس ــوک ه ج

منتقدان فراوانی دارد.
7  جوک های کــالیم| در ایــن حالت 
ــب عـــبـــارات یا  ــی ــرک اســـتـــفـــاده از ت
مشابهت های تلفظی و شوخی با کلمات و 
تغییر و جابه جایی حروف و واژه ها الگوی 
مشخصه است. شوخی با بعضی اسامی یا 
دست  ــن  ای از  خیابان ها  و  محله ها  ــام  ن
جوک ها هستند که مبتنی بر واژ گان چند 

معنایی یا با مشابهت هستند.
8 جوک های موقعییت| در این حالت 
اشــاره به یک موقعیت یا قــرار گرفتن 
یا  متضاد  شرایطی  در  چــیــزی  یــا  کسی 
نــامــتــعــارف شــوخــی خـــنـــده داری ایجاد 

می کند.

از نصرالدین تا پ نه پ!
مروری بر تغییرات ژانر جوک ها در گذر زمان

با توجه به اتفاقات و مراحلی که یک جامعه و افراد آن از سر می گذرانند، نوع و ژانر جوک ها هم در طول تاریخ تغییر می کند که ممکن است 
برای نسل های بعدی خنده دار باشد یا نه. مشخص است که جوک های مناسبتی که به یک اتفاق روزانه مرتبط هستند، ماندگاری کمتری 

نسبت به جوک های کلی دارند. ولی آن چه در طول تاریخ دیده می شود، نحوه پردازش و سرایش جوک هاست که هنوز هم  بیشترشان یک داستان 
کوتاه هستند. زمانی جوک ها حول حاضرجوابی های افرادی مانند نصرالدین، جحی، عبید و ... و بحث هایشان با پادشاهان بود و امروزه درباره خاطرات 

شخصی که بیشترشان ساخته ذهن طنزپردازان است.

   جوکی با قدمت 800 ساله!
به عنوان مثال حــدود 8۰۰ ســال از ساختن ایــن لطیفه 
می گذرد: »ساده دلی به جنگ رفته بود. سپر بزرگی با خود 
داشت كه برای محافظت از جان خویش برده بود. چندی 
نگذشت كه از باالی قلعه سنگی بر سرش زدند و بشكستند. 
دست بر سر شكسته گذاشت و گفت: »مگر كورید؟ سپر به این 

بزرگی را نمی بینید و سنگ بر سرم می زنید؟«.

چند صد سال بعد این جوک مردم را به خنده می انداخت: 
پسر شخصی در چاه افتاد. سر در چاه کرد و گفت: »جان بابا! 
جایی نرو تا من بروم ریسمان بیاورم و تو را بیرون بکشم«!چند 
صد سال بعد این جوک بین مردم طرفدار داشت: حیف نون 
فردی را در خیابون دید و پرسید: شما علی پسر مسعودآقا 
پاسبان نیستی که سر کوچه چراغی مامور بود؟ پسر گفت: 
چرا! حیف نون گفت: »ببخشید، پس حتما عوضی گرفتم!«

همین چند سال پیش به این جوک می خندیدیم: رفتم پمپ 
بنزین به آقاهه گفتم ۴۰ تا بزن! گفت ۴۰ لیتر؟ گفتم: »پ نه 

پ، ۴۰ تا قاشق چای خوری!«
و امروز به این می خندیم، شاید هم نمی خندیم: »با رفیقم 
قرار گذاشتیم صبح جمعه بریم کوه. پنج و نیم صبح بهش 
زنگ زدم گفتم بیداری؟ گفت نه. گفتم منم همین طور. 

دوباره خوابیدیم«!

تاکنون تصور می شد شخصیت و عالیق فــردی است که تعیین 
می کند افراد نسبت به حرف ها، جوک ها یا مطالب طنز چه رفتاری 
نشان می دهند، اما به نظر می رسد مغز و منطق افراد از شخصیت و 
عالقه آن ها مهم تر باشد. به عبارت دیگر قبال تصور می شد خندیدن 
به جوک امری روانــی است ولی دانشمندان اثبات کرده اند که 
بخشی از آن امری فیزیکی و فیزیولوژی است. جوزف موران در 
دانشگاه دارتموند هانوفر، از ام.آر.آی عملکردی استفاده کرده 
تا مغز داوطلبان را در حال تماشای برنامه های کمدی تلویزیونی 
اسکن کند. این آزمایش ها الگوی متمایزی از فعالیت  سلول های 
عصبی مغز را نشان می دهد که به دنبال یک جوک خنده دار پدیدار 
می شوند. عالوه بر دو فرایند هسته ای دریافت جوک و احساس 
خوب داشتن نسبت به آن، جوک ها قسمت های دیگری از مغز را 
فعال می کنند که به تشکیل تداعی،  یادگیری و تصمیم گیری مربوط 
هستند. همچنین شوخی باعث باالرفتن فعالیت قسمت هایی 
از مغز می شود که منحصر به انسان است و تنها گونه های عالی 

میمون ها،  آن هم به صورت بسیار ابتدایی این قسمت ها را دارند. 
در واقع این یافته بدین معناست که شوخی یک توانایی پیشرفته 
اســت که در انسان ها پدیدار شــده اســت. با ایــن حــال،  هیچ دو 
مغزی دقیقا مانند هم نیستند و تفاوت های مغزی باعث تفاوت در 
واکنش به شوخی ها و طنزها می شود. آندره سامسون در دانشگاه 
فرایبورگ سوئیس، از ام.آر.آی استفاده کرده و مغز داوطلبان را 
در حال تماشای ۹۰ کارتون بدون کالم دارای سبک های متفاوت 
شوخی بررسی کرده است. نتایج به دست آمده نشان داد آن چه 
برای افراد مهم است،  نحوه حل کردن جوک است. وی در این باره 
می گوید: » این که با چه منطقی گره های موجود در یک جوک حل 
شود،  تعیین می کند که هرکس چه نوع جوکی را ترجیح می دهد«. 
بیشتر از هر چیزی،  مطالعات اخیر نشان می دهد شوخ طبعی،  که 
بسیار هم نادیده گرفته می شود،  به قدرت مغزی باالیی نیاز دارد و 
تصویربرداری های مغزی نشان می دهد که هنگام درک یک جوک 

نسبت به زمانی که فکر می کنیم، مغز ما بیشتر فعال می شود.

؟چرا به جوک می خندیم
بررسی 
عوامل 
خندیدن 
انسان ها به 
مطالب طنز 
و جوک ها 
براساس علم 
روان شناسی 
و عصب 
شناسی

8جوک ها به                         دسته تقسیم می شوند
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نکایت برای سالمت استخوان ها
 استخوان  ضعیف دردسرساز است به حدی که به ناتوانی یا حتی مرگ زودرس فرد منجر می شود

بانوان

D مرصف کایف ویتامین 

ویتامین D ، نقش مهمی در جذب کلســیم از دســتگاه 
گوارش دارد.

متخصصان تغذیه دو نوع ویتامین D را معرفی می کنند؛ 
ویتامین D2  و ویتامینD3 .در انسان و گیاهان زمانی 
که در برابر نور خورشــید قرارمی گیرند، قابلیت تولید 
ویتامین D وجود دارد؛ اما در این شرایط در بدن انسان 
ویتامین D3  و در گیاهان ویتامین D2 تولید می شود. 
  D3 یا D2هنگام تصمیم گیری در مورد این که ویتامین
را مصرف کنید، ویتامین D3  بهترین گزینه است؛ زیرا 
بدن انسان ویتامینD2را سریع تر تجزیه می کند؛ از این 

رو، برای مدت زمان طوالنی در بدن باقی نمی ماند.
   ورزش های قدریت 

یکی از بهترین راه ها برای کمک به تشــکیل استخوان 
جدید انجام ورزش هایــی مثل دو و پرش اســت. انجام 

ورزش های قدرتی فقط بــرای باال بردن حجم عضالت 
مناسب نیســت؛ بلکه به حفظ اســتخوان ها هم کمک 

می کند. 
  مرصف کایف پروتئین  

آیا می دانســتید که حدود ۵۰ درصد اســتخوان ها را 
پروتئین تشــکیل می دهــد؟ به همین دلیل اســت که 
مصرف کافی آن برای سالمت استخوان ها الزم است.
اگر بــدن شــما دچــار کمبــود پروتئین باشــد، جذب 
کلســیم هم کاهش می یابد و در نتیجــه تاثیر منفی بر 

استخوان سازی دارد. 
برای این که مشــخص شــود هر فــردی روزانــه به چه 
میــزان پروتئیــن  نیــاز دارد تا ســالمت اســتخوان ها 
تضمین شــود، آزمایش هایی انجام شــده است؛نتایج 
فعلی نشان می  دهد مصرف روزانه ۱۰۰ گرم پروتئین 
اگر به همراه سبزیجات و کلسیم باشد، مشکلی برای 

فرد ایجاد نخواهد کرد.
   چرا مرصف روزانه پروتئین و کلسیم رضوری است؟

روزانه ســلول های اســتخوانی قدیمی از بین می رود و 
جایشان را سلول های جدید می گیرد، به همین دلیل 
اســت که مصرف کلســیم و پروتئین  برای محافظت از 
ســاختار و اســتقامت اســتخوانی در طول روز ضروری 
است. به یاد داشته باشید  استخوان  ضعیف دردسرساز 
اســت به حدی که به ناتوانی یا حتی مرگ زودرس فرد 

منجر می شود.
   حداقل کلسیم مرصیف

یکــی از نکات جالــب درباره کلســیم این اســت که اگر 
غذایــی بخورید کــه حــاوی ۵۰۰ میلی گرم یا بیشــتر 
کلســیم باشــد، بدن تان نســبت به زمانی که غذایی با 
کلســیم کمتر مصرف می کنید، میزان بســیار کمتری 

کلسیم جذب خواهد کرد! 

۱- ابتدا ســیب زمینی ها را پوســت بگیرید و به شــکل مکعب 
خرد کنید.

2- آب جوش را آمــاده وســیب زمینی ها را به همــرا نمک به 
آن اضافه کنید و بگذارید بپزد. پس از این که ســیب زمینی ها 

پخت، آب آن را بگیرید.
3- در یــک ماهیتابه کمــی روغن بریزید وبگذارید داغ شــود 

سپس دانه های زیره، سیر و زنجبیل را اضافه کنید.
4- ســیب زمینی پخته، فلفل ســبز ،نمــک  و بقیــه ادویه هارا 

اضافه کنید وبگذارید با هم سرخ شوند.
۵- ایــن غــذا از غذا هــای ســنتی اســتان اردبیــل اســت که 
درعین سادگی طعم فوق العاده ای دارد. این غذا را می توانید 

به عنوان پیش غذا یا شام میل کنید.

آشپزی من آشپزی من

 سیب زمینی متوسط - 3 عدد
قاشــق  یــک    – ســبز  زیــره   

غذاخوری
 زنجبیل رنده شده – یک  قاشق 

غذاخوری
 سیر له شده - 3 حبه

 تخــم گشــنیز - یــک قاشــق 
غذاخوری

 تخــم رازیانــه - یــک قاشــق 
غذاخوری

 پــودر فلفــل - نصــف قاشــق 
غذاخوری

 فلفل ســبز - 2 تا 3 عــدد خرد 
شده )بدون دانه(

 زردچوبه - به مقدار الزم
  برگ گشــنیز خــرد شــده - به 

مقدار الزم
 نمک - به مقدار الزم

  روغن - به مقدار الزم

برداشــتن سالمت تــرک  یــا  شکســتگی    

اســتخوان ها بســیار دردناک اســت، 

بنابرایــن بایــد تــا حدامــکان از ایــن 

آســیب دیدگی ها پیشــگیری کــرد. 

استفاده از رژیم غذایی مناسب و  ورزش منظم، می تواند 

در این زمینه مفید باشد. موسسه ملی بهداشت آمریکا 

توصیه می کند که زنان باالی ۵۰ سال و مردان باالی ۷۰ 

سال روزانه ۱۲۰۰ میلی گرم کلسیم دریافت کنند؛اما 

به غیر از کلســیم  برای سالمت اســتخوان ها الزم است 

موارد زیر را رعایت کنید:

دانستنی ها

تازه ها

سیب زمینی پخته  معطر

چه کسانی نباید از صندلی ماساژ 
استفاده کنند؟

بعد از یک روز خسته کننده ،نشستن روی صندلی 
ماساژ خســتگی را کمتر می کند. صندلی ماساژ 
انواع مختلفــی دارد و بــا مکانیزم هــای مختلفی 
طراحی شده است. اگر صندلی شما تنها برای یک 
محدوده وزن مناسب کار می کند، مطمئن شوید 
که وزن شما در آن محدوده است؛ زیرا  ناکارآمدی 
عملکــرد صندلــی باعث کبــودی و سفت شــدن 
ماهیچه های فرد می شود. بعضی از افراد نباید از 

این صندلی ها استفاده کنند؛ از جمله:
 اگر شما از فشار خون پایین رنج می برید، بهتر 
است قبل از استفاده از صندلی ماساژ با پزشک 

خود مشورت کنید.
 افرادی کــه دچار لخته شــدن یا انعقــاد خون 
هســتند یا به راحتی خونریــزی می کننــد، باید 
از اســتفاده از صندلی ماســاژور اجتناب کنند.  
استفاده بیش از حد و طوالنی از صندلی ماساژور 
ممکن است به کبودی عضالت و ایجاد حساسیت 
در آن ها منجر شود.ماساژ برای زنان باردار بسیار 
مفید است، به ویژه انجام ماساژ پاها باعث آرامش 

و کاهش تورم ناشی از دوره بارداری می شود. 
 صندلی های ماساژ قابلیت ماساژ پاها را دارد

 اما اســتفاده از آن ها در ســه ماهــه اول بارداری 
مناسب است؛ اگر می خواهید بعد از این زمان از 
آن استفاده کنید، با پزشک خود مشورت کنید.

همچنین برخی از صندلی های ماساژ با استفاده 
از کیسه های هوا، ســاق پا و با استفاده از لرزش، 
ران ها، گردن و عضالت کمری را ماساژ می دهد. 
دقــت کنید ممکن اســت ایــن ویژگی هــا به درد 
شــما نخورد؛ مثال حرکات چرخشی یا ضربه ای 
برای شما مناسب نباشــند یا این که اصال ماساژ 
در قسمت های شانه یا پشــت برای شما مناسب 

نباشد.

تغذیه

مهسا کسنوی
خبرنگار

 دمنوش های معجزه گر
برای بانوان

تعادل هورمون ها در هر خانمی نشان دهنده عملکرد 
صحیح بدن اوست و برهم خوردن تعادل آن ها می تواند 
ســبب خســتگی، ریزش مــو، مشــکالت قند خــون ، 
مشکالت بارداری، تغییر خلق و خو از جمله اضطراب 
و افسردگی و حتی بی نظمی در چرخه قاعدگی شود.
در ادامه مطلب به شــما چنــد نوع دمنــوش گیاهی را 

که سبب تعادل هورمونی می شود، معرفی می کنیم.
۱- برگ تمشک

دم کرده برگ تمشک قرمز، یک درمان گیاهی رایج در 
متعادل کردن هورمون های زنانه اســت؛ این دمنوش 
دارای آثار آنتی اکسیدانی است و می تواند به آرامش 

ذهن ، قلب و عضالت شما کمک کند.
دم کــرده بــرگ تمشــک، بــرای رفــع گرفتگی هــای 
قاعدگی نیز موثر است و نوشــیدن آن در ماه های آخر 

حاملگی نیز به خانم های باردار توصیه می شود.
البته قبل از مصرف ایــن دمنــوش در دوران بارداری 

حتما با پزشک خود مشورت کنید.
۲- کوهوش سیاه

از دمنوش کوهوش ســیاه، اغلب بــرای درمان عالیم 
یائسگی مثل گر  گرفتگی، احساس خستگی و تعریق 
بیش ازحد استفاده می شود. این گیاه برای از بین بردن 
حالت هــای ســندروم پیــش از قاعدگی و دیســمنوره 

)درد های قاعدگی( نیز موثر است.
کوهوش ســیاه، بــه متعادل کــردن اســتروژن کمک 
می کند و ســبب تعــادل هورمون های بدن می شــود؛ 
البتــه مصــرف ایــن دمنــوش در دوران شــیردهی و 

بارداری ممنوع است.
3- زنجبیل

دمنــوش زنجبیل یک نوشــیدنی شــگفت انگیز برای 
تعــادل هورمون های شماســت؛ با نوشــیدن زنجبیل 
عالیم متداول مربوط به ســندروم پیــش از قاعدگی، 
نوســانات خلقی و ســردرد در شــما کاهــش می یابد. 
حتی اگر در دوران قاعدگی حوصله دم کردن زنجبیل 
را نداشــتید، می توانید به عنوان ادویه از آن در غذای 

روزانه خود استفاده کنید.
4- تخم شنبلیله

تخم شنبلیله حاوی  فیتواستروژن هاست که به تعادل 
اســتروژن ها در بدن کمک می کنــد. مطالعات جدید 
نشان می دهد که شــنبلیله در رفع دیســمنوره ها نیز 

موثر است .
۵- ریشه گل قاصدک 

ریشه گل قاصدک، سرشار از اســتروژن های گیاهی 
اســت و عالوه بــر تعــادل هورمون ها نقــش مهمی در 
سم زدایی بدن دارد، همچنین به جلوگیری از یبوست 
و  بهبود گوارش شما کمک می کند. دم کرده  ریشه  گل 
قاصدک را در دوران قاعدگی می توانید مصرف کنید.

6 - دونگ کوئی 
گیاه دونگ کوئی، در طب ســنتی چینی بســیار مورد 
استفاده است. دم کرده  این گیاه را، به عنوان دارویی 
برای متعادل کردن هورمون های زنانه به کار می برند.  
دونگ کوئی، ســطح اســتروژن را متعــادل می کند و 
باعث می شود عالیم شایع یائسگی و سندروم پیش از 

قاعدگی در خانم ها کاهش یابد.

لباس بیماران مبتال به کرونا را 
نتکانید!

 بر اســاس گفته برخی پژوهشــگران، تکاندن لباس فرد 
بیمار می  تواند باعث پخش شدن ویروس در هوا شود. این 
پخش شدن می  تواند احتمال ابتالی دیگران به بیماری 

را افزایش دهد.
مؤسســه ملــی تحقیقــات ســالمت توصیــه کرده اســت 
لباس  هــای بیمــاران به جــای تکانــدن، بــا آب گــرم و 
شــوینده  های لبــاس شســته و ســپس بــا اســتفاده از 
خشــک کن، بخاری یــا اتوبخار به خوبی خشــک شــود و 
در صورت امکان 24 ســاعت در فضای بــاز در مقابل نور 

آفتاب قرار گیرد.
حتما هنگام تمــاس با لباس بیمــاران مبتال بــه بیماری 
کووید ۱9، از دســتکش یک بار مصرف اســتفاده کنید و 
دستکش را بالفاصله پس از اســتفاده دور بیندازید. اگر 
دســتکش یک بار مصرف در دسترس نیســت، از تماس 
دســت آلوده به صورت خود پرهیز کنید و بالفاصله پس 

از اتمام کار، دست  های خود را با آب و صابون بشویید.
 منبع: خبرآنالین

چندین عامل وجود دارد که می تواند قد شما را به صورت 
مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار دهد.

به طورکلــی می تــوان ایــن فاکتور هــا را به صــورت زیر 
طبقه بندی کرد:

۱- عوامل ژنتیکی

در بیشتر موارد، قد شما براساس  عوامل ژنتیکی تعیین 
می شــود. با این حال، اگر والدین شــما هر دو قد کوتاه 
یا متوسط داشته باشــند، به این معنا نیست که  قد شما 
هم به همین اندازه خواهد بود. قد یک ویژگی چندژنی 
اســت، به این معنا که تحت تأثیر طیف وسیعی از ژن ها 

قرار دارد.
۲- عوامل غیر ژنتیکی

ســایر عوامل غیر ژنتیکی هم می تواند در پتانسیل 
رشــد شــما تأثیر بگذارد. بیشــتر این عوامل توسط 
محیط تعیین می شــود که فرد هنگام رشــد با آن در 
ارتباط اســت. قدبلنــد بودن با رشــد همراه اســت؛ 
بنابراین، عواملــی که مانع از رشــد می شــود، تأثیر 

یکسانی بر قد شما نیز دارد.
 عوامل غیر ژنتیکی کوتاهی  قد

 قــرار گرفتــن در معــرض دود تنباکــو در هنگام 
جنینی

 بیماری در دوران کودکی یا بلوغ
 کیفیت مراقبت والدین پس از زایمان

 وزن کم هنگام تولد
  نکاتی برای افزایش رشد طبیعی قد

۱- خواب کافی
2-  رژیم غذایی سالم

 برای رشد حداکثری قد، باید عادات غذایی زیر را 

در نظر داشته باشید:

 D الف( دریافت مقدار کافی ویتامین
ب(  دریافت مقدار کافی کلسیم

ج(  دریافت مقدار کافی روی

3-  ورزش منظم

هنگامــی که یــک رژیــم غذایی ســالم، خــواب کافی و 
ورزش به طور منظم با هم ترکیب می شوند، به رشد قد 
شــما کمک می کنند. برخی از بهترین ورزش هایی که 

می تواند قد را افزایش دهد، شامل موارد زیر است:
الــف(  شــنا | یکــی از بهتریــن تمرینــات کامــل بدن، 
شناســت؛ یک ورزش عالی که می تواند بــه افزایش قد  
کمک کند. شنا باعث کشیدگی عضالت می شود و اگر 
آن را از سنین پایین شــروع کنید، به شما در رسیدن به 
قد بلند کمک می کند. بــا این حال، شــما باید حداقل 
2 ســاعت در روز به مدت 4 تا 
۵ روز در هفتــه شــنا کنید 
تا از مزایای آن بهره مند 

شوید.

ب(  تمرینات حلقه )بارفیکس(|  آویزان شــدن از یک 
نوار افقــی بــا بازو هــای کشیده شــده، روش موثری در 
افزایش قد است. برای انجام صحیح تمرینات بارفیکس، 
بعد از آویزان شدن از بارفیکس حدود ۱۰ ثانیه در همان 

حالت بمانید و این کار را چندین بار تکرار کنید.
ج( تمرینات رساندن دست به انگشتان پا|  رساندن 
انگشتان دست به انگشتان پا یکی از تمرینات کششی 
اســت کــه می توانیــد بــرای افزایش قــد انجــام دهید. 
هنگامی که برای لمس کردن انگشتان پا خم می شوید، 
ایــن حرکــت، ســتون فقــرات را کشــیده تر می کنــد. 
می توانیــد این حرکــت را هنگام ایســتادن یا نشســتن 
انجام دهید.از طرفی یــک روش عالی برای گرم کردن 

قبل از شروع تمرینات شدید است.
د(  طناب| پرش از طناب فقط یک بازی سرگرم کننده 
برای کودکان نیست بلکه یک تمرین عالی برای افزایش 
قد است. هنگام طناب زدن بدن شما در حالی که پشت و 
ستون فقرات کشیده می شود، راست می ماند. خم شدن 
مداوم زانوها باعث می شــود که ماهیچه های ساق پا به 
صورت عمودی کشیده شــود. این حرکات فیزیکی در 
کنار هم توده استخوانی را در قسمت پایینی پا ها اضافه 
می کند که سبب افزایش چند سانتی متری قد می شود.

4-  عادت به تمرین صاف نگه داشتن بدن

بســیاری از افراد به دلیل شــکل گیری عادات نادرست 
هنگام نشســتن برای کار با رایانه یا هنگام اســتفاده از  
گوشی همراه، بدن شان وضعیت بدی دارد. با گذشت 
زمان، ایــن عادت هــا باعــث خم شــدن ســتون فقرات 
می شود. این فرم خمیده در قســمت باالی بدن باعث  

می شود قد شما کوتاه تر از آن چه هست، به نظر برسد. 
۵-  تقویت سیستم ایمنی

سیستم ایمنی بدن نقش اساسی در رشد قد شما دارد. 
با داشــتن سیســتم ایمنی قوی، بیماری ها نمی توانند 

روند سالمت را مختل و رشد را کند کنند. 

اهمیت دریافت کافی »روی« برای 
سیستم ایمنی کودکان 

کمبــود روی در کودکان زیر دو ســال در کشــور 
حدود 2۰ درصد اســت.  این درحالی است که 
کمبود روی عوارض ســالمتی برای همه به ویژه 
کــودکان دارد. این کمبود سیســتم ایمنی را به 
مخاطره می اندازد و به همین دلیل مقاومت در 
برابر عفونت را کاهش می دهد. کمبود روی در 
کودکان، رشــد را به تاخیر می انــدازد و موجب 
کوتــاه قدی می شــود، کمبــود ریز مغــذی های 
اساسی مانند آهن، ید، روی و ویتامین آ  ،از جمله 

مشکالت تغذیه ای در کودکان  است.
 میــزان روی مورد نیــاز روزانــه| این نیــاز بر 
اساس سن و جنس متفاوت است. مثال کودکان 
 زیر شــش ماه به 2، هفت ماهه تا ســه ســاله به 3

چهار تا هشت ساله به ۵ و نه تا ســیزده ساله به ۸ 
میلی گــرم روی در روز نیاز دارند. نیــاز روزانه در 
سنین باالی چهارده سال به حدود ۱۱ میلی گرم 
برای پســران ومردان بالغ و حــدود 9 میلی گرم 
برای دختــران و زنان بالغ افزایــش می یابد. نیاز 
زنان در زمان حاملگی و شیردهی کمی بیشتر و 

در حدود ۱2 تا ۱3 میلی گرم در روز است .
 عوارض کمبود روی|کمبــود روی در دوران 
حاملگی باعث اختالل در رشد جنین می شود. 
کمبــود ایــن مــاده در دوران نــوزادی و کودکی 
باعــث اختــالالت رشــد و در ســنین بلــوغ بــه 
اختالالت در بلوغ جنسی )تاخیر در بلوغ جنسی 
در هر دو جنس( منجرمی شــود. از دست دادن 
اشتها، اسهال، کاهش وزن، ریزش موها، اشکال 
 در عملکــرد سیســتم ایمنــی و بهبــود زخــم ها 
 ضایعات پوســتی و چشــمی و اختــالل در حس 
بویایــی و چشــایی از دیگر عــوارض کمبود روی 

است .

عوامل موثر در افزایش قد
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* آخ آخ! کمیــک صفحــه نوجــوان با موضــوع »عالقه 
مامان ها به برنامه های آشــپزی« در حــد بایرن مونیخ 
عالی بود! دقیقا مامان من همین جوریه. آخه مادر من، 
چرا وقتت رو می گیری به تماشای این برنامه ها و دل ما   

رو هم آب میندازی؟
* درباره اختراع دوچرخــه که در پرونــده »بحران ها، 
مادر اختراع ها« بهش اشاره شــده، برام جالبه که اگر 
قرار بوده بــا پــا زدن روی زمین ســرعت بگیرن، اصال 
فایده داشــته یــا پیــاده می رفتن، ســریع تر بــه مقصد 

می رسیدن؟
* در پاســخ به مخاطبی که از آق کمال پرسیده بود که 
به صفحه دارکوب چه نمره ای میده، باید بگم که نمره 
قبولی نمیده چون آق کمال مغرور و خودپسند نیست.
* ماجرای اختراع چای کیســه ای خیلــی جالب بود. 
سربازها وسط جنگ نیاز به چای داشتن و چون فرصت 

نبوده که دم بکشه، با پارچه می انداختن توی قوری!
* خانواده های هپی و دنبال کردن پیج هایشان، واقعا 
اعصــاب آدم رو خرد می کنــد. مســابقه تجمل گرایی 
راه انداخته انــد. مربوط به مطلب »آموزه های اشــتباه 

خانواده های اینستاگرامی« در صفحه خانواده.
* نقاشی بچه ام را برای تحلیل، نزدیک به یک ماه پیش 
فرستاده ام و مدام در مطلب می نویسید که شاید هفته 
آینده نوبت شما باشد! پس چه زمانی نوبت ما می شود؟
ما و شــما: مخاطب گرامی، تعداد نقاشــی هایی که به 
دست ما رســیده، زیاد اســت اما مطمئن باشید که به 

نوبت، چاپ خواهد شد. 

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز تمیز کردن یخچال

قرار و مدار

امروز تمام قفســه ها و کشوهای یخچال 
خونه تون رو بررسی کنین. ممکنه یک سری 
خوراکی ها توش باشه که 
خراب شــده باشه و 
نیاز باشه که هرچه 
زودتر بندازین بیرون 
و اگر الزم بود، کشوها 
رو کال در بیاریــن و 

بشورین...

   رموز جوانی در یک نگاه
ادسن به صورت خالصه و تیتروار چند نکته را در جوان ماندن 
خودش موثر می داند: تغذیه مناسب، ورزش و فعالیت بدنی و 
مثبت اندیشی. شاید همه  ما ایده هایی درباره ورزش و تغذیه 
مناسب داشته باشــیم)که البته پیشــنهاد می کنیم بخش 
مربوط به این موضوع را هم حتما بخوانید تا ببینید تا چه حد 
برداشت شما نزدیک به سبک زندگی ادسن است( اما منظور 

ادسن از مثبت فکر کردن چیست؟

   10 توصیه برای تغییر نگرش و مثبت اندیشی
اگــر در صفحه اینســتاگرام ادســن چرخی بزنیــد، متوجه 
می شــوید که بخش زیادی از توصیه های او مربوط به تغییر 
نگرش به زندگی و در کنار آن مثبت اندیشی است. نکات زیر 
بخشی از مواردی است که ادسن در صفحه خود به اشتراک 
گذاشته است. آن ها را بخوانید و سپس با ما همراه باشید که 

می خواهیم درباره یکی از آن ها کمی بیشتر صحبت کنیم.
1- مثبت اندیش باشــید. تفاوت بین یک روز بد و خوب در 

نگرش شماست.
2- روزهایی که شما را شکست می دهند، همان روزهایی 

هستند که آدم بهتری از شما می سازند.

3- منفی بافی دیگران را جدی نگیرید.
4- مثبت بودن به معنای آن نیســت که الزم است همیشه 
شاد باشید. به معنای آن اســت که حتی در روزهای دشوار 

هم می دانید که روزهای بهتری در راهند.

5- زمان بیشتری را با افراد مثبت صرف کنید.
6- بپذیرید که زندگی باال و پایین دارد.

7- روی راه حل ها تمرکز کنید.
8- در گذر زمان همه چیز بهتر خواهد شد.

9- آن قدر روی بهتر شدن خودتان متمرکز بشوید که برای 
عیب جویی از بقیه فرصت نداشته باشید.

10- ســخت نگیرید و به حرکت خود در هر شرایطی ادامه 
بدهید.

بسیاری از این توصیه ها را پیش از این هم شنیده ایم اما همه 
می دانیم که به وقت عمل داستان به این سادگی نیست. در 
این بین شاید توصیه شماره 10، یعنی رها کردن موضوعات، 
اما مسئله ای باشد که به  رغم اهمیت زیاد آن، کمتر درباره اش 

صحبت شده است.

   هنر رها کردن یا سخت نگرفتن زندگی
یکی از گرایش های جدیــد در روان درمانــی، روان درمانی 
مبتنی بر پذیرش و تعهد اســت. یکی از مهارت هایی که در 
این دیدگاه روی آن تاکید می شود، مهارت رها کردن است. 
موضوعی که شباهت زیادی با توصیه شماره 10 در فهرست 
باال دارد.بسیاری از ما دایم در زندگی حس می کنیم که بار 
زیادی بر دوش خود داریم. باری که از نظر روانی ما را فرسوده 
کرده است. شــاید به دفعات هم این توصیه را شنیده ایم که 
سخت نگیر، این قدر حرص نخور، ول کن، راحت باش و ... اما 
به وقت عمل می بینیم که در وضعیت ما تغییری حاصل نشده 

است، اما واقعا چطور می توانیم از دست موضوعاتی که فشار 
روانی زیادی را به ما وارد می کنند، رها شویم؟

   با خودتان چند چندید؟
قدم اول فهرســت کردن احساســات، افکار و محرک های 
رفتاری خودتان است. تا وقتی ما به صورتی دقیق ندانیم که 
چه مسائلی ما را آزار می دهد، امکان حل و فصل آن ها را هم 
نخواهیم داشت. در این فهرست موضوعاتی از همین روزها، 
خاطراتی از گذشــته و دغدغه هایی بــرای آینده می توانند 
وجود داشته باشند. تمام آن ها را یادداشت کنید. نکته قابل 
توجه در این گام آن اســت که بســیاری از افراد حتی از فکر 
کردن به موضوعات آزاردهنده ابا دارند. آن ها دوست ندارند 
به این فکر کنند که مــن از حرف بقیه دربــاره انتخاب هایم 

می ترســم یا من خــودم را بابت کار اشــتباهی کــه پانزده 
ســال پیش انجام دادم، آدم بدی می دانــم. تمرین این 

مرحله در دفعات 
می تواند به شما 

کمک کند تا بهتر 
دغدغه های خود را بشناسید.

   هر موضوع را خوب ارزیابی کنید
در این گام الزم است هر فکر را بر اساس فایده داشتن 
یا بی فایده بودن، ارزیابی کنید. توجه داشــته باشید 
که در این مرحله بحث خوب یا بد بودن یک فکر مطرح 

نیست، بلکه بحث فقط فایده داشتن یا نداشتن آن است. به 
عنوان مثل رفتار اشتباه ما در موضوعی در چندین سال قبل، 
می تواند رفتار بدی بوده باشد اما ســرزنش خود تا سال ها 
بعد در بسیاری از مواقع انتخاب مفیدی برای ما نیست، چرا 
که انرژی روانی زیادی را از ما می گیرد و می تواند عوارضی 

جدی بر سالمت روان ما داشته باشد.

   تغییر بده یا رها کن
وقتی از قالب خوب و بد ارزیابی کردن افکار خارج شــویم و 
به دیده مفید یا بی فایده بودن به آن ها نگاه کنیم، راحت تر 
می توانیــم گام ســوم را برداریــم. مــواردی کــه مفیدند که 
وضعیت شان روشن است؛ نهایت آن است که الزم است کمی 
تغییر کنند تا اســترس کمتری به ما وارد کنند، اما مواردی 
را که بی فایده اند حاال بــا این دید بهتر می دانیــم که یا باید 
تغییراتی اساسی در آن ها دهیم یا به کل موضوع را رها کنیم. 
البته گاهی یک فکر در موقعیت هایی مفید و در موقعیت های 
دیگر بی فایده اســت. بــا تمریــن و دقیق شــدن روی افکار 
می توانید این موارد را از هم تفکیک کنید. البته رها کردن 
موضوعات آزاردهنده بی فایده اتفاقی نیســت که یک شبه 
بیفتد، بلکه الزم اســت وقت و انرژی بیشتری برای این کار 

صرف شود یا از متخصص در این زمینه کمک گرفته شود.

   مراقبت جسمانی به شیوه ادسن
ادســن تاکید دارد که خوب ماندن او به واسطه رعایت یک 

سری نکات در تغذیه و سبک زندگی اوست.
در برنامه غذایی او میوه و سبزیجات جایگاه ویژه ای دارند. 
او هر روز آب زیادی هم می نوشد. در عین حال میزان شکر 
در برنامه تغذیه ای او تا حد زیادی حذف شده است. ادسن از 
غذاهای فراوری شده و سرخ شده هم دوری می کند. او اهل 
سیگار و مواد مخدر هم نیست و در کنار رعایت چنین برنامه 

تغذیه ای،   فعالیت بدنی خوبی هم دارد.
ادسن هر روز هفته ورزش می کند. برنامه ورزشی او ترکیبی 
از کار با وزنه و تمرین های هوازی است. به صورت معمول 
برنامه ورزشی او در هر روز بیشتر از 40 دقیقه نیست 
اما تالش می کند 
ترکیب حرکات 
به شــکلی باشد 
کــه همه عضــالت را 

تقویت کند.
  در کنار تغذیه و ورزش، ادســن به خواب خود 
هم توجه دارد و نکته  آخر هــم این که هر چند او 
تا به حال جراحی زیبایی انجــام نداده اما طبق 
گفته خودش توجه زیادی به پوست خود داشته 
است و به صورت مستمر از کرم های ضدچروک 

استفاده می کند.

 اِدُسن بِِرندو متولد برزیل و  هم اکنون ساکن هلند است. ادسن با این  که 53 سال دارد 
اما ظاهر بسیار جوان تر او توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. بر اساس ظاهر، 
بسیاری او را جوانی بیست و چند ساله در نظر می گیرند، اما چه چیزی باعث شده تا 
او چنین جوان به نظر بیاید؟   ادسن درباره دالیل این جوان ماندن در سایت و اکانت 
اینستاگرام خود توضیحاتی داده است. در کنار آن هم البته کتابی نوشته و از اسرار جوان ماندن بعد از 
40 سالگی در آن نوشته است. اما رمز این جوان ماندن جناب ادسن برندو چیست؟ و چطور می توانیم 

ما هم حداقل بخشی از سبک زندگی او را در زندگی خودمان پیاده کنیم؟

محوری

نرگس عزیزی |    کارشناس ارشد مشاوره

 آموزش 3 روش ساده ساخت
 چادر بازی برای بچه ها

چادرهای بازی همیشــه برای کودکان سرگرم کننده و جذاب بوده 
است. بچه ها این چادرها را دوســت دارند چون از داشتن فضایی 
مخصوص، آرام و امن خودشــان لذت می برند و بــه آن ها اعتماد 
به نفس می دهد. بزرگ ترها می توانند با استفاده از وسایل دم دستی 
و کم هزینه چادرهای بازی را به بهترین شکل طراحی کنند و بسازند 
و کودک شان را ذوق زده کنند. در این مطلب سه ایده برای ساخت 

اتاق بازی پارچه ای آموزش داده می شود. 

فاطمه قاسمی |   خبرنگار

مخاطــب گرامــی، ایــن روزهــای 
همــه  تقریبــا  را  اضطــراب  پــر 
دانش آمــوزان کــه زحمــت زیادی 
کشیده اند، سپری می کنند و فقط 
مختص فرزندان شما نیست اما کسی در این رقابت 
پیروز می شود که بتواند بر احساسات خود غلبه کند و 
از آخرین روزهای باقی مانده تا کنکور به بهترین نحو 
استفاده کند. چند توصیه به شما در همین باره دارم.

آن ها را از اخبار و شایعات دور کنید   
سعی کنید در این مدت باقی مانده، فرزندان تان 

را از اخبار و شــایعات دور نگه داریــد. همچنان از 
آن ها بخواهید کتاب ها، جزوه ها و خالصه نویسی 
خود را در هــر درس در مــدت زمانــی کوتاه ورق 
بزنند امــا نباید مدت زمــان زیادی بــه مطالعه هر 
صفحــه اختصاص دهنــد. همچنین ایــن کار باید 
با آرامــش و تأمــل انجام شــود و نکته هایــی را که 
در گذشــته)در طــول ســال تحصیلی( زیــر آن ها 
خــط کشــیده، نــگاه کننــد تــا خاطره هــای خود 
از مطالعه هــای قبلــی مــرور شــود کــه ایــن  کار، 
اعتمادبه نفس و آرامش بسیار زیادی در داوطلب 

ایجاد خواهد کرد.

هر روز با ماسک تست بزنند  
هر روز  با ماســک و لباســی که قرار اســت در جلسه 
کنکور بپوشند، یک دفترچه سال قبل را بررسی کنند 
تا هم به شرایط عادت کنند و هم به نقاط ضعف و قوت 
خود پی ببرند. در ضمن، خواب و استراحت کافی و 
حداقل هفت ساعت فراموش نشود و در این روزها به 
هیچ عنوان مطلب جدید نخوانند و تصور نکنند باید 

همه  مطالب را بدانند.

بــه 3 نتیجه مهــم درس خواندن   
فکر کنند

گفته اید که حال روانی شان خوب 
نیســت. بــه همیــن دلیــل از آن هــا 

بخواهید به ســه نتیجه مهم درس 
خواندن فکر کنند. طبیعی است 

که اولیــن هدف شــان از درس 
خواندن قبولی در کنکور باشد 

اما بعد از آن چی؟ به این فکر کنند 
که ایــن درس خواندن و قبولی 
در کنکــور، آن هــا را بــه کــدام 

خواسته هایشان می رساند. سه تا از برترین نتایجی را 
که از این کار می گیرند جایی یادداشت کنند و هر بار 
که بی انگیزه شدند، به این سه نتیجه انگیزشی کنکور 

نگاهی بیندازند.

به آن ها بگویید که االن وقت غر زدن نیست  
ضمن همدردی الزم، از آن ها بخواهید که هر روز 
برای دقایقــی ورزش کنند چرا که باعث نشــاط و 
کاهش استرس خواهد شد؛ داشتن تغذیه  مناسب 
و مدیریت انرژی به طور قطع تأثیر بسیار زیادی در 
نتیجه  کنکور می گذارد. همچنین به آن ها بگویید 
دنیــا اهمیتــی نمی دهد که شــما چقدر خســته 
شــدید! بیــش از یــک میلیــون نفر در 
کنکور 99 با هم رقابت می کنند. 
بنابراین وقتی برای غر زدن و دادن 
فرصت ُبرد به دیگران ندارید. همه 
افراد با ســختی ها و چالش هایی 
در مســیر زندگی مواجه می شوند. 
تمام داوطلبان کنکور 99 شــرایط 
مشــابهی دارند اما نحــوه رویارویی 
با ایــن چالش هاســت که مشــخص 
می کند تا چه اندازه می توانند، آینده 

بهتری برای خودشان رقم بزنند.

احســاس  گرامــی،  مخاطــب 
خوشبختی بعد از گذشت چندین و 
چند سال از شروع زندگی مشترک 
هنــر می خواهــد؛ هنــری بــه نــام 
گذشــت، گذشــت کردنی که در زندگی مشترک با 
دوست داشتن همراه خواهد شد. اگر به طور کلی یک 
رابطه زناشویی را شبیه به یک گیاه در نظر بگیریم، این 
گیاه عالوه بر نور، آب و هوا نیاز به مراقبت به موقع دارد 
تا همه برگ های آن ســبز باشــند. 
وقتی سال ها از شروع زندگی 

مشــترک می گذرد، ممکن اســت گاهی انســان ها 
فراموش کنند به بخش  درونی تر آن رابطه بپردازند. 
گذشت زمان طوالنی از شــروع یک رابطه گرچه که 
یکی از نشانه های زندگی های مشترک موفق است 
اما آفت  هایی هــم دارد که باید حواس مــان به آن ها 
باشد .برای مثال انسان ها ذاتا به دنبال کنجکاوی و 
تجربه های جدید هستند که شاید زندگی مشترکی 
که سال ها از شــروعش می گذرد، این حس را در دو 
طرف ارضا نکند و رابطه را رو به کالفگی ببرد. با این 

مقدمه، چند توصیه به شما داریم.

روش خاص ابراز دوست داشتن را کشف کنید  
زن و شــوهرها هر کدام با روش خاص خود دوست 
داشتن شان را بیان می کنند. برای مثال همسری 
با خرید یک شــاخه گل دوســت داشــتنش را ابراز 
می کنــد و دیگــری ممکــن اســت بــا آمــاده کردن 
صبحانه قبــل از رفتن به ســرکار این حــس را ابراز 
کنــد، در زندگــی مشــترک تان ابرازهای دوســت 
داشتن تان را کشف کنید، درباره اش صحبت کنید 

و برای افزایش آن ها تالش کنید.

به روان یکدیگر بیشتر توجه کنید  
گاهی ســری که درد می کند، زبان بدنی است که 
دارد فریاد می زند چیزی هســت که بــرای من غیر 
قابل تحمــل یا اذیــت کننده اســت. با همســرتان 
درباره رنج ها و آسیب هایش صحبت کنید. گاهی 
بی دلیل یکدیگر را در آغوش بگیرید و از احساساتی 
که در طــول روز یا ســال های زندگی با هــم تجربه 
کرده اید صحبت کنید. این کار شما را به درون هم 

نزدیک می کند و انسان وقتی با درون دیگری آشنا 
می شــود، احساســاتی را درک می کنــد کــه حس 

کنجکاوی اش را ارضا می کند.

زندگی مشترک پناهگاهی پر اهمیت است
فرامــوش نکنید کــه همه مــا از بخش های آســیب 
دیده بیرونی به رابطه هایمان پناه می آوریم تا کمتر 
تنهایــی را تجربه کنیم و آرامــش را لمس کنیم پس 
برای ســالم تر بودن این پناهگاه پر اهمیت بیشــتر 
تالش کنید. زندگی مشــترک یک بســتر بی نظیر 
برای دستیابی به آرامش است و باید قدردان آن بود.

حرف های نگفته را بگویید  
ممکن است یکی از دو طرف رابطه زناشویی، عادت 
به حرف نزدن داشته باشد که این موضوع همیشه 
برای یک رابطه آسیب محسوب می شود. آسیبی که 
اجازه نمی دهد زندگی مشترک، رنگ موفقیت را به 
خودش ببیند. اگر در رابطه زناشویی قرار دارید که 
حرف هایی گفته نمی شــود برای بیان آن ها تالش 
کنید زیرا ناگفته ها رابطه را به سمت سطحی بودن 

و کالفگی می برد.

فرزانه عطاران |    مشاور تحصیلی

اسما صابری |    روان شناس و نوروتراپیست

مشاوره 
تحصیلی

مشاوره 
زوجین

حال روانی پسر و دختر کنکوری ام خوب نیست

زندگی مشترکم مثل گذشته پر شور و هیجان نیست

برای ساخت این چادر بسیار ساده به یک پارچه یا 1 چادر صحرایی
یک مالفه سبک و مقداری طناب احتیاج داریم. طناب را از 
دو طرف به جایی محکم کنید. پارچه را روی آن پهن کنید. 
قسمت بیرونی چادر را با تعدادی کوسن ثابت نگه دارید. 
می توانید برای جذاب تــر کردن این چادر از ریســه های 

چراغی چشمک زن یا ساده هم استفاده کنید.

چادر سرخپوستی برای ساخت این نوع چادر به 4 تا 8 قطعه چوب 2
با طول یکســان، مقداری طنــاب و پارچه دلخــواه نیاز 
دارید. ابتدا چوب ها را به صورت ایستاده در کنار یکدیگر 
قرار دهید و با استفاده از طناب آن ها را به یکدیگر متصل 
کنید. می توانید با سوراخ کردن قسمت باالیی چوب ها، 
طناب را از بین آن ها عبور دهید، در غیر این صورت باید 

طناب را البه الی چوب ها مطابق شکل عبور دهید تا محکم شوند. پس از 
اطمینــان از اتصال چوب ها، قســمت پایین آن ها را از یکدیگــر باز کنید تا 
چارچوب و پایه های چادر بازی شکل بگیرد. در نهایت با استفاده از چسب 

حرارتی، پارچه را دور این چوب ها نصب کنید.  

برای ســاخت این چادر به حدود 1 تا 1.5 متر 3 چادر سیرکی
لوله پالستیکی قابل انعطاف و خمیده شدن، مقداری 
پارچه و چیزی شبیه به قالب برای نگه داشتن چادر از 
ســقف نیاز داریم. مطابق تصویر  قســمت باالی پارچه 
را با ریسمانی جمع کنید. سپس از قسمت جمع شده 
حدود 20 سانتی متر پایین تر، لوله مدور را با استفاده 

از چسب حرارتی یا دوختن به پارچه محکم و ثابت کنید. برای علم کردن 
این چادر قسمت باالی چادر را با استفاده از قالب یا تکه طنابی از سقف 

آویز کنید.

یک دختر و یک پسر دارم که هردوی شان امسال کنکور دارند. با وضعیت پیش آمده که 
یک روز می گویند کنکور برگزار می شود و روز دیگر، کنسلش می کنند، حال روانی هیچ 
کدام شان خوب نیست. تا کنکور هم زمانی باقی نمانده و نمی دانم چطور راهنمایی شان 
کنم که انگیزه شــان برگردد. معدل سال پیش هردوی شــان، 19 و نیم به باال بود و در آزمون های 

آزمایشی هم رتبه دو رقمی می آورند. چه کنم؟

مردی 31 ساله هستم و 11 سال پیش ازدواج کردم. عاشق همسرم هستم اما زندگی مان 
مثل گذشته پرشور و هیجان نیســت. او کمتر به من ابراز عالقه می کند و بیشتر درگیر 
بچه هایمان شده است. دو فرزند 8 و 4 ساله داریم. احساس می کنم که هر دو نفرمان 

نیاز به تجدید روحیه داریم اما نمی دانم که باید چه کرد؟

بانوان

 رمزگشایی از
  25 ساله به نظر رسیدن 
مرد 53 ساله!
نگاهی روان شناسانه به زندگی »ادسن برندو« 53 ساله که ظاهر بسیار جوان او 

این روزها در شبکه های اجتماعی توجهات را به خود جلب کرده است

توصیه های 

دقیقه نودی به 

کنکوری ها
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26 مرداد ۱۳۹۹
شماره۱۶۷۱

 سالم کودکانه

خدای دقیق ما

شهرقصه 

 من یک کرمم

دانستنی ها

آلبالو

هنرمند کوچولو

 تابلویی از تراشه ها  

سرگرمی

بازی و ریاضی

داشتم یک مطلب علمی درباره ستاره ها و سیاره ها می خواندم. در باره 
فاصله زمین با خورشید نوشته شده بود، اگر خورشید کمی نزدیک تر 
به زمین بود همه چیز روی زمین می سوخت و خاکستر می شد. اگر هم 
کمی دورتر از زمین بود، همه چیز روی زمین یخ می بســت. هر چقدر 
بیشــتر به نکته های علمی دقت می کنم، بزرگی خدا را بهتر احساس 

می کنم.

آلبالو از میوه های فصل تابســتان اســت. اما در 
تمام فصل های سال شما می توانید آن را به شکل 

محصوالت مختلف بخورید. از مربای آلبالو 
و لواشک و ترشــی بگیرید تا آلبالو 
پلو، کیــک آلبالو و البتــه آلبالوی 

خشک. راستی از درخت آلبالو 
چه می دانید؟

ســال ها قبل درخــت آلبالو 
دریــای  اطــراف  در  تنهــا 

خــزر و دریای ســیاه وجود داشــت 
به اما بعــد پرندگان دانه هــای آلبالــو را با خود 

بقیه مناطق بردند. درخت آلبالو می تواند تا چهار متر بلند شود. با این که 
ارتفاع این درخت می تواند خیلی بلندتر از قد یک فرد بزرگ ســال باشد 
اما برای چیدن میوه هایش الزم نیست شما خیلی قد بلند باشید. چرا که 
شاخه های این درخت بسیار انعطاف پذیر است و در نتیجه بدون نگرانی 

می توانید شاخه های آن را خم کنید.
انعطاف پذیری شــاخه های آلبالو باعث شــده تا برخــی هنرمندان با 

شاخه های نازک این درخت، سبد ببافند.
آلبالو فایده های زیادی دارد و به سالمتی، تقویت حافظه و بهتر خوابیدن 

شما کمک می کند.

دوســتان خوبم اول نمونه را نگاه کنید. با رســم ســه خط که 
از ماشین شــروع شــده، تمام عالمت های احتیاط به هم وصل 
شده اند. حاال نوبت شماست. از ماشین آتش نشانی شروع کنید 
و با رسم پنج خط تمام شیرهای آتش نشانی را به هم وصل کنید. 
توجه داشته باشید که هر خط باید به خط بعدی متصل باشد و 

مانند نمونه داده شده خط ها از روی دایره ها رد شوند.

چی الزم داریم؟
کاغذ، مداد، تراشه های مداد و چسب

چطوری درست کنیم؟

وقتی نــوک مدادهایتان را تیــز می کنید، 
تراشه های مداد خود را  دور نریزید. چرا که 
می توانید با آن ها تابلوهای زیبایی درســت 

کنید.
ابتدا طرحی را روی کاغذ بکشــید. بخشی 
از نقاشــی را چســب بزنید و با چسباندن 
تراشــه ها آن را زیبا کنید. چسب زدن را به 
صورت تکه تکه ادامه دهید تا تابلوی شــما 

تمام شود.

ارسال نقایش، قصه،  خاطره، 
عکس و ...
        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

۲۰۰۰۹۹۹

۳

۵

نویسنده : مهدیه حاجی زاده

طاهره عرفانی  

کرم قهوه ای سرش را از خاک بیرون آورد. پشه کرم قهوه ای را دید و گفت: 
»داری میری پیله ببندی؟« قهوه ای تعجب کرد و گفت: »پیله چیه؟« 

پشــه گفت: »چطور نمی دونی؟ کرم ها پیله می بنــدن و پروانه 
می شــن.« بعد نگاهی به بدن کرم که حاال کامل از خاک بیرون 

آمده بود، کرد و گفت: »تو حتما پروانه  زیبایی می شی.« و بال 
زد و دور شد.

 قهوه ای با خودش گفت: »حاال چطور پیله ببندم؟« آرام 
روی زمین خزید، کمی جلوتر مگســی را دید. مگس به 

او نزدیک شــد و گفت: »کجا میری؟« قهوه ای گفت: 
»می خوام پیله ببندم!« مگس گفت: »چه خوب. 
پس چند روز دیگه تو رو که پروانه زیبایی شدی، 

می بینم« قهوه ای آهسته پرسید: »تو می دونی 
چطور باید پیله ببندم؟« مگس گفت: »فکر کنم 
با نخ. همون چیزی کــه عنکبوت روی بوته های 

تمشک با اون تور درست می کنه!« و ویزویز 
کنان از آن جا دور شد.

قهوه ای با خودش گفــت: »حتما عنکبوت 
می تونــه کمکم کنه« و به ســمت بوته های 
تمشــک حرکت کــرد. از دور خانــه  توری 
ِ عنکبوت را دید و تندتــر حرکت کرد. پروانه 

 که روی گل نشســته بود، بال زد و جلــوی قهوه ای نشســت و گفت: »کجا؟
 می خوای اسیر عنکبوت بشی؟« قهوه ای اخم کرد و گفت:»اسیر چرا؟ من 
دارم می رم پروانه بشم مثل تو!« پروانه با تعجب گفت: »اما 
تو کرم خاکی هستی، چه کسی به تو گفته پروانه می شی؟« 
قهوه ای به بال های رنگارنگ پروانه نگاه کرد و گفت: »مگه 
تو قبال کرم نبودی؟ خب منم یه کرمم.« پروانه گفت: »کرم 
بودم، اما کرم ابریشم نه کرم خاکی.« قهوه ای گفت: »کرم، 
کرمه دیگه! چه فرقی می کنــه!« پروانه گفت: »کرم خاکی 
درون خاک زندگی می کنه و برای گیاهان و خاک مفید و الزمه، 
کرم خاکی پیله نمی بنده و پروانه نمی شه.« بعد هم نگاهی به 
تور عنکبوت کرد و گفت: »اگه اون جا بری گیر می افتی! تور 
عنکبوت چسبنده اســت.« کرم خاکی با ناراحتی گفت: 
»ولی پشه و مگس گفتند که من پروانه می شم.« پروانه 
گفت: »تو باید از مادرت سوال می کردی. نباید حرف 
هر کســی رو باور کنی حاال هم به خونه ات برگرد که 

گیاهان و خاک به تو نیاز دارند.«
کرم گفت: »راســت می گی اگه قرار بود پروانه بشم، 
مامان کرمی حتما به من می گفت.« و از پروانه تشکر 

کرد و به خانه اش برگشت.
 

شعر 

ساعت 

چه شب باشد و یا روز
تو بیداری همیشه

همین جا روی دیوار
چه پرکاری همیشه

گمانم خستگی را
نمی فهمی تو اصال

حواست هست دایم
چه خوبی ساعت من!

شب است و آسمان هم
پر از نور ستاره

به تیک و تاک کردن
تو سرگرمی دوباره

شاعر :محبوبه صمصام شریعت
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سعادتمند: ریالی از فوتبال در 
رشته هاى غيرفوتبالی هزینه نمی  کنيم!

نيمکت نشينی 
بدون جنجال و حاشيه!

شرط پرسپوليس برا
 دروازه بان جد�دتيم دار
 استقالل در �شت�، ت�واندو، �اراته، وزنه بردار
 و تيرو�مان 

انتشار قرارداد 10 میلیاردى رسن بعد از دیاباته! 

حاشيــه دربــ� حــذفــ�؛ �ــ+-�ــ+ مســـاو
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دوشــنبه شــب هفتــه گذشــته رقابت هــا� جام 
حذفــ% با د$دار حســاس استقالل-ســپاهان از 
سر گرفته شــد و آب% ها� تهران% توانســتند با برد ٢-صفر به 
جمع ٣ تيم د$گر مرحله نيمه نها$% اضافه شــوند اما ا$ن باز� 
$@ نقطه اشــترا< بزرگ با د$گر باز� ها� فوتبال ;شورمان 
در فصــل جار� داشــت و آن هم اشــتباه داور� بــود. اولين و 
حســاس  بــاز�  در  بنياد� فــر  موعــود  اشــتباه  بزرگتر$ــن 
استقالل-ســپاهان در وقت هــا� تلH شــده نيمــه اول بــود؛ 
جا$% ;ه مهد� قا$د� با شبيه ساز� موجب فر$ب داور شد و 
داور اعــالم پنالت% ;ــرد. اشــتباعات داور� در حال% از ليگ 
برتــر به جــام حذف% ســرا$ت ;رده ;ــه ا$ن روزها ســوت ها� 
اشــتباه و جنجالــ% داوران صــدا� همــه تيم هــا را درآورده و 
بيانيه هــا� ز$ــاد� را از ســو� باشــگاه ها� ا$ران% بــه دنبال 
داشــته اســت. باز� تيم هــا� ذوب آهن و ماشين ســاز� را به 
خاطــر دار$ــد؟ همــان د$ــدار� ;ــه بــا اشــتباهات پرشــمار 
محمدحســين ترابيــان و ;م@ ها$ــش ٢ گل ذوب% هــا مــورد 
قبول واقع نشد و باخت ا$ن تيم را به همراه داشت. اشتباهات 
اقدامــ%  بــود ;ــه در  آنقــدر مشــهود  داور� در آن مســابقه 
غيرمنتظره از ســو� فدراســيون، جلســه فور� برا� بررس% 
ا$ن داور� صورت گرفت! به نظر م% رسد با توجه به اتفاقات% 
;ــه در بحــث داور� در طــول ا$ن فصــل رخ داده با$ــد به هر 
نحو� شــده در فصل جد$د فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ 
اســتفاده از ;م@ داور و$د$و$% VAR را در اولو$ت ;ار� خود 
قرار دهند تا د$گر هيچ باشــگاه% معترض نباشد. استفاده از 
ا$ــن فن آور� موجب م% شــود اشــتباهات داور� بــه حداقل 
برسد. مســلما اگر فدراســيون فوتبال به جا� انتشار بيانيه  و 
جلسه ها مانند آنچه پس از د$دار ذوب آهن و ماشين ساز� رخ 
داد، برا� تجهيز ورزشــگاه ها بــه VAR تالش م% ;رد، ا;نون 
فشــار ز$اد� رو� دوش داوران نبود و آن ها م% توانســتند در 
حداقل موقعيت اشــتباه ها� مشــهود خــود را تصحيح ;نند. 
ا$ن موقعيت% اســت ;ــه از داوران فوتبال ا$ران گرفته شــده و 
ا;نون آن ها ســيبل انتقادها شــده اند. مرور� بر اشــتباهات 
داور� در فصــل جار� رقابت ها� فوتبال ;شــورمان نشــان 
م% دهــد ;ــه اضافه شــدن ;مــ@ داور و$د$و$% بــه معادالت 
فوتبال ا$ران از نان شــب هم واجب تر اســت! در ادامه نگاه% 
خواهيم داشــت به اشــتباهات تاثيرگذار داوران در فصل% ;ه 

هنوز به اتمام نرسيده است.
١-اســتقالل% ها هفته ســوم در باز� با نفت مسجدســليمان 
به تســاو� $@-$@ رســيدند اما بعد مشخص شد $@ پنالت% 
برا$شان گرفته نشده و فرشيد اسماعيل% نيز به اشتباه اخراج 

شده است.
٢-اســتقالل، پارس جنوب% را با نتيجه ٢-صفر شjست داد؛ 
بعد از باز� مشــخص شــد گل پارس جنوب% ســالم بوده و $@ 

پنالت% نيز به سود حر$H گرفته نشده است.
٣-$jــ% از جنجال% تر$ــن تصميمــات داور� در هفته هــا� 

نخســت باز هــم مربوط بــه $jــ% از باز� ها� اســتقالل بود. 
آب% ها مقابل ســپاهان به تساو� ٢-٢ رســيدند؛ بعد از باز� 
مشخص شــد $@ پنالت% مسلم به سود استقالل گرفته نشده 

است.
٤-د$دار اســتقالل و پيjان با تســاو� ٢-٢ به پا$ان رســيد؛ 
بعد از باز� مشــخص شد ضربه ا$ســتگاه% منجر به گل دوم 
پيــjان به دليــل حضور $jــ% از باز$jنــان ا$ن تيــم در د$واره 

دفاع% آب% ها با$د مردود اعالم م% شده.
٥-نســاج% جلو� نفت آبادان به تســاو� بدون گل رسيد ;ه 

بعد مشخص شد پنالت% حر$H گرفته نشده است.
٦-نســاج% در ;مال خوش شانســ% با شهرخودرو به تساو� 
 H$صفر-صفر رســيد و مشــخص شــد $ــ@ پنالت% بــرا� حر

گرفته نشده است.
٧- نفت% هــا� مسجدســليمان در اواســط نيم فصــل اول در 
حالــ% مقابل فوالد به تســاو� بــدون گل رســيدند ;ه ٢ گل 

سالم آن ها به اشتباه مردود شد.
٨-در باز� نفت مسجدســليمان و ذوب آهن نتيجه بدون گل 

حاصل شد اما داور پنالت% ذوب% ها را نگرفت.
٩-در بــاز� با نفت آبــادان ;ه با شjســت $@-صفر گل گهر 

همراه بود، $@ پنالت% برا� تيم سيرجان% گرفته نشد.
١٠-پرسپوليســ% ها مقابــل شــهرخودرو با $ــ@ گل مغلوب 
د$ــد  از  ;ــه  زد  فرجــ%  فرشــاد  را  شــهرخودرو  گل  شــدند. 
;ارشناســان با$ــد خيل% قبل تــر از گل اخراج م% شــد. اگر او 

اخراج شده بود، طبيعتا نم% توانست گل بزند.
١١-در باز� حســاس پرســپوليس و فوالد در دور رفت ;ه با 
برتــر� $@-صفر ســرخ ها� پا$تخت به پا$ان رســيد، پنالت% 

فوالد� ها گرفته نشد.
١٢-بــاز� شــاهين و پيjان $@-$@ مســاو� شــد؛ به گواه 
;ارشناســان $ــ@ پنالتــ% برا� شــاهين گرفته نشــده و ;رنر 

منجر به گل پيjان هم به اشتباه اعالم شده بود. 
بــاز� مقابــل نســاج% $ــ@ پنالتــ% واضــح بــرا�  ١٣- در 

شهرخودرو گرفته نشد.
١٤-در نيم فصل اول، د$دار نفت و ذوب آهن با تســاو� $@-
$@ به پا$ان رســيد؛ بعدا مشخص شــد داور پنالت% ذوب آهن 

را نگرفته است.
١٥-در جر$ــان تســاو� بدون گل با نســاج% گل ســالم تيم 

صنعت نفت مردود اعالم شد.
١٦-در بــاز� ســپاهان و شــاهين، لــو;ا گادر$انــ%، باز$jن 
گرجســتان% شــاهين در دقيقــه ١٧ بــا تjلــ% ;ــه رو� پــا� 
محمدرضا حســين% رفت با اخراج مســتقيم داور مواجه شــد 
تا تيمش خيل% راحت مقابل طال$% پوشــان تســليم شود و در 
پا$ان با ٥ گل شjســت بخــورد. ;ارشناســان معتقدند ;ارت 

زرد برا� ا$ن خطا ;اف% بود.
١٧-در بــاز� گل گهــر و ســا$پا $jــ% از گل هــا� ميزبــان با 

اشتباه داور مردود اعالم شد.

١٨-$j% از جنجال% تر$ن تصميمات داور� به باز� حساس 
اســتقالل و فــوالد برم% گــردد. در ا$ن باز� علــ% ;ر$م% در 
حالــ% از داور ;ارت قرمز گرفت ;ه ;ارشناســان خطا� او را 

مستحق اخراج نم% دانستند. 
١٩-در هفتــه هجدهم در باز� پرســپوليس و نفت در دقيقه 
٣٢ داور در حالــ% در پشــت محوطــه جر$مــه نفــت آبــادان 
خطا� قر$ش% رو� عليپور را گرفت ;ه به استناد صحنه ها� 
تلو$ز$ونــ% خطا$% نبــود و به نظر تصميم داور درســت نبود و 

درنها$ت گل پرسپوليس به ثمر رسيد.
٢٠-در باز� اســتقالل و ذوب آهن در هفته بيستم در دقيقه 
٢٩ گل اســتقالل در شــرا$ط% به ثمر رســيد ;ه دانشــگر در 

آفسا$د بود و ا$ن گل م% با$ست مردود اعالم م% شد.
٢١-در بــاز� گل گهر و اســتقالل در دقا$ق پا$ان% باز� داور 
خطــا� مدافع گل گهر رو� عل% ;ر$م% را نگرفت تا آب% ها از 

$@ پنالت% محروم شوند.
٢٢-در بــاز� پرسپوليس-شــهرخودرو پنالتــ% رو� ترابــ% 
درســت نبود و باز$jن شهرخودرو به درست% توپ را زد و داور 

در ا$ن صحنه مرتjب خطا� د$د شد.
٢٣-در باز� گل گهر و شهرخودرو شاهد $j% از عجيب تر$ن 
اشــتباهات داور� بود$ــم؛ جا$% ;ه داور و ;مــ@ داور با $@ 
همــjار� جالب پرتاب اوت باز$jنان شــهرخودرو را آفســا$د 

اعالم ;ردند!
٢٤-در بــاز� نســاج% و فــوالد پنالتــ% واضــح رو� محمــد 
قاســم% نژاد در پا$ــان نيمــه نخســت اعــالم نشــد و پنالتــ% 

گرفته شده برا� نساج% هم اشتباه بود.
٢٥-در بــاز� پيjان و گل گهر گل ســالم تيــم گل گهر مردود 
اعــالم شــد آن هم در شــرا$ط% ;ه بــاز� هنــوز $@-صفر به 
ســود پيjان بــود؛ البته در لحظات پا$ان% باز�، با$د از ســو� 
داور، دروازه بــان تيــم گل گهر نيز به دليل انجــام خطا� هند 
اخراج م% شــد ;ه ا$ن اتفاق هم از ســو� بنياد� فر رخ نداد و 

بشاگرد� در تر;يب تيم جالل% باق% ماند.
از  $jــ%  شــاهد  ماشين ســاز�  و  ذوب آهــن  بــاز�  ٢٦-در 
عجيب تر$ــن و بدتر$ــن قضاوت ها� تار$خ فوتبال ;شــورمان 
بود$ــم. در ا$ن باز� داور و ;م@ داور ٢ گل ســالم ذوب% ها را 

مردود اعالم ;ردند. 
٢٧-باز هم ذوب آهن و باز هم اشــتباه داور� و ا$ن بار مقابل 
نفت مسجدسليمان. تيم فوتبال ذوب آهن در شرا$ط% با $@ 
گل از ميهمان خود عقب افتاد ;ه گل مسجدســليمان% ها در 

موقعيت آفسا$د به ثمر رسيد.
٢٨-در هفتــه بيســت وهفتم و در باز� حســاس اســتقالل و 
ســپاهان در دقيقــه ٥٠ د$اباتــه در ;ورس با شــا$ان مصلح با 
انداختــن پــا و بر هم زدن تعــادل مصلح رو� او خطــا ;رد اما 
داور ;ه از صحنه دور بود و زاو$ه د$د خوب% هم نداشت، دچار 
اشتباه شد. او در ا$ن صحنه خطا� باز$jن سپاهان را گرفت 

و اعالم پنالت% ;رد.

 تا پيش از استعفا� امير قلعه نو$% 
از هدا$ت ســپاهان، تنها ٤ تيم بود 
;ــه از ابتدا� فصــل تغييــر� در سرمرب% شــان 
نــداده بودند. حاال ســپاهان هم در ;ــوزه افتاد و 
د$شــب بــا تjســيرا، $عنــ% ســرمرب% موقــت به 
مصــاف شــهرخودرو مشــهد رفــت. بنابرا$ــن در 
حال حاضر فوالد، نفت مسجدســليمان و ســا$پا 
تنهــا تيم ها$% هســتند ;ــه سرمرب% شــان تغيير 
نjــرده و اگــر در ا$ــن ٢ هفتــه پا$ان% هــم اتفاق 
خارق العــاده ا� رخ ندهد، با همان ;ادر فن% ;ه 
فصل را شــروع ;ردند از خط پا$ان عبور خواهند 
;رد. اما با نگاه% به شرا$ط تيم ها� ليگ برتر� 

خيل% راحت م% توان پيش بين% ;رد ;ه تغييرات 
رو� نيمjــت تيم ها در نقل وانتقاالت تابســتان% 
ادامه خواهد داشــت و بعد از اتمام ليگ نوزدهم 
با$د شــاهد جابه جا$% ها� ز$ــاد� رو� نيمjت 
تيم ها باشــيم. بيرون ماندن نام ها� سرشــناس 
نيــز مز$د بر علت شــده تــا تيم ها� ليــگ برتر� 
برا� ليگ بيســتم بيشــتر از پيش برا� تغييرات 
در ;ادر فن% خود وسوسه شوند. فراموش نjنيد 
ليــگ نوزدهــم در حالــ% بــه اتمــام م% رســد ;ه 
مربيــان سرشناســ% همچــون عل% دا$ــ%، عل% 
;ر$مــ%، عليرضــا منصور$ــان و اميــر قلعه نو$ــ% 

خارج از گود هستند.

ســازمان ليگ فوتبال اعالم ;رده نقشــ% در لو رفتن قرارداد ٢ باز$jن خارج% سرخاب% نداشته است. 
 %j$ ه متن قرارداد ها� شيخ د$اباته و بشار رسن، ٢ ستاره خارج% استقالل و پرسپوليس درjبعد از آن
از رســانه ها لو رفت، شــا$عات متعدد� در ا$ن خصوص مطرح شــد. افشــا� آپشــن ها� قرارداد ا$ن ٢ 
باز$jن با اعتراض استقالل و پرسپوليس همراه بود و باعث ناراحت% آن ها شد. از آنجا$% ;ه $@ نسخه 
از قرارداد اعضا� همه تيم ها در ســازمان ليگ فوتبال موجود اســت شا$عات% درباره لو رفتن قرارداد از 
طر$ق ا$ن سازمان مطرح شد ;ه البته مسئوالن سازمان ليگ آن را تjذ$ب ;ردند. سهيل مهد�، رئيس 
;ميته مسابقات سازمان ليگ در ا$ن باره گفت: «ا$ن موضوع در درجه اول به مد$ر$ت امور قراردادها در 
باشگاه ها� مذ;ور مربوط است. مجموعه فوتبال و سازمان ليگ در ١٠ سال گذشته امانتدار� خود را 
اثبات ;رده و سال هاست ;ه مدار< و صورت ها� مال% باشگاه ها را در اختيار دار$م. تا;نون چيز� از 
فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ منتشر نشده و به مد$ر$ت امور قراردادها� باشگاه ها و جابه جا$% ها� 

پياپ% برم% گردد. ما هم به ا$ن موضوع(انتشار قراردادها) نقد دار$م و اميدوارم ;متر شود.»


مرور
 بر ٢٨ اشتباه تاثيرگذار داور
 در فصل جار

اخراج هاى اشتباه و پنالتی هاى عجيب
زلزله روى نيمکت تيم هاى ليگ برترى

سازمان ليگ تکذیب کرد: ما قراردادها را لو ندادیم!

چانه زنی سمپدوریا بر سر مجيد حسينی
تيم ســر� آ ا$تاليا به دنبــال ;اهش قيمت انتقال مدافع ا$ران% ترابزون اســپور تر;يه اســت. به نقل 
از Primocanale ا$تاليــا، مجيد حســين%، مدافع مر;ز� ترابزون  اســپور تر;يــه $j% از گز$نه ها� 
سمپدور$ا برا� تقو$ت خط دفاع% در نقل وانتقال ها� تابستان% است. ا$ن باز$jن ٢٤ ساله ا$ران% 
پيش از ا$ن مورد توجه سمپدور$ا قرار داشت و ا;نون قرار است جا$گز$ن ;ول% شود ;ه امروز راه% 
انگليس شد. بر اساس گزارش ا$ن رسانه ا$تاليا$%، سمپدور$ا پس از تعيين قيمت ٥ميليون $ورو$% 
از ســو� رئيس باشگاه ترابزون اســپور تر;يه به دنبال مذا;ره جهت ;اهش قيمت ا$ن انتقال است. 
ترابزون اسپور فصل گذشــته با در اختيار داشتن مجيد حسين% نا$ب قهرمان سوپرليگ تر;يه شد و 

در جام حذف% نيز توانست قهرمان شود.


ر
مرور
 بر ٢٨ اشتباه تاثيرگذار داور
 در فصل جار ج ل ر

اخراج هاى اشتبـاه و پنالتى هاى عجیباخراج هاى اشتبـاه و پنالتى هاى عجیب

منتفی شــدن حضــور منتفی شــدن حضــور 
عزت اللهی در استقالل عزت اللهی در استقالل 

توافق ریوآوه با پورتو توافق ریوآوه با پورتو 
براى انتقال طارمى براى انتقال طارمى 

فدراسیون فوتبال شایعات مربوط فدراسیون فوتبال شایعات مربوط 
به به پسر رئیس سابقپسر رئیس سابق را رد کرد را رد کرد
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ســزار آزپيلي�وئتا، �اپيتان چلســ�، در خصوص تاثير ح�يم ز	اش و تيمو 
ورنــر، ٢ باز	�ن تــازه وارد آب� ها- لنــدن، در تمر	نات پيش فصل ا	ن تيم 
صحبــت و از آن هــا تمجيد �رد و گفــت: «ز	اش و ورنــر در تمر	نات تيم در 
ط� هفته ها- گذشــته، �يفيت باال- خود را نشان داده اند. آن ها با توجه 
به پتانســيل� �ه دارند خر	د ها- بزرگ� برا- تيم محسوب م� شوند. هر 
چقدر �ه ورنر و ز	اش زودتر با شــرا	ط ليگ برتر ســازگار شوند، برا- همه 
بهتر خواهد بود. اتفاق خوب� بود �ه آن ها چند هفته پيش به تمر	نات اضافه 
شدند و ا	ن طبيعتا روند تطبيق آن ها با شرا	ط ليگ را سر	ع تر خواهد �رد. 
آن ها ا�نون با شرا	ط تيم آشنا شدند و همه باز	�نان را م� شناسند و همه 

ما مشتاقانه منتظر حضورشان در زمين باز- با پيراهن چلس� هستيم.»

 ليگ قهرمانان اروپا
بارسلونا ٢ - با	رن مونيخ ٨

 ليگ اروپا
سو	ا – منچستر	ونا	تد، ٢٣:٣٠

سود ليورپول از قهرمانی بایرن در 
اروپا

بارسلونا در صورت قهرمان� فيليپه �وتينيو 
همراه با با	رن مونيخ در ليگ قهرمانان اروپا 
با	د مبلغ ٥ ميليون 	ورو به ليورپول بپردازد. 
 ١٤٢ مبلــغ   ٢٠١٨ ســال  در  �اتاالن هــا 
ميليون پوند صرف خر	د �وتينيو �ردند ول� 
ا	ــن باز	�ن در نو�مپ انتظــارات را برآورده 
ن�رد تا فصــل ٢٠-٢٠١٩ را به طور قرض� 
در با	رن مونيخ سپر- �ند. آن قرارداد شامل 
بندهــا- متعــدد- بود �ــه به جا- باشــگاه 
محور، باز	�ن محور بودند. 	�� از آن بندها 
ا	ن بود �ه اگر �وتينيو در فصل ١٩-٢٠١٨ 
	ــا ٢٠-٢٠١٩ قهرمان ليگ قهرمانان اروپا 
شود، بارسلونا با	د ٥ ميليون 	ورو- د	گر به 
ليورپول بپردازد. در ا	ن بند اشــاره نشده  �ه 
فقــط در صورت� �ه ا	ن افتخار همراه بارســا 
�سب شود، با	د چنين رقم� پرداخت شود 
و بنابرا	ــن قهرمانــ� با	رن، ٥ ميليــون 	ورو 

هز	نه رو- دست بلوگرانا م� گذارد.

مهاجم رئال به دورتموند می رود
ر	نير ژســوس ژانو	ه گذشــته با قرارداد- تا 
ســال ٢٠٢٦ بــه ارزش ٣٠ ميليون 	ــورو از 
فالمينگو به رئال پيوست و برا- تيم دوم رئال 
هم چند باز- انجام داد اما دسته سوم اسپانيا 
پــس از شــيوع �رونا نيمــه تمام مانــد. حال 
سران رئال قصد دارند فصل بعد او را به تيم� 
د	گر قرض بدهند و رســانه ها تــا ماه پيش از 
لور�ــوزن و رئال وا	ادوليد به عنوان تيم ها- 
خواهان او نام م� بردنــد. در حال� �ه تصور 
م� شــد او برا- گرفتن پاسپورت اسپانيا	� 
	��، ٢ ســال را در باشــگاه� اسپانيا	� به 
صورت قرض� باز- �ند، د	روز رسانه ها خبر 
از انتقال احتمال� او به دورتموند دادند و ا	ن 
باز	�ن ١٨ ســاله آ	نده دار به احتمال ز	اد ٢ 
ســال قرض� برا- زردپوشــان باز- خواهد 

�رد. سنار	و	� مشابه اشرف ح�يم�.

رکورد مسی و رونالدو در ليگ  
قهرمانان شکسته شد

بارســلونا   ٢  -  ٨ ســنگين  ش�ســت  بــا 
مقابــل با	ــرن آمــار جالبــ� رقــم خــورد. 
حاال بعد از ١٥ســال نه ليونل مســ� و نه 
�ر	ســتيانو رونالدو  در مرحله نيمه نها	� 
چمپيونزليگ حضور ندارند. آخر	ن بار- 
�ه مرحله نيمه نها	� ا	ن تورنمنت شاهد 
عدم حضــور هر دو- آن ها بــود، به فصل 
٢٠٠٤/٢٠٠٥ برم� گشت �ه ليورپول 

فاتح جام شد.

اسکوربورد

برنامه

اخبار

قطعــا  تحقيــر.  بازهــم  و  تحقيــر  تحقيــر، 
م� تــوان واژه هــا- د	گر- هم بــه غير از 
ا	ــن �لمه برا- آنچــه در پرتغال بر ســر بارســلونا آمد، 
انتخــاب �ــرد امــا مم�ــن اســت ا	ــن �لمات 	ــا عمق 
فاجعه را نرســانند و 	ــا از دا	ره ادب خارج شــوند! قدر 
مســلم ا	ن اســت �ه تيم� �ه روزگار- نه چندان دور 
�ابوس تمام� تيم ها- دنيا بود و از درو �ردن جام ها و 
گلباران �ردن رقبا واهمه ا- نداشت، به بدتر	ن ش�ل 
مم�ــن تحقيــر شــد؛ آن هم به دســت حر	فــ� �ه خود 
ســابقه نقره داغ �ردن آن را داشــت. د	دار بارســلونا و 
با	رن مونيخ در مرحله 	u چهارم نها	� ليگ قهرمانان 
اروپــا در ســال ٢٠٢٠ از آن باز- ها	� شــد �ه در دل 
تار	ــخ جا- م� گيرند. ا	ن د	دار نشــان داد همان قدر 
�ــه فوتبــال غيرقابل پيش بين� اســت؛ زميــن هم گرد 
است و عاقبت شــ�ارچ� روز- طعمه م� شود، آن هم 

به بدتر	ن و زجرآورتر	ن شيوه مم�ن.
 جانشين شا�سته

حــاال ٣ مربــ� آلمانــ� در مرحلــه نيمه نها	ــ� ليــگ 
قهرمانان حاضر هســتند و قــدرت فوتبال ژرمن ها را به 
حر	فــان د	�ته م� �نند. از زمان جانشــين�  هانســ� 
فليــu به جا- ني�و  �واچ، انگار تمام� باز	�نان با	رن 
جــا- خود را به افراد- با بيش از ٣ برابر توانا	� قبل� 
دادند. تيــم منفعل و ب� برنامه �واچ �ه به ســخت� و با 
نبــوغ باز	�نــان باز- هــا- خــود را م� بــرد، تبد	ل به 
مجموعــه ا- شــده �ه واقعا هــر حر	فــ� از رو	ارو	� با 
آن هــراس دارد. در واقــع با	ــد گفت تيم فليــu از تيم  
ها	ن�س هم روان تر و  شــاداب تر بــاز- م� �ند. آن هم 
درحالــ� �ــه اســ�لت اصلــ� باوار	ا	� هــا همــان تيم 
٢٠١٣ اســت با چنــد تفــاوت جز	�. درحالــ� �ه آن 
تيم زوج رو	ا	� روبر- را در اختيار داشــت ول� ستاره 
 .uتر فلي	ن تيم رو- نيم�ت اســت:  هانس د	اصلــ� ا
دســتيار 	واخيــم لــو در جام جهانــ� ٢٠١٤ �ــه با برد 
تار	خ� ٧ گله مقابــل برز	ل و ارائه نما	ش ها- جذاب 
توانســت با مانشافت قهرمان جهان شــود، ا	ن بار و در 
مقام 	u ســرمرب� با تيم تحت هدا	تش ٨ گل به 	�� 
از بهتر	ــن تيم هــا- ٢ دهه اخيــر دنيا زد تــا ثابت �ند 
خيل� وقت اســت بــرا- تمام مراحــل مربيگر- برنامه 
دارد، فقط به او بها داده نشــده اســت. او ستاره اصل� 
با	رن و احيا �ننده اف ســ� هاليوود است. �اف� است 
به خاطر آور	د با	رن ط� چند سال اخير و حت� زمان� 
�ه بزرگان� همچون گوارد	وال و آنچلوت� رو- نيم�ت 
ا	ن تيم م� نشستند، حر	x وحشتنا�� برا- حر	فان 
نبودنــد. خط دفاع پر اشــتباه، دروازه بان� �ــه به پا	ان 
�الفــه و مهاجمان  uم� شــد، خــط هافب u	خط نزد
ب� انگيزه دســتاورد تمامــ� مربيان ٧ ســال اخير پس 
از �ســب ســه گانه تار	خــ� بودنــد. امــا حــاال چطور؟ 
فقط بــه توماس مولر نــگاه �نيد. باز	�نــ� �ه مطمئنا 
اگــر هر مربــ� د	گر- بجز فليــu رو- نيم�ــت با	رن 
م� نشست، آخر فصل سا} خود را بسته و آليانز آرنا را 

تر} �رده بود. اما حاال چه؟ با پاس گل ها و باز	ساز- 
فوق العــاده خود تبد	ل به همان باز	�ن ســال ٢٠١٠ 
شــده ، آن هم در  �نار باز	�ن� �ه به اعتقاد بســيار- از 
�ارشناســان و طرفــداران بهتر	ن باز	�ــن حال حاضر 
جهان اســت و برگزار نشــدن توپ طال بزرگ تر	ن ظلم 

مم�ن در حق او بود؛ روبرت لواندوفس��.
 حذف ب� رحمانه

حــال بارســلونا خيلــ� وقت اســت �ــه خوب نيســت. 
�ادر  در  بارتومئــو  آمــدن  �ار  رو-  از  پــس  در واقــع 
مد	ر	تــ� �اتاالن هــا و خداحافظــ� باز	�نانــ� مثــل 
ژاو- و ا	نيســتا 	�� از قو- تر	ن تيم ها- تار	خ وجهه 
و اعتبــار خود را از دســت داد. تيم� �ــه زمان� باخت 
٤ - صفــر مقابــل پار- ســن ژرمن را جبــران م� �ــرد، 
در ســال ها- اخير آن قدر ناتوان شــده �ــه حت� از تيم 
درجــه دومــ� مثــل رم هم �امبــu ٣ گلــه م� خورد و 
حذف م� شــود. پس از �سب ســه گانه با لوئيز انر	�ه، 
بارســا	� ها فقط 	u بــار نيمه نها	� ليــگ قهرمانان را 
از نزد	ــu د	ده اند و حاصل چند	ن ســال حضور آن ها 
در رقابت ها �ه و	تر	ن فوتبال باشــگاه� جهان است، 
چيز- بجز نا�ام� نبوده اســت. پس از مشخص شدن 
قرعــه بارســلونا �ه در صــورت پيروز- برابــر ناپول� به 
با	ــرن برخورد م� �رد، بســيار- از �اربران مجاز- به 
شــوخ� و جد- گفتند بهتر است بارسا از ناپول� ببازد 
تــا تبد	ل به �يســه بو�س تيــم آماده مونيخ� نشــود. 
چرا �ه همه م� دانســتند نه ســتين مربــ� قابل� برا- 
بلوگرانا ست، نه به مانند سال ها- گذشته آن ها ستاره 
د	گر- بجز مســ� را در چنته دارند. حاصل �ار دقيقا 
همان شــد؛ نقره داغ شدن آب� و انار- پوشان. بسيار- 
اعتقــاد دارند آلمان� ها موجودات ب� رحم� هســتند؛ 
چرا �ــه وقت� حر	x خــود را در موضع ضعx م� بينند 
بــا تمام توان او را تحقير م� �نند. مانند د	دار تيم مل� 
آلمان مقابل عربســتان  در جام جهان� ٢٠٠٢ 	ا مقابل 
برز	ل در ٢٠١٤. در د	دار برابر بارسا هم با	رن با تمام 
توان تــالش �رد تا انتقام ش�ســت ها- نيمه ســنگين 

�م رمق خود بگيرد، آن هم  x	ســال ها- اخير را از حر
بــا نتيجــه ا- �ه شــا	د تا آخر عمــر خيل� از هــواداران 
فوتبــال د	گــر در ســطح اول مشــابه آن را نبينند. پس 
از بدتر	ن باخت اروپا	� تار	خ باشــگاه و به پا	ان بردن 
فصــل بــدون حت� 	u جــام از ســال ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
آنچه مســلم اســت بارســا نياز به خانه ت�ان� اساس� از 
�ادر مد	ر	تــ� تــا نيم�ت و حت� بســيار- از باز	�نان 
تر�يب دارد. وقت� آن ها ١٢٠ ميليون برا- گر	زمان� 
م� دهنــد �ه در زمين فقط راه مــ� رود، ١٠٠ ميليون 
برا- دمبله م� دهند تا در �لينيu باشگاه فيز	وتراپ� 
�ند 	ا حتــ� ١٤٥ ميليون برا- �وتينيو م� دهند تا با 
حضور قرض� مقابل خودشــان در عــرض ١٠ دقيقه ٢ 
گل و 	ــu پاس گل به ثمر برســاند، نشــان از فاجعه بار 
بودن تصميمات در باشــگاه �اتاالن� دارد. اشتباهات 
غلط� �ه با	د 	�بار برا- هميشــه جلــو- آن ها گرفته 
شــود، و گرنــه مم�ن اســت شــاهد فجا	ع� بــه مراتب 
بزرگ تر از باخت تحقير آميز در 	u باز- باشــيم؛ مانند 

خروج مس� از جمع �اتاالن ها.

ستارگان اف سى هالیوود، 
زمان حقارت فرا رسيدکاتاالن را آتش زدند

پيراهن دوم منچستریونایتد که همانند سا ل هاى اخير رنگ تيره 
دارد، توسط اسپانسر شياطين سرخ یعنی آدیداس رونمایی شد.

اکانت توئيتر باشــگاه آگزبورگ در جواب کاربرى که نوشت بایرن 
طورى برابر بارسا بازى می کند که انگار حریفش آگزبورگ یا تيمی 
مانند آن است، نوشت تيم ما در ۵ بازى آخر با بایرن ٨ تا گل خورد، 

تازه ۵ گل هم زدیم!

تومــاس مولر پــس از دریافت جایزه بهترین بازیکــن دیدار بایرن و 
بارسلونا، تک تک اعضاى تيمش را تگ کرد و نوشت: ممنونم بچه ها!

 یپــه کيائر، مهاجم و وینگر راســت ١۶ ســاله و دانمارکی باشــگاه 
هورسينس با قراردادى ٣ ساله به صورت رسمی به آژاکس پيوست.

پذیرش آگهى با پیک رایگان
٣٧٠١٠

تمجيد )اپيتان چلس� از خر�دها" جد�د تيمش

خداحافظی با ستين
با ا�ن فاجعه به نظر م� رســد اخراج )ي+ه ستين 
قطع� باشــد و حت� خود او در پا�ان باز" هنگام 
سوال در مورد آ�نده فيليپ )وتينيو مدع� شد 
ابتدا با�د درمورد خودش تصميم گير" شود. از 
مائور�تسيو پوچتينو، سرمرب� سابق تاتنهام به 
عنوان جد" تر�ن گز�نه جانشــين� )ي+ه ستين 
نام برده شــده و ژاو" نيز د�گــر نامزد احراز ا�ن 
پســت است. اما به هر حال تقر�با ترد�د" وجود 
نــدارد )ه جدا�� )ي+ه ســتين و ار�ــI آبيدال، 
بارســلونا  از  انار" پوشــان  آبــ� و  مد�رورزشــ� 
قطعــ� خواهد بود و ا�ن �I نا)ام� بزرگ د�گر 
در دوران تلــخ ر�اســت جــوزپ بارتومئو، رئيس 

باشگاه بارسلونا محسوب م� شود.

بـرش

�ورگن )لوپ پس از رســاندن ليورپول به اولين قهرمان� در باالتر�ن ســطح فوتبال انگليس ط� ٣٠ سال گذشته، جا�زه مرب� 
برتر فصل را از آن خود )رد. ا�ن مرب� آلمان� پس از )سب ٩٩ امتياز، برا" اولين بار به ا�ن جا�زه دست پيدا م� )ند. )لوپ در 
مورد" ب� سابقه، در طول فصل ٢٠-٢٠١٩ پنج بار موفق به )سب جا�زه بهتر�ن مرب� ماه ليگ برتر شد. ١٨ پيروز" پياپ�، 
)ســب ٣٢ برد در طول فصل و )ســب ٥٥ امتياز از ٥٧ امتياز مم+ن در د�دارها" خانگ� از جمله ر)وردها" قرمزها در فصل 
گذشــته بودند. )لوپو در راه )ســب جا�زه بهتر�ن مرب� ســال ليگ برتر، فرانI لمپارد، برندان راجرز و )ر�س وا�لدر را )نار 
زد. او پس از ترنت ال+ســاندر آرنولد (بهتر�ن باز�+ن جوان ليگ برتر) و )رتيس جونز (بهتر�ن باز�+ن ليگ برتر ٢)، ســومين 

ليورپول� است )ه در پا�ان فصل ٢٠-٢٠١٩ به �I جا�زه فرد" دست پيدا م� )ند.

کلوپ 
بهترین 

مربى جزیره 
شد
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رقابت دو مشهدى در فدراسيون دووميدانی 
 برا� ر�اســت فدراســيون دووميدان� ١٣ نفر ثبت نام 
رده انــد 
ه در بين ا�ن 
نفرات ٢ پيش/سوت مشــهد� نيز حضور دارند 
ه منتظر تا�يد صالحيت ها� 
خود هستند. فدراسيون دووميدان� در ط� چند سال اخير هميشه با حواش� 
ز�اد� روبه رو بوده  و جزو فدراســيون ها� بالت/لي; محسوب م� شود تا حد� 

ه ســال گذشــته نيز مجمــع انتخابات ا�ن فدراســيون برگزار شــد، اما مجمع 
برگزار شــده ابطال اعالم شــد و حاال وزارت ورزش و جوانان بدنبال ا�ن اســت 
تــا انتخابات را بدون حاشــيه برگزار 
نــد. حاال در بيــن ١٣ 
اند�دا� ثبت نام 
شده، نام ٢ مشهد� هم د�ده م� شود 
ه �J نفر شانس بيشتر� برا� ر�است 
دارد.  هاشــم صيام� از پيش/ســوتان دووميدان� مشهد� 
ه مدت� مسئوليت 
دبير� فدراسيون را هم بر عهده داشت، در بين ثبت نام شده گان د�ده م� شود. 
همچنين افشين داور� از مد�ران با سابقه مشهد� نيز ثبت نام 
رده و عزم خود 
را جزم 
رد تا بر صندل� فدراســيون دووميدان� ت/يه بزنــد. و� در ا�ن ماراتن 
از رقيبــان اصل� مجيد 
يهان� رئيس ســابق فدراســيون محســوب م� شــود . 

رمعل� ا�رج�، ا�وب بهتاج، سيد حســين جالل�، حامــد جوال��، حبيب ا... 
دشت�، مصطف� زر�ن افضل، حميدرضا فرد�ن پور، مجيد 
يهان�، محمدرضا 
محقق�، روح ا... محمد� و مر�م منظم� د�گر افراد� هستند 
ه برا� حضور 

در ا�ن انتخابات ثبت نام 
رده اند.

حضور ٢ نماینده در ليگ دسته اول واليبال
در  تيــم دار�  وضعيــت  دربــاره  رضــو�  خراســان  واليبــال  هيئــت  رئيــس 
رقابت ها� 
شور� گفت: «متاســفانه تيم واليبال پيام به خاطر بده� حدود 
�ــJ ميليــارد� 
ه خــود فدراســيون واليبال اعالم 
ــرده ، امــ/ان حضور در 
رقابت ها� امسال ليگ برتر را ندارد و برا� همين با توجه به را�زن� ها�� 
ه 
انجام شــده، قرار اســت ٢ تيم از اســتان در رقابت ها� ليگ دسته اول 
شور 
حضور داشته باشند.» جبار قوچان نژاد افزود: «دو تيم از مشهد و نيشابور قرار 
است در ليگ دسته اول 
شور به ميدان بروند 
ه هنوز نامشان مشخص نشده 
اســت. اما تمام اعضا� تيم از 
ادر فن� تا باز�/نان بوم� هســتند و خودم هم 
هيچ مســئوليت� در ا�ن تيم ها ندارم. هدف ما ا�ن اســت تا جوانان اســتان در 
مسابقات 
شور� 
سب تجربه 
نند.» و� درباره شانس تيم پيام در ليگ برتر 
اظهار 
رد: «طبق اعالم فدراســيون واليبال، تيم پيام در صورت� م� تواند در 
ليگ برتر حضور پيدا 
ند 
ه بده� ها� گذشته خود بابت قرارداد باز�/نان و 

فدراسيون را پرداخت 
ند 
ه تا
نون انجام نشده است.» 

نامگذارى اماکن ورزشی آستان قدس 
اما
ن ورزشــ� آســتان قدس رضو� به نام شهدا� ورزشــ/ار مز�ن شد. ١١ 
ســالن چند منظوره موسسه تربيت بدن� آســتان قدس رضو� به نام شهدا� 
فعال در رشــته ها� مختل; ورزشــ� نامگذار� شــد 
ــه در مرحله بعد� ا�ن 
حر
ت فرهنگ� ورزشــ� قرار است، سالن باســتان�، مجتمع ها� آب� آقا�ان 
و بانوان، سالن ها� چندمنظوره و زمين ها� روباز هم به نام شهدا نام گذار� 
شود . عليرضا تاج فيروز، مد�رعامل موسسه تربيت بدن� آستان قدس رضو� 
در ا�ن باره گفت: «شــهدا� منتخب از ميان شــهيدان دفــاع مقدس و مدافع 
حرم شــهر مشهد هستند 
ه بعضا ا�ن شهدا در رشــته ورزش� خود قهرمان و 

سرآمد هم بوده اند.»

بعد از کشتی نوبت به تيم دارى باشگاه استقالل در ليگ هاى تکواندو، کاراته، وزنه بردارى و تيروکمان رسيد

ماجــرا� تيــم دار� باشــگاه اســتقالل در ليگ هــا� 
غيرفوتبال� گو�ا قرار است وارد فازها� جد�د و جالب 
توجه� شود؛ از وزنه بردار� و 
اراته گرفته تا تيرو
مان 
و ت/وانــدو. باشــگاه� 
ه هرچند در رشــته تخصص� 
خود �عنــ� فوتبال مخاطبان ميليون� و دو آتشــه دارد 
اما 
ج 
ردن راهش به سو� رشته ها� غيرفوتبال� در 
همان بدو ورود حاشيه ساز شــد. ماجرا از جا�� شروع 
شــد 
ه احمــد ســعادتمند، مد�رعامل فعل� باشــگاه 
استقالل تصميم گرفت برا� داغ 
ردن تنور ليگ برتر 
واليبال در ســال ٩٩، از برند اســتقالل استفاده 
ند. 
ا�ن تصميم اما از پيشــينه واليبال� ســعادتمند نشأت 
گرفت. چرا
ه ا�ن مد�ــر مازندران� پيش از حضورش 
در فوتبــال، ســابقه مد�ر�تــ� موفقــ� در �J باشــگاه 
واليبال� داشت. باشــگاه� 
ه در مدت 
م حضورش 
 Jــه بان
در ليــگ واليبــال تبد�ــل بــه برند شــد. چرا
سرما�ه به خاطر پشتوانه قو� مال� و مد�ر�ت� همواره 
جــزو تيم ها� پرســتاره ليگ برتــر واليبال به حســاب 
م� آمد. شــا�د همين 
ارنامــه 
ار� هم باعث شــد تا 
ســعادتمند بعد از نشســتن رو� صندلــ� مد�رعامل� 
اســتقالل به ف/ــر تيم دار� مجــدد در واليبــال بيفتد؛ 
فارغ از ا�ن 
ه منتقدان اصال عالقه ا� به رخ دادن ا�ن 
اتفاق نداشــتند. چرا
ه بالفاصله بعد از مطرح شــدن 
ا�ن پيشــنهاد، ب� درنگ پا� پرونده ها� شــ/ا�ت� باز 
آب� ها در فيفا را پيش 
شــيدند و پرسيدند استقالل با 

ــدام پول م� خواهد پا به ليگ برتــر واليبال بگذارد؟ 
هجمه هــا� رســانه ا� در ا�ــن خصوص به قــدر� باال 
گرفــت 
ه درنها�ــت موضوع در نطفه مســ/وت ماند و 
پرونده واليبال� اســتقالل بســته شــد. اما ا�ن چيز� 
نبــود 
ه مد�رعامــل آب� ها م� خواســت. چرا
ه تف/ر 
مد�ر�ت� ســعادتمند به او ح/م م� 
رد 
ه اســتقالل 

به عنوان �J باشــگاه فرهنگ�- ورزشــ� با�د در سا�ر 
رشته ها� ورزش� هم فعال باشد. به همين خاطر ا�ن 
بار پا� مد�رعامل اســتقالل به فدراســيون 
شت� باز 
شــد تا با توافقات صورت گرفته بيــن او و عليرضا دبير 
رئيس فدراســيون 
شت�، استارت تيم دار� آب� ها در 
ليگ ها� منها� فوتبال�، ا�ن بار با ورزش اول 
شــور 
زده شــود. با قطع� شــدن حضــور اســتقالل در ليگ 

شت� حاال اما خبر م� رسد سعادتمند به ف/ر تيم دار� 
در ٤ رشته المپي/� د�گر هم هست؛ 
اراته، ت/واندو، 
تيرانداز� با 
مان و البته وزنه بــردار�. اما ا�ن 
ه چرا 
مد�رعامل استقالل عالقه مند به تيم دار� در ليگ ها� 
غيرفوتبالــ� اســت، ســوال� اســت 
ه ســعادتمند در 
مصاحبــه با خراســان در پاســخ به آن م� گو�د: «اســم 
ا�ــن باشــگاه، باشــگاه فرهنگ�- ورزشــ� اســتقالل 
اســت و وقتــ� مــا از لفــظ باشــگاه اســتفاده م� 
نيم 

�عنــ� با�ــد در �J ســر� از رشــته ها� ورزشــ� فعال 
باشد. 
ما ا�ن 
ه باشگاه اســتقالل قبال هم در برخ� 
رشــته ها فعاليت داشــت.» امــا چرا فعاليت اســتقالل 
در رشــته ها� غيرفوتبال� ا�ن بار از 
شــت� آغاز شد؟ 
ســعادتمند م� گو�د: «ا�ن 
ه تيم دار� در رشــته ها� 
غيرفوتبال� را با حضور اســتقالل در ليگ برتر 
شت� 
آغاز 
رد�م، به ا�ن دليل بود 
شت� اسپانسر جداگانه 
داشــت و قرار نيســت ر�ال� از فوتبال در 
شت� هز�نه 
شود. به همين خاطر ما خدمت دبير رفتيم و جلسه ا� 
برگزار 
رد�م. ان شاا... ا�ن هفته قرعه 
ش� ليگ برتر 

شــت� درحال� برگزار م� شــود 
ه باشگاه استقالل 
�J تيم در رشــته 
شــت� آزاد در ليــگ دارد.» اما چرا 
پروســه تيم دار� اســتقالل در ليگ واليبال مســ/وت 
مانــد؟ مد�رعامــل آب� ها ا�ن ســوال را ا�ن طور پاســخ 
م� دهــد: «برا� حضورمان در ليگ واليبال د�ر شــده  

و تيم هــا تقر�با بســته شــده بــود. از طرف� ما باشــگاه 
اســتقالل هســتيم و با توجه به نام بزرگ باشگاه، با�د 
تيم برا� قهرمان� وارد مســابقات شــود. ا�ن درحال� 
بود 
ــه باز�/نان خوب با تيم ها� د�گر قرارداد بســته 
بودنــد و ما هم زمــان را از دســت داده بود�م. به همين 
خاطــر نتوانســتيم در ليــگ برتــر واليبال حضــور پيدا 

نيم. اما ان شــاا... ســال آ�نده به تيم دار� در واليبال 
ف/ر خواهيم 
رد و قصد دار�م با جذب �J اسپانســر، 
�J تيــم خوب بــرا� مســابقات ببند�م.» ســعادتمند 
موضوع تيم دار� اســتقالل در چند رشته المپي/� را 
هم تا�يد م� 
ند: «ان شاا... قصد دار�م وارد تيم دار� 
در رشته ها� 
اراته، ت/واندو، تيرو
مان و وزنه بردار� 
هم بشــو�م.» او درحال� ا�ن حرف ها را مطرح م� 
ند 

ه شــا�د دوباره شــائبه بده� ها� باشگاه استقالل و 
چگونگ� فعاليت آن در سا�ر رشته ها هم مطرح شود. 
سعادتمند م� گو�د: «همان طور 
ه گفتم هيچ ر�ال� از 
رشته فوتبال باشگاه استقالل سمت ا�ن تيم ها نخواهد 
رفــت. قصد دار�ــم برا� حضور در ليگ هــر �J از ا�ن 
رشــته ها، اسپانســر جداگانه جذب 
نيــم. همان طور 

ه 
شــت� اسپانســر داشــت، قطعا برا� تيم دار� در 

شت�، وزنه بردار�، تيرو
مان و 
اراته هم با اسپانسر 
ورود م� 
نيم �عن� بحث ا�ن نيست 
ه از فوتبالمان در 
ا�ن رشته ها هز�نه 
نيم 
ه خدا�� ن/رده فردا بگو�ند 
ا�ــن 
ار مشــ/ل ا�جاد 
ــرده. به هر حــال حضورمان 
در 
شت� قطع� شــد. ان شــاا... به زود� هم به ليگ 
وزنه بردار� ورود خواهيم 
رد. قرار است جلسه ا� هم 
با روســا� فدراسيون ها� تيرو
مان، ت/واندو و 
اراته 
داشــته باشــيم و در خصوص تيم دار� در ا�ن رشته ها 
صحبت 
نيم. البته ا�ن را هم بگو�م 
ه در حال حاضر 
به خاطر شيوع 
رونا فعال در رشته ها� ت/واندو و 
اراته 

ليگ ها تعطيل است.» 

سعادتمند: ریالی از فوتبال در رشته هاى غيرفوتبالی هزینه نمی  کنيم!

فدراســيون ووشو با انتشار بيانيه ا� دليل محروميت 
خواهــران منصور�ــان را  اعالم 
ــرد: «مطابق با ماده 
٢ اهــداف و وظا�ــ; آ�ين نامــه انضباط� مســابقات 
ورزش� 
ه حفظ و صيانت از اخالق حسنه، اسالم� 
و ورزش� در سطح جامعه و پيشگير� از برخوردها� 
 ١٣٩٩/٠5/١٥ تار�ــخ  در  م� باشــد،  ناشا�ســت 
جلســه 
ميته انضباط� فدراســيون برگزار شد. ا�ن 
جلســه در خصوص رسيدگ� به شــ/ا�ت خانم مر�م 
هاشم� عليه خانم ها شــهربانو و سهيال منصور�ان و 
همچنين بررس� گزارشات مستند فدراسيون نسبت 

بــه تخلفات صورت گرفته از ســو� خانم ها شــهربانو 
و ســهيال منصور�ــان در حيــن تمر�نــات در اما
ــن 
عموم� ورزشــ� از قبيل مجموعه انقالب و چيتگر و 
همچنين نشــر و بازنشــر آن در فضا� مجاز� و سا�ر 
مــوارد اعالم�؛ نظير اظهــارات خالف واقــع، افترا و 
توهين، نشر ا
اذ�ب و تشو�ش اذهان عموم� نسبت 
به فعاليت ها� فدراسيون از طر�ق صفحات شخص� 
ا�نستاگرام� نامبردگان و اقدامات ضد منافع مل� و 

رفتارها� خارج از شــأن �J ورزش/ار مل�، با حضور 
اعضا� 
ميته، طرفين ش/ا�ت و و
ال� آن ها تش/يل 
گرد�د. اعضا� 
ميته انضباط� با بررس� دقيق موارد 
مذ
ور پس از اســتماع شــ/ا�ت شــا
يان و اظهارات 
خانم ها شهربانو و سهيال منصور�ان و دفاعيات و
ال� 
ا�شــان؛ تخلفات نامبردگان را منطبق با بندها� ١، 
٣ و 5 ماده ٧ آ�ين نامه انضباط� مســابقات ورزشــ� 
دانسته و لذا به استناد بند 4 ماده ٨ آ�ين نامه مذ
ور؛ 

خانم شــهربانو منصور�ــان را به مــدت ٢٠ ماه و خانم 
ســهيال منصور�ان را با توجه به اظهار ندامت به مدت 
٨ ماه محروميت از حضور در مياد�ن ورزش� مح/وم 
نمودند. ا�ن را� در صورت اعتراض مطابق با ماده ٩ 
آ�ين نامــه مذبور ظرف مدت �J هفتــه از تار�خ ابالغ 
١٣٩٩/٠5/٢٢ قابل تجد�د نظرخواه� و بررس� 
مجدد م� باشد. ضمنا برخ� از اتهامات مطروحه در 
گزارشات واصله به فدراسيون عليه خانم ها شهربانو و 
سهيال منصور�ان قابليت طرح در دادسرا� عموم� و 

فرهنگ و رسانه را دارا م� باشند.»

افشاى دليل محروميت خواهران منصوریان توسط فدراسيون

اعالم بازى هاى شهرخودرو در ليگ آسيا
 رقابت هــا� مرحلــه گروهــ� ليگ قهرمانان آســيا از شــهر�ورماه به صورت متمر
ز در قطر برگزار م� شــود و تيم شــهرخودرو خراســان به همراه 
استقالل، پرسپوليس و سپاهان د�دارها� خود را در ا�ن رقابت ها از سر م� گيرد 
ه از ا�ن مرحله فقط ٤ هفته باق� مانده است. نما�نده فوتبال 
خراســان رضو� در گروه B ا�ن رقابت ها با�د با تيم ها� شــباب االهل� امارات، الهالل عربســتان و پاختا
ور ازب/ســتان د�دار 
ند. بر ا�ن اساس 

نفدراســيون فوتبال آســيا تار�خ برگزار� باز� ها را اعالم 
رده  
ه تيم شهرخودرو خراسان ابتدا ٢٤ شهر�ور ماه در د�دار عقب مانده از دور قبل 
با�د به مصاف تيم شــباب االهل� امارات برود. عناب� پوشــان مشهد� سپس ٢٧ شهر�ور به عنوان باز� دور رفت در مقابل تيم شباب االهل� قرار 
م� گيرند و در ادامه به ترتيب ٣٠ شــهر�ور و ٢ مهرماه در مقابل الهالل عربســتان و پاختا
ور ازب/ســتان زور آزما�� م� 
نند. الزم به ذ
ر اســت، 

شهرخودرو�� ها در دور قبل برابر الهالل و پاختا
ور متقبل ش/ست شده بودند.

سارا اصالنى

از  بيرانونــد  عليرضــا  ترانســفر 
 Jبلژ�ــ آنتــورپ  بــه  پرســپوليس 
 J� درخواســت جذب �ســبب شــد تا گل محمد
دروازه بان در حدو اندازه ها� تيم مل� را به باشگاه 
بدهــد. پيام نيازمند و رشــيد مظاهر� گز�نه ها� 

اول دوم ســرمرب� سرخ پوشان هســتند اما هر دو 
نفــر با تيم ها� خــود قرارداد دارنــد و جذب ا�ن ٢ 
دروازه بــان از تيم هــا� رقيــب برا� سرخپوشــان 
تقر�با غير مم/ن است. از ا�ن رو �حي� گل محمد� 
بــه دنبال پلن دوم خــود رفته و قصــد دارد با دادن 
پيراهن شــماره �J تيمش به رادوشوو�چ به سراغ 
�ــJ دروازه بان ذخيره برود. بــا ا�ن اوصاف جذب 
نيازمنــد و مظاهر� در پرســپوليس 
امال منتف� 
شــده و حــاال سرخ پوشــان با �ــJ شــرط جد�د به 
ســراغ گز�نه ها� خود برا� قفس تور� م� روند. 
شــرط �حي� و پرســپوليس برا� دروازه بــان دوم 
خيل� ساده به نظر م� رسد: «نيم/ت نشين� بدون 
حاشــيه؛ دقيقا همان 
ار� 
ه در سال ها� اخير 
رادو بــه بهتر�ن شــ/ل مم/ــن انجــام داده  و حاال 
با تبد�ل شــدن به شــماره �J ســرخ ها مزد صبر و 
حوصله خود را گرفته اســت.» پيش از ا�ن عليرضا 

حقيقــ� دروازه بان نســاج� مازندران 
ه ســابقه 
ا�ســتادن در دروازه تيم ملــ� ا�ران در جام جهان� 
٢٠١٨ برز�ل را نيز دارد، �/� از گز�نه ها� مطرح 
شــده برا� پيوستن به تيم سابق خود پرسپوليس 
بود اما با شرط جد�د بازگشــت او به اردوگاه سرخ 
تقر�بــا منتفــ� اســت. �حي� بــه خوبــ� م� داند 

ه حقيقــ� نم� تواند به راحت� نيم/ت نشــين� 
در پرســپوليس را تحمــل 
نــد و از ا�ن رو نــام ا�ن 
دروازه بان را از ليســت خود خط زده اســت. با ا�ن  
تفاصيل در حال حاضر تنها گز�نه قابل دســترس 
پرسپوليســ� ها حامد لJ است. لJ بارها و بارها 
از تما�لش برا� حضور در پرسپوليس سخن گفته 
و حاال با پذ�رش شــرط �حيــ� م� تواند به پيراهن 
تيــم محبــوب خود برســد. ضمــن ا�ن 
ــه لغزش 
رادوشــوو�چ و  انگيــزه ليگ م� توانــد او را در ليگ 

بيستم به دروازه بان اول سرخ ها هم تبد�ل 
ند.

نيمکت نشينی بدون حاشيه!شرط پرسپوليس برا� دروازه بان جد�د

اخبار خراسان رضوى
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االهلی منتظر بازگشت ابراهيمی
نشر�ه الرا�ه قطر روز گذشته در 
گزارشــ� به وضعيت بد االهل� 
در ا�ن فصل از ليگ ســتارگان 
رســانه  ا�ــن  پرداخــت.  قطــر 
قطر, در بخش لژ�ونرها, تيم 
عنــوان 4ــرد: «باشــگاه االهل� 
در ابتــدا, فصل آ�نــده منتظر 

بازگشــت اميــد ابراهيمــ�، هافب> ا�ران� اش اســت. 
ســران باشــگاه ارزش ا�ــن باز�Aــن را م� داننــد چون 
فصل گذشــته با او عملAرد خوب� داشــتند. ابراهيم� 
فصل گذشــته به صورت قرض� به �وپــن بلژ�> رفت و 
ا4نــون با اتمــام قراردادش با ا�ن تيــم بلژ��A به ا�ران 
برگشــته تا برا, فصل آ�نده خود را آماده بازگشــت به 

االهل� 4ند.»
ستاره سابق استقالل در ترکيه ماندنی شد

�> رســانه تر4يه خبر داد مهاجــم ا�ران� فنرباغچه در 
ا�ن تيــم م� ماند. اللهيــار صيادمنــش، مهاجم ا�ران� 
فنرباغچــه در ليســت باز�Aنانــ� بــود 4ــه در ا�ــن تيم 
م� مانند چون قراردادش تا سال ٢٠٢٤ اعتبار دارد. 
مهاجم ا�ران� در ســال ٢٠١٨ از اســتقالل به ا�ن تيم 
تر4يــه ا, رفــت. صيادمنش فصل گذشــته بــه صورت 
قرض� به تيم هــا, مختلR تر4يه رفت ول� نتوانســت 

عملAرد مطلوب� داشته باشد و به فنرباغچه برگشت.
حاجيلو از آکادمی استقالل رفت

طبق اعالم سا�ت رســم� باشگاه استقالل، با حAم� 
از ســو, احمد سعادتمند، مد�رعامل استقالل، سعيد 
مراغه چيان از پيشAســوتان باشگاه استقالل به عنوان 
مشــاور مد�رعامــل و سرپرســت آ4ادمــ� ا�ن باشــگاه 
منصوب شــد. پيش تــر اصغــر حاجيلو رئيــس آ4ادم� 
باشگاه اســتقالل بود 4ه به ا�ن وسيله از زحمات او در 

ا�ن سمت تشAر و قدردان� م� شود.

فدراسيون فوتبال شایعات مربوط به پسر 
رئيس سابق را رد کرد

فدراســيون فوتبال با اطالعيه ا,، شــا�عات مطرح شده 
در خصــوص پســر رئيــس ســابق فدراســيون را تAذ�ب 
4رد. به نقل از سا�ت رسم� فدراسيون فوتبال، با توجه 
به طــرح برخ� شــا�عات درباره درج مطالــب و انتصاب 
مباحث� به پســر رئيس سابق و اسبق فدراسيون فوتبال 
در برخ� محافل در فضا, مجاز, و رســانه ها, بيگانه 
به اطالع م� رساند گمانه زن� ها, مطروحه در ا�ن باره 

ارتباط� به فرد نامبرده نداشته و ندارد.

سا�ت اسپورت ا4ســپرس روســيه در گزارشــ� به نقل وانتقاالت تابستان� در 
ليگ ا�ن 4شــور پرداخت. در ليســت� 4ه رســانه روســ� منتشــر 4رده سردار 
آزمون، مهاجم مل� پوش 4شــورمان و عضو باشــگاه زنيت همچنان در ليســت 
فروش باشــگاه روســ� قرار دارد. همچنين ا�ن رســانه درباره باز�Aنان� 4ه به 
تيم ها, اصل� خودشان برگشتند، نوشت. ا�ن رسانه درباره سعيد عزت الله� 
نوشت: «عزت الله� بعد از �> فصل حضور قرض� در �وپن بلژ�> به روستوف 
برگشــت.» با مشــخص شــدن وضعيــت عزت الله� و تيــم آ�نده ا�ــن باز�Aن، 
شــا�عات� 4ه درباره حضور او در استقالل شــنيده م� شد خط بطالن 4شيده 
شد. برا, بار دوم بود 4ه از هافب> تيم مل� به عنوان گز�نه استقالل در فصل 

آ�نده �اد م� شد 4ه ا�ن بار هم ا�ن انتقال محقق نشد.

باشــگاه ر�وآوه با پورتو برا, انتقال مهاجم ا�ران� اش به توافق رســيد. نشر�ه 
ابوال-پرتغال د�روز خبر داد 4ه به نظر م� رسد مهد, طارم�، مهاجم ا�ران� 
ر�وآوه به جز انتخاب پورتو گز�نه د�گر, ندارد. ر�وآوه با پورتو به توافق رسيد 
و ط� ســاعات آ�نده ا�ن انتقال مشــخص م� شــود. باز�Aن مل� پوش ا�ران� 
گز�نــه اول بــرا, تقو�ت خــط حمله پورتــو در فصل آ�نده اســت. طارم� هم 
بــه دنبال تجربه 4ردن محيط� جد�د اســت. البته براگا هم مشــتر, مهاجم 
ا�ران� است اما ر�وآوه با پورتو به توافق رسيده است. طارم� در فصل گذشته 
ليــگ پرتغال بــا زدن ١٨ گل در ميان بهتر�ن گلزنان فصــل قرار گرفت. ا�ن 
باز�Aــن از چنــد تيم انگليســ� هم پيشــنهاد داشــت اما ترجيــح داد در ليگ 

پرتغال بماند.

توافق ر&وآوه با پورتو برا� انتقال طارم
 منتف
 شدن حضور عزت الله
 در استقالل 

انتشار قرارداد ١٠ ميلياردى 
رسن بعد از دیاباته! 

 �حاشيه درب
 حذف
؛ &*-&* مساو

خبرگــزار,  گذشــته  روز 
فارس در ادامه افشــاگر, ها 
و  باشــگاه ها  محرمانــه  اســناد  انتشــار  و 
4ارگزار, ها اقدام به انتشار قرارداد بشار 
رســن، هافب> عراقــ� پرســپوليس 4رد. 
ا�ــن خبرگــزار, چنــد روز پيش قــرارداد 
شــيخ د�اباته، باز�Aن اهل مال� استقالل 
و  بازتــاب  4ــه  بــود  4ــرده  منتشــر  را 
وا4نش ها, ز�اد, داشــت و حت� باشگاه 
اســتقالل تهد�د به شAا�ت 4رد. از طرف� 
تيــم  اعضــا,  و  پيشAســوتان  هــواداران، 
اســتقالل مدع� شــدند ا�ن خبرگزار, با 
افشا, قرارداد محرمانه د�اباته در آستانه 
درب� حســاس و حذف� سرخاب� خواسته 
منافــع  جهــت  در  گامــ�  ناخواســته  �ــا 
 Rتضعيــ باعــث  و  برداشــته  پرســپوليس 
روحيــه و  انگيزه اســتقالل� ها به خصوص 
ا�ــن،  بــر  عــالوه  اســت.  شــده  شــيخ 
گمانه زن� هــا دربــاره چگونگــ� لــو رفتن 
قــرارداد د�اباتــه به ســوژه جــذاب فضا, 
مجــاز, و رســانه ا, تبد�ــل شــد و دا�ــره 
ز�ــاد, از افــراد را در بر گرفت و انگشــت 
اتهام به مد�ران سابق و 4ارمندان سابق و 
فعل� باشــگاه و 4ارمندان سازمان ليگ و 
فدراســيون فوتبال رفت 4ه البته سازمان 

ليــگ و فدراســيون قو�ــا دخالــت در ا�ــن 
موضوع را تAذ�ب 4ردند. هنوز گمانه زن� 
در ا�ــن باره ادامه داشــت 4ــه خبرگزار, 
مذ4ور اقدام به انتشار قرارداد بشار رسن، 
هافب> عراق� پرســپوليس 4رد؛ باز�Aن� 
4ه قــراردادش با ا�ــن باشــگاه رو به اتمام 
است و احتمال ماندنش هم 4م. بر اساس 
قــرارداد, 4ه فارس منتشــر 4ــرده، اصل 
قرارداد ا�ن باز�Aــن ٣٠٠هزار دالر برا, 
�> فصل اســت. اما موضوع جالب درباره 
قرارداد بشــار مثل قرارداد شــيخ د�اباته، 
آپشن ها�ش اســت. ٢ بند و آپشن قرارداد 
بشــار به ا�ن شرح اســت؛ باز�Aن مستحق 
در�افــت ٥٠هزار دالر پاداش خواهد بود؛ 
چنانچــه در ٥٠درصــد از باز, ها, ليگ 
برتر در ليســت ١٨ نفره قــرار بگيرد.(و, 
تا4نــون در بيش از ٨٠درصــد باز, ها در 
فهرســت ١٨ نفــره تيمش حضور داشــته 
اســت.) در صورتــ� 4ــه در ٤٠درصــد از 
مســابقات ليگ برتر در فهرســت ١٤ نفره 
در�افــت  پــاداش  دالر  ٥٠هــزار  باشــد، 
م� 4ند.(ا�ن باز�Aن تا قبل از باز, امشب 
با گل گهر، در بيــش از ٧٠درصد د�دارها 
حضور داشته است.) همچنين در صورت 
رضا�ــت مد�رعامــل از عملAــرد باز�Aــن، 

٥٠هــزار دالر بــه عنــوان پــاداش بــه ا�ن 
باز�Aن پرداخت خواهد شد. ا�ن آپشن ها 
جمعا ١٥٠هزار دالر م� شود و به عبارت� 
نصR آپشــن ها به انــدازه ٥٠درصد مبلغ 
اصل� قرارداد اوســت. در واقع بشار رسن 
پــول  پرســپوليس  از  ١٠ميليــارد  حــدود 
خواهــد گرفــت 4ه �> ســوم آن آپشــن ها 
تومــان  از ٣ ميليــارد  بيــش  هســتند 4ــه 
م� شــود! هرچنــد در مطلبــ� 4ــه درباره 
خراســان  در  د�اباتــه  قــرارداد  افشــا, 

ورزشــ� درج شــد اشــاره شــده بــود 4ــه 
گنجاندن آپشن امر, معمول و متداول در 
دنيــا, فوتبــال ا�ــران و جهــان اســت اما 
نAتــه ا, 4ه نبا�د از آن غلفت 4رد انتشــار 
قرارداد بشــار رســن ٢ روز پس از انتشــار 
قــرارداد د�اباتــه اســت و به نظر م� رســد 
و  عمومــ�  افــAار  فشــار  و  اعتــراض 
اســتقالل� ها در ا�ن مسئله ب� تاثير نبوده 
اســت. حاال د�گر پيش از درب� سرخاب�، 

حداقل حاشيه ٢ تيم �>-�> است. 

جنگ صعود و بقاى ۵ تيم در هفته 
پایانی ليگ دسته اول 

امشب هفته پا�ان� ليگ دسته اول آزادگان با 
انجام ٩ د�دار برگزار و پرونده ا�ن مسابقات با 
مشخص شــدن تيم دوم صعود 4ننده به ليگ 
برتر و سومين سقوط 4ننده مشخص م� شود. 
مس رفسنجان در هفته ماقبل آخر موفق شد 
با 4ســب پيــروز, مقابل حر�فــش قهرمان� و 
صعودش به ليگ برتر را مسجل 4ند و ساعت 
٢٠ امشــب ٢ تيــم مــس 4رمــان و آلومينيوم 
ارا| در رقابت� تنگاتنگ و نزد�> برا, صعود 
بــه ليگ برتر با�ــد به مصاف تيم هــا, داماش 
گيالن و شــهردار, تبر�ز بروند. هر ٢ تيم ٦٠ 
امتياز, هســتند و برا, صعود به �> برد نياز 
دارند. در انتها, جدول رده بند, ليگ دسته 
اول نيــز شــهردار, تبر�ز و ســپيدرود رشــت 
سقوط شــان قطعــ� شــده و از بيــن تيم ها, 
را�Aا، ملوان و نيرو, زمين� �> تيم د�گر با�د 
به ليگ دســته پا�ين تر ســقوط 4نــد و رقابت 
فشــرده ا, بين ا�ن ٣ تيم بــرا, بقا در جر�ان 
اســت. برنامــه باز, هــا, هفته ســ� وچهارم 

ليگ دسته اول به ا�ن شرح است. 
  مس رفسنجان - بادران تهران 
  سپيدرود رشت - فجرسپاس� 

  استقالل خوزستان - نود اروميه 
  نيرو, زمين� - گل ر�حان البرز 

  شهردار, تبر�ز - مس 4رمان 
  آلومينيوم ارا| - داماش گيالن 

  قشقا�� شيراز - ملوان 
  هوادار - خوشه طال�� ساوه 

  را�Aا بابل - آرمان گهر 


	KN_A20200816
	P01-5-26 M+
	P02-5-26
	P03-5-26
	P04-5-26
	P05-5-26 
	P06-05-26
	P07-5-26
	P08-05-26
	P09-05-26
	P10-05-26
	P11-5-26
	P12-05-26

	Zendegi1-05-26
	zendegi2-5-26
	Zendegi3-5-26
	zendegi4-5-26
	zzKVN_20200816
	13
	14
	15
	16


