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چهارشنبه
2۶ | شهریور |1399

52 صفحه 
. 12صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم
+ ۴صفحه ورزشی + ۴صفحه روزنامه استانی

. 32 صفحه نیازمندی ها  برای مشهد
. 28 صفحه آبنبات

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 2۷ محرم 1۴۴2 . 1۶ سپتامبر 2020 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20۴۷۶ 

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

    خراسان رضوی

مصائب 4 میلیون زن سرپرست خانوار
    صفحه ۵

طی 4 سال گذشته یک میلیون به تعداد زنان سرپرست خانواده اضافه شده اما  هنوز طرح حمایتی مشخصی نداریم

 اعداد عجیب و غریب کرونا 
در خراسان رضوی؛  هزینه تجهیزات 

پزشکی، کشفیات و...

 پنجمین 
شماره آبنبات 

منتشر شد

شعر ، قصه، 
مسابقه با جایزه 

و...

پشت پرده شاخ و شانه 
کشیدن ترامپ 

 کمتر از 50روز تا انتخابات آمریکا و رقابت حســاس 
میان ترامپ و جو بایدن باقی مانده و این روزها بیش 

از همیشه انتظار اقدامات ...

یادداشت روز

دکتر هادی محمدی

  صفحه 2

نخستین آگهی دهنده روزنامه خراسان در 
عصر مشروطیت،  از  ماجرای آن آگهی می گوید

شاهدی بر تاریخ 111 ساله 
روزنامه خراسان

   هفته نامه آبنبات

 رئیس کمیته ملی المپیک 
در بازدید  از تحریریه خراسان :

روزنامه خراسان و رسانه 
»آخرین خبر« در حوزه 

ورزش  جزو بهترین ها ست 
 ورزشی  

فاجعه سریالی ارز 4200  
این قسمت: سم و کود!

۴

هدیه تهرانی و علی مصفا  
ناجی گیشه سینما؟

یک فیلم اجتماعی، دفاع مقدسی و 
یک کمدی از امروز  اکران می شوند 

۶

واکنش ها به یاوه گویی 
توئیتری ترامپ

12

 ۴شنبه 
هر هفته

 برای
  ۵ تا ۱۲ 
ساله ها

کاری مشترک از 
موسسه فرهنگی  هنری خراسان 

و  شهرداری مشهد

ضمیمه کودک  
روزنامه 

265 شهریور۹۹

مسابقه با جایزه

بازی مبارزه با کرونا

شعر

قصه

دانستنی ها

فصل پاییز آمده

با هوای نیمه سرد

کوچه ها پوشیده اند

یک لباسِ سرخ و زرد

 

فصل درس و مدرسه

خنده، شادی و نشاط

فصل ورزش های برگ

تویِ کوچه یا حیاط

فصل شادی و ورزش

عفت زینلی

تصویرساز: ساره محمدپور

۷

عکس :باشگاه خبرنگاران

ممنوعیت ورود کاروان های 
پیاده دهه آخر صفر به مشهد

 خراسان رضوی  

برادران رایت، خواهران برونته 
و دوقلوهای فضایی

خواهر و برادرهایی که  دستاوردهایشان 
باعث شهرت شان شد

زندگی سالم

    صفحه10

زنگنه: صادرات مویرگی نفت  را  آغاز می کنیم

 قالیباف: رویکردهای وزارت نفت
 متناسب  با تحریم هاتغییر کند 

    صفحه 10

 شاخص هم وزن بعد از 20 روز باالخره مثبت شد ؛   به روند بورس
 امید داشته باشیم ؟

 بازگشت بـورس 
به روزهای سـبـز؟



پشت پرده شاخ و شانه کشیدن 
ترامپ 

رقابت  و  آمریکا  انتخابات  تا  50روز  از  کمتر 
حساس میان ترامپ و جو بایدن باقی مانده و این 
روزها بیش از همیشه انتظار اقدامات و سخنان 
عجیب وگاه  احمقانه از ترامپ با هدف پیروزی در 
انتخابات وجود دارد . دو روز قبل » پولیتیکو« از 
رسانه های آمریکایی در یک خبر سازی مشکوک 
از برنامه ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای 
جنوبی و در پاسخ به ترور ناجوانمردانه سردار 
سلیمانی سخن به میان آورد و دیروز هم رئیس 
جمهور این کشور که به نظر می رسد به شدت 
در فضای رقابت های انتخاباتی و به هم ریختن 
وضعیت نظرسنجی ها پریشان حال شده است  
به تهدید ایران پرداخت و در توئیتی نوشت :  »بر 
اساس گزارش های رسانه ای، ایران احتماال در 
حال برنامه ریزی یک ترور یا حمله دیگری علیه 
ایاالت متحده برای گرفتن انتقام کشتن ]سردار[ 
سلیمانی است که به دلیل برنامه ریزی او برای 
حمله ای در آینده، قتل نیروهای آمریکایی و 
رنجی که سال ها ایجاد کــرد، انجام شــد«. وی 

ادامه داد : »هر حمله ای توسط ایران به هر شکلی 
علیه ایاالت متحده، با حمله ای به ایران با شدت 

۱000 برابر پاسخ داده می شود«!
به نظر می رسد برای تحلیل رفتار ترامپ و تیم وی 
در کاخ سفید همواره باید موضوع انتخاب شدن 
مجددش را به عنوان یک فاکتور جدی در تمام 
مواضع و معادالت دولت ایاالت متحده در قبال 
مسائل جهانی و همچنین ایــران مد نظر داشت 
اما این روزها این فاکتور جایگاه ویژه تری در این 
مواضع پیدا کرده است.گزارش ها از فضای رقابت 
های انتخاباتی آمریکا در شرایط فعلی نشانه  های 
چندان امیدوار کننده ای بــرای کمپین ترامپ 
مخابره نمی کند .فضایی که این کمپین را به سمت 
رفتار های هیجانی تر و مواضع جنجالی بیشتر 
سوق خواهدداد.اگر چه برخی معتقدند شرایط 
ترامپ و کمپین انتخاباتی او بسیار بغرنج شده 
است و آن ها برای پیروزی در ماه نوامبر شدیدا به 
یک معجزه نیاز دارندو لذا سعی می کنند  با تحریک 
ایران و طراحی یک مخاصمه و ضربه محدود به این 
هدف برسند اما سابقه مواضع قبلی او به ویژه 
ماجرای مشخص کــردن  »52 نقطه«  نشان می 
دهد که او به خوبی به عواقب این رفتار خود به ویژه 
به خاطر آشنایی کامل نداشتن با توان پاسخگویی 
ایران که می تواند غافلگیری بزرگی برای او ایجاد 
کندو حتی بر ضد آن سیاستی که در انتخابات در 
پی آن است بدل شود  آشناست و بعید به نظر می 
رسد به سمت چنین حماقتی پیش برود بماند که 
قطعا برای چنین سناریویی نیروهای مسلح ایران 

که مثل همیشه و به صورت شبانه روزی در حال 
رصد و حراست از مرزهای ایران اسالمی هستند  
آماده هستند و  در صورت هر نوع تجاوز کوچک و 
بزرگی پاسخ در خور و متناسب را خواهند داد و او 
را پشیمان می کنند .البته قبول داریم که در عالم 
سیاست باید هر احتمالی را متصور دانست و برای 
آن آماده بود ولی  این اقدامات و خبرسازی های  
ترامپ و دوستانش در کاخ سفید بیش از آن که 
بر پایه واقعیت و یک اراده استوار باشد به یک 
عملیات روانی علیه ملت ایران از یک سو و علیه 
رای دهندگان آمریکایی از سوی دیگر مبتنی  
شده تا از طرفی در ایــران به اخالل در بازارها و 
بر هم زدن جو روانی مردم و سیستم محاسباتی 
مسئوالن بینجامد و در آمریکا با ایجاد یک پروژه 
امنیتی واهی ، رای دهندگان مردد این کشور 
را به رای دادن به ترامپ ترغیب سازد.جمهوری 
اسالمی ایران بارها اعالم کرده و نشان داده رفتار 
و پاسخ هایش به اقدامات آمریکا عاقالنه ، منصفانه 
و متناسب خواهد بود و اقدامات کوری همچون آن 
چیزی که پولیتیکو در باره خانم سفیر آمریکا در 
آفریقای جنوبی مدعی شده بیشتر یک خبرسازی 
کودکانه است که البته ممکن است نقشه های 
شومی در پی آن باشد. هوشیاری و هوشمندی 
مسئوالن نظامی و غیر نظامی کشورمان در برابر 
سناریو سازی های متعدد ایاالت متحده در چند 
ماه آینده بسیار مهم و حیاتی است و نباید اجازه 
داد دشمن با بازی های روانی ، ما را دچار اشتباه 

محاسباتی کند.
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یادداشت روز

  دکتر هادی محمدی 
political@khorasannews.com

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

پیامك: 2000999     تلفن: 37009111 051                 

گرانی ارز و طال و خودرو و مایحتاج عمومی  •
تا کی ادامه دارد؟ ما قشرضعیف بازنشسته 
با حداقل حقوق و اجاره نشینی تا کی باید 
شرمنده خانواده باشیم که فقط زنده هستند 

و زندگی نمی کنند؟
در مملکتی که خودروساز امکان به روز  •

رسانی قیمت خودرو را هر سه ماه دارد چطور 
حقوق کارگران سالی یک بار افزایش پیدا 

می کنه اون هم با نرخ تورم کذایی؟!
 باورش سخت است اما از دیروز که اعالم  •

کردند طــرح گشایش اقتصادی شــان لغو 
شــده اســت بــورس سبز شــد، دالر هم دارد 

پایین می آید!...
 برای بررسی یک صحنه تصادف بیش از  •

یک ساعت معطل افسر شدیم و وقتی هم 
گله کردیم گفتند به ۱97 اطالع دهید آن 
ها هم گوشی را برنداشتند! در عوض از بیمه 
ایران بابت بررسی و پرداخت سریع غرامت 

تشکر می کنم.
درجواب اون دوستی که گفته چرا یارانه  •

صاحبخانه ها رو قطع نمی کنن و... بگم که 
اگر کسی درس خونده و تالش کرده به جایی 
رسیده و خانه خریده، قرار نیست بهش ظلم 
بشه. شما حق خودتان را طلب کنید چه 
کار به خانه و مال بقیه داریــد؟ هرچند منم 

مستاجرم.
قبال فکر می کردیم اون هایی که قرارداد  •

ترکمانچای را بستند خیلی احمق و مغرض 
بودند حاال می بینیم خرج که از جیب مردم 
باشه همه احمق و مغرض می شوند. مثال 
فوتبالی ها که در معرض دید هستند چقدر از 
سرمایه ملی را هدر دادند؟ وای به حال بقیه.

ــا کــلــی زحمت  •  ۱5 ســالــه مــســتــاجــرم. ب
20میلیون برای رهن خانه پس انداز کردم 
به لطف آقای روحانی و گرونی همه اش رفت 
االن من با یک بچه مریض که باید هر ماه براش 

دارو بگیرم چه کار کنم؟
ــای ثبت تخلف  • ــیــن ه ــروز کــه دورب  از دیـ

خودروی خط عابر پیاده فعال شده چه روی 
خط چه پشت خط چه وســط همه را ثبت 

تخلف می کنه و کسی هم پاسخ گو نیست. 
مسئوالن راهور بفرمایند که کجا بایستیم تا 

به عنوان تخلف ثبت نشه؟
 با این گرانی ها خدا به داد پدران خانواده و  •

جوان های مجرد برسد که بیشترین ضربه را 
قشر ضعیف جامعه می خورند!

چــرا جایی یا سازمانی نیست که به داد  •
زنــان بی سرپرست امثال من که شوهری 
بــاالی سرم نیست برسد؟ با دو بچه من در 
جوانی باید غذای بچه هام رو از سطل زباله 

پیدا کنم! ....
 آقای بانک مرکزی! فقط وجــدان داشته  •

باش و به حرف هایی که بابت سر و سامان 
دادن دالر و ارزش پول ملی و... زدی یک 
لحظه نگاه کن. خودت از خودت شرمنده  
میشی. شاخص افزایش دالر و گرانی، صفحه 

آمارتون رو سوراخ کرده و داره میره فضا....
 بازرسان دانشگاه علوم پزشکی نتوانستند  •

فروشنده های محلول راشل را پیدا کنند! 
آیا این جای تعجب نــدارد؟ چطور توی این 
مملکتی که مو را از ماست بیرون می کشند 
نتوانستند فروشنده ها را پیدا کنند؟ باور 
کردنش مشکل است. حتما کاسه ای زیر نیم 

کاسه  است....
 ارزش سهام شرکت ها با توجه به گرانی  •

اجناس باال رفته. پس چطور ارزش سهام آن 
پایین آمده؟ مثال شرکت سیمان که همه اش 

داخلی و سود ده است.
پوست.  • متخصص  دکــتــر  رفتیم  ــروز  دیـ  

60هــزارتــومــان ویزیت گرفت و 50 هزار 
تومان در نسخه آزاد به عنوان رسید مهر کرد. 
رسید دستگاه پوز را هم به عمد تحویل نداد! 

دزدی شاخ و دم ندارد.
آب  • بــرای   2 دانشجو  خیابان  مشهد  در 

رسانی به یک منزل به اشتباه دو مسیر از 
آسفالت خیابان را شکافتند و االن نزدیک 
یک سال می گذرد فقط یک مسیر آسفالت 
شده. از شهرداری وسازمان آب پیگیری می 
کنم هیچ کدام اقدامی نمی کنند. جلوبندی 
ماشین های منطقه از بین رفت. زمستان و 

تابستان باید خاک بریزیم داخل این شکاف!
 دولت محترم اگر بنزین را آزاد کند به لیتری  •

دو هزار تومان، کشور را از این وضع آشفتگی 
گرانی بنزین درمی آورد. باورکنید این جوری 
که بنزین لیتری سه تومان اســت نه برای 

مسافر می صرفه نه برای مسافرکش.
 از وزیر محترم جهاد کشاورزی و مسئوالن  •

مقتدر قوه قضاییه عاجزانه تقاضا دارم منطقه 
زشک را دریابید. کوه ها تراشیده شده و به 
جای آن برج های بلند در بستر رود خانه 
سر به فلک کشیده اند. طبیعت بکر و زیبای 
زشک برای آینده فرزندانمان در حال نابودی 
است. تو را به خدا فکری بکنید. آیا این کوه 

خواری ها قانونی است؟
در صفحه سالمت نوشتید که کوتاه کردن  •

مو سرعت رشد آن را افزایش نمی دهد اما من 
رشد موهایم کم بود، به پیشنهاد مادربزرگم 
چند بار موهایم رو از ته زدم و االن رشدش 

خیلی بیشتر شده.
درجواب پیامکی که نوشته بود مسئوالن  •

اگر نمی توانند مملکت را اداره کنند بروند و 
جایشان را به دیگران بدهند عرض کنم که 
این ها تشنه قدرت نیستند، شیفته خدمت 
هستند و تا هنگامی که تمام و کمال به خدمت 

ملت نرسند بی خیال نمی شوند.
 برادر عزیزی که فرمودید یارانه صاحبخانه  •

ها قطع بشه چلوکباب نخورن، آخه برادر 
عــزیــز اگــه ایــن طــور بشه نــان خــالــی شما 
چلوکباب می شه؟ من خودم مستاجر هستم. 
مطالبه گر دولت باشیم تا همه مون چلوکباب 
بخوریم. در ثانی اسم خودمون  رو مسلمون 
گذاشتیم ولی همه اش حسودیم و سر توی 

سفره همدیگه داریم.
 آن  طور که مجلس اعالم کرد شرکت های  •

ــی پول مــردم شده اند  دولتی باعث بی ارزش
از طریق بورس خوبه دولت کسری بودجه را 
ازجیب مردم جبران کند. زمان شهید رجایی 
دولت راست گفت مردم خزانه را پر کردند ارزش 
پولشان حفظ شد حاال دولت چون که رو راست 

نیست هم خودش هم مردم ضرر می کنند.

واکنش تند سرمربی سابق استقالل درباره مذاکره با استقالل
استراماچونی: همه چیز ساختگی بود و اصال  پیشنهادی وجود نداشته است!

سرمربی سابق استقالل به اخبار منتشر شده 
ــاره عــدم توافقش بــا مــدیــران ایــن باشگاه  دربـ
واکنش تندی نشان داد. شب گذشته این مربی 
ایتالیایی با انتشار یک استوری اینستاگرامی 
دربــاره موضوعات مطرح شــده گفت: » امــروز 
می  نظر  به  چــون  هستم؛  عصبانی  خیلی  من 
رسد فدراسیون صدور مجوز را رد کرده است. 
من هیچ وقــت پیشنهادی را رد نکردم، چون 
اصال پیشنهادی وجود نداشته است. من عشق 
شما را احساس می کنم و می خواهم که شما 
بدانید همه چیز ساختگی بــوده اســت. امروز 
خیلی ناراحت هستم.«این مربی ایتالیایی در 
شرایطی مذاکره با مسئوالن استقالل را به طور 
کلی تکذیب کرده که مدیران این باشگاه بعد 
از فینال حذفی از مثبت پیش رفتن مذاکرات 
حرف زدند و طی روزهای گذشته نیز بارها در 
مصاحبه های خود روی بازگشت استراماچونی 
تاکید داشتند.در این بین هواداران استقالل نیز 
بسیار امیدوار شده بودند استراماچونی به ایران 
برگردد و بار دیگر روی نیمکت تیم شان بنشیند. 
حتی آن ها یک توفان توئیتری به راه انداختند و 
هشتگ »استراماچونی را برگردانید« را در فضای 
مجازی ترند کردند تا به بازگشت این مربی عالقه 

بسیارنشان بدهند.از این رو مدیران استقالل 
همچنان بر مواضع خود تاکید می کردند اما طی 

یکی دو روز گذشته ناگهان اخباری درباره 
عدم توافق با مربی ایتالیایی منتشر شد 

و حتی گفته شد که مدیران استقالل 
وارد مذاکره با الکساندر نوری مربی 
ــده اند.مسئله  ــی- آلــمــانــی ش ــران ای
مهم اما این است که استراماچونی 

بــه صــراحــت اعـــالم کــرده 
مطرح  مسائل  همه  که 

شده درباره مذاکره 
ها  استقاللی 

بــا خــودش 
ــدا  ــت اب از 
ختگی  سا

بــــــــــوده و 
مذاکره  هیچ 

ای انجام نشده 
و پیشنهادی نیز در 

کار نبوده که او بخواهد 
آن را رد کند.بی تردید 
با توجه به شرایط پیش 

آمده باید منتظر واکنش 

مدیران باشگاه استقالل باشیم اما مسئله ای 
که وجود دارد ناراحتی هــواداران از این اتفاق 
ــواداران استقالل که  ــ ــت. بــی تــردیــد ه اس
فشار زیادی را به سعادتمند و همکارانش 
بـــرای بازگشت اســتــرامــاچــونــی آورده 
بودند، با توجه به اظهارنظر این مربی 
به راحتی مدیرعامل باشگاه شان را رها 
نمی کنندو شاید همین موضوع دست مایه 
ای بــرای ایجاد تغییرات جدید 
باید  باشد.  باشگاه  بدنه  در 
منتظر ماند ودید چه اتفاقات 
جــدیــدی دربـــاره نیمکت 
استقالل در راه اســت. 
از  بعد  و  گذشته  روز 
این خبر با مسئوالن 
استقالل  باشگاه 
گرفتیم  تماس 
ــا مــوفــق به  ام
گو  و  گفت 

نشدیم.  

واردات لپ تاپ  دست دوم از عراق و امارات
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از رونق 
واردات غیررسمی لپ تاپ های دست دوم به 
کشور خبر داد و گفت: لپ تاپ های دست دوم 
از عراق و امارات متحده عربی به طور قاچاق 
وارد کشور می شود. این لپ تاپ ها بیشتر از 
تلگرامی  و کانال های  طریق فضای مجازی 
و اینستاگرامی به مــردم فروخته می شود.به 
گزارش تجارت نیوز، جوالن قاچاقچیان در بازار 
لپ تاپ آن قدر زیاد شده که حاال کار به واردات 

غیررسمی لپ تاپ های دست دوم از عراق و 
امارت متحده عربی رسیده است. روز گذشته 
در همین صفحه در گزارشی از افزایش قیمت 
نجومی قیمت لپ تاپ ها نوشتیم.  در همین 
حال محمدرضا فرجی تهرانی افزود:به هر حال 
علت گستردگی قاچاق لپ تاپ ها به افزایش 
قیمت دالر و سخت شــدن ثبت سفارش این 
کاالها ارتباط دارد.او اظهار کرد: در گذشته 
لوازم خانگی دست دوم بانه ای به مردم فروخته 

می شد اما فــروش یخچال های دست دوم به 
شرط سالم بودن اقدام راحتی است؛ این در 
حالی است که خرید لپ تاپ های دست دوم 
ریسک باالیی دارد. به عنوان مثال قاچاقچیان 
با تضمین سالمت این لپ تاپ ها ممکن است 
که بتوانند این کاال را به مردم بفروشند اما بعد 
از یک روز این لپ تاپ ها با چالش های مختلفی 
رو به رو می شوند و ممکن است بعد از مدتی 

بسوزند.  کمیته ای برای چگونگی اداره مهدهای کودک تشکیل می شود
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شـــورای اســالمــی از تشکیل کمیته ای بــرای 
رسیدن به سازو کارهایی برای چگونگی اداره 
مهدهای کودک و قرار گرفتن در زیر مجموعه 
وزارت آموزش و پرورش خبر داد.  احمدحسین 
فالحی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جلسه 
روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: 
ــرورش و  ــوزش و پ ــر آم ایــن جلسه با حضور وزی
رئیس سازمان بهزیستی برای پیگیری فرمایش 
های اخیر مقام معظم رهبری دربــاره وضعیت 
مهدهای کــودک تشکیل شد. رئیس سازمان 

بهزیستی توضیح داد که 7  درصــد مهدهای 
کودک زیرمجموعه این سازمان است و بقیه در 
اختیار نهادها، سازمان ها و وزارت آمــوزش و 
پرورش بوده اما در نهایت نظارت کافی نیست.
ــاره مسائل  وی افــزود: مقام معظم رهبری درب
ــودک اشــاره  آمــوزشــی به وضعیت مهدهای ک
کردند و فرمودند: مهدهای کودک باید مرکز 
ــرورش باشند و باید نگاه ها به آن  ــوزش و پ آم
ــوزش هم پایین آمده  عــوض شــود چــون سن آم
اســت. بــا همین دغــدغــه بسیاری از اعضای 
کمیسیون آموزش معتقدند باید مهدهای کودک 

زیرنظر وزارت آمــوزش و پــرورش و نه سازمان 
بهزیستی قرار گیرند. موضوعی که با مخالفت 
نهاد مهدهای کودک همراه بود. آن ها اعتقاد 
داشتند که بهتر است همین وضعیت ادامه یابد.
وی افزود: در نهایت مقرر شد کمیته ای متشکل 
از سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش 
و اعضایی از کمیسیون آمــوزش برای رسیدن 
به ساز و کارهایی روشن درباره چگونگی اداره 
مهدهای کودک تشکیل شود با تاکید بر این که 
باید در مهدهای کودک بحث آموزش و پرورش 

در اولویت قرار گیرد.

معاون وزیر بهداشت: تهران به چهارراه تبادل کرونا در کشور تبدیل شده است

ــر بهداشت، درمــان و آمــوزش  معاون کل وزی
پزشکی گفت: هم اکنون بیشترین نگرانی ما 
از باب شیوع ویروس کرونا در تهران است که 
به دلیل پایتخت بودن و افزایش باالی ترددها 
از دیگر استان های کشور، به چهارراه تبادل 
بیماری کرونا در کشور تبدیل شده است ضمن 
آن که در روزهای اخیر شاهد افزایش مبتالیان 
به کووید ۱9 در استان های آذربایجان شرقی و 
قم نیز بوده ایم.   »ایرج حریرچی« در گفت و گو با 

ایسنا درباره موج سوم اپیدمی کرونا گفت: پیش 
بینی می کردیم با توجه به افزایش سفرهایی که 
در هفته اول شهریور در کشور رخ داد و افزایش 
ترددهای اجتماعی را شاهد بودیم، از هفته 
سوم و چهارم شهریور تا دو هفته افزایش موارد 
بستری و تا 6 هفته افزایش موارد مرگ و میر 
را در کشور داشته باشیم.وی با بیان این که 
در هفته اول شهریور حدود ۱2 هزار و 69۳ 
مورد مثبت بستری شده قطعی ابتال به کرونا 

در کل کشور داشتیم که این روند نزولی و در 
هفته دوم شهریور ادامه داشت و موارد قطعی 
به 6200 مورد رسید، اظهار کرد: متاسفانه در 
هفته سوم شهریورتعداد موارد بستری به حدود 
7700 نفر رسید که نسبت به هفته دوم شهریور 
افزایش روند مبتالیان را نشان می دهد ضمن 
آن که در هفته سوم هم دوباره نرخ مرگ و میر 
ناشی از ابتال به کووید ۱9 روندی افزایشی پیدا 

کرده است.

طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات تصویب شد

اطالعات  ملی  شبکه  معماری  و  ــالن  ک ــرح  ط
ــاده بــه تصویب اعــضــای شــورای عــالــی  در 5مـ
فضای مجازی رسید. در جلسه شورای عالی 

حجت االسالم  ریــاســت  بــه  مجازی که  فضای 
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار 
شــد، اقــدامــات کــالن و نگاشت نهادی مربوط 

به شبکه ملی اطالعات، نهایی و تصویب شد. 
بر این اساس اقدامات عملی و نهادهای متولی 

اجرای این اقدامات نیز مشخص و معین شدند.
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رابطه مرشد و مریدی 

تصاویردیدار الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور 
بــاروس با والدیمیر پوتین بحث  برانگیز شده 
است. منتقدان می گویند لوکاشنکو در این دیدار 
طوری رفتار کرده است که برازنده دیدار با همتای 
خودش نبوده است.آن ها به یادداشت برداری 
لوکاشنکو از صحبت های پوتین اشاره می کنند.

بی بی سی نیز از تیتر» رابطه مرشد ومریدی بین دو 
رهبر؟ «برای این دیدار استفاده کرد،دیداری که 
بعد از آن پوتین خبر داد روسیه  یک وام یک و نیم 
میلیارد دالری به باروس خواهد داداما  مخالفان 
دولت باروس نگرانند که پوتین برای سرکوب 
معترضان به لوکاشنکو کمک کند.در این بین 
اشاره به نکاتی قابل توجه است:۱- بدون هزینه و 
هدایت غربی ها)ناتو، آمریکا و چند کشور مشخص 
اروپایی( امکان ختم حکومت »لوکاشنکو« به 
هیچ وجه فراهم نخواهد بود.۲- غرب خواستار 
کنار گذاشتن لوکاشنکو و متعاقب آن استقرار 
حکومتی با زمــامــداران شبیه امــروز ویلنیوس، 
ورشو و کی یف برای مقابله هرچه بیشتر و تحدید 
و تهدید روسیه در آن منطقه است اما به دلیل 
حمایت مسکو از مینسک تاکنون موفق نبوده 
است.۳- غرب برای نیل به اهداف مذکور هیچ 
ابایی از تضییع مصالح و منافع مــردم باروس 
نــدارد و اساسا در بــاروس با هیچ حکومتی که 
گوش به فرمان های سیاسی- امنیتی- اقتصادی 
غربی ها نباشد همکاری مفید و سازنده ای نداشته 
ــال اخیر  و نخواهد داشـــت.۴- طــی دو ســه س
سرویس امنیتی بــاروس دربــاره خوش رقصی 
های لوکاشنکو برای جلب رضایت و خوشایند 
بی حاصل غربی ها همواره هشدارهای جدی 
داده بود و از سوی دیگر پوتین تقریبا دو سال قبل 
تاکید کرده بود که هرگز اجازه نخواهد داد تجربه 
اوکراین مجدد در باروس هم تکرار شود. یکی 
از مهم ترین نکات قابل توجه در تحوالت جاری 
ــاروس مربوط به شناخت و درک نوع نگاه و  ب
تعامل غربی ها با باروس و ارزیابی دستاوردهای 
لوکاشنکو از به اصطاح توسعه متقابل مناسبات 

دو سه سال اخیرش با غرب است.

تحلیل روز

چراغ سبز مجلس انگلیس به الیحه ای برای نقض بخش هایی از توافق برگزیت 

جانسون زیر میز زد
روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت( روز به 
روز پیچیده تر شده است و اکنون اقدامات بریتانیا 
سبب شده چگونگی انجام برگزیت به بحرانی جدی 
میان بریتانیا و اتحادیه اروپا تبدیل شود.در این زمینه 
نمایندگان مجلس عوام بریتانیا، به کلیات الیحه دولت 
بوریس جانسون  درخصوص نادیده گرفتن بخش های 
کلیدی از توافق برگزیت رای مثبت دادند.موضوع 
ایرلند شمالی خط قرمز بریتانیاست و اکنون جانسون 
در الیحه ای که مطرح کرده و به تصویب نمایندگان 
پارلمان بریتانیا رسیده عما پروتکل ایرلند شمالی 
را که هفت ماه پیش با اتحادیه اروپا درباره آن توافق 
کرد، نادیده می گیرد. براساس توافق پیشین تبادل 
کاال میان بریتانیا و ایرلند شمالی،  از ۱ ژانویه ۲0۲۱ 
ــا صــورت می گیرد. مطابق با قوانین اتحادیه اروپ

همچنین شرکت های تجاری بریتانیا  مستقر در ایرلند 
شمالی تابع قوانین اتحادیه اروپا و ناگزیر به تکمیل 

برگه گمرکی خواهند بود. اکنون جانسون 
می گوید چنین اختیاری عما زمینه 

را برای جدایی ایرلند فراهم می 
ــازد.دوره انتقالی روابط  س

میان بریتانیا و اتحادیه 
اروپــا که قــرار است با 

پیش  قوانین  حفظ 
از بــرگــزیــت ادامـــه 

یابد،در پایان دسامبر ۲0۲0 به اتمام می رسد و 
اکنون جنجال بر سر چگونگی برگزیت بار دیگر باال 
گرفته است.بریتانیا اعام کرده است در صورت عدم 
پذیرش اروپا ،برگزیت بدون توافق را اجرا می کند، 
اقتصاد بریتانیا طی ماه های اخیر بر اثر کرونا به شدت 
آسیب دیــده است و در صــورت خــروج بــدون توافق 
بسیاری از شرکت ها ورشکسته خواهند شد چنان 
که براساس اطاعات فاش شده  دولت بریتانیا طرح 
اضطراری و فوق العاده ای را در مواجهه با برگزیت 
بدون توافق آماده کرده که بر اساس آن نیروهای ارتش 
برای مقابله با شورش های خیابانی مردم و نیروی 
دریایی و جلوگیری از برخورد صیادان بریتانیایی 
و اروپایی در آب های اطراف بریتانیا به حالت آماده 
باش درآمده اند.اگرچه بحران برگزیت جدی است 
اما جانسون همچنان امیدوار است که با چانه زنی با 
اروپا بتواند امتیاز های مد نظر را به دست آورد اما  اگر 
نتیجه گفت وگوها، به توافق منجر نشود از ابتدای 
سال آینده مقررات سازمان تجارت جهانی بر 
روابط تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا حاکم 
خواهد شد؛به نظر می رسد با این روند، 
»برگزیت« خط پایانی بر رویاهای 
ــای  ــزای ــاره م ــ ــدن دربـ ــن ل
خروج از اتحادیه اروپا 

خواهد بود.

افسر اطالعاتی سازمان جاسوسی انگلیسMI6 دربغدادکشته شد 

علیه ائتالف آمریکایی 
گــروه هــای ناشناس عــراقــی در حال 
به  آمریکا  از  ــود  خ حمات  گسترش 
هستند.  آمریکا  ائتاف  منافع  تمام 
کــاروانــی از خــودروهــای دیپلماتیک 
ــدف بمب کنار  انگلیس در بــغــداد ه
ــاده ای قــرار گرفت. درایــن انفجار ،  ج
یک افسر اطاعاتی سازمان جاسوسی 
انگلیس موسوم به MI6 کشته شد. به 
تازگی کاروان های انتقال تجهیزات 
آمریکا  امــر  بین المللی تحت  ائتاف 
بارها در عراق هدف قرار گرفته است. 
در اشغال سال ۲00۳ آمریکایی ها 
با هــدف هجوم به مناطق دیگر عمل 
می کردند که بالطبع این پراکندگی 
نیرو کمک شایانی به انهدام آن ها در 
جنگی نامنظم بود اما آن ها در این چند 
ماه رفتار خود را از گسترش نفوذ به 
تمر کز نیرو بــرای حفاظت از سفارت 
معطوف  ــود  خ نظامی  پایگاه های  و 
کــرده انــد. به همین دلیل گــروه های 
ــراق  هم  مخالف حضور آمریکا در ع
رفتار خود را عوض کــرده انــد؛ از مهم 
ترین رفتارهای نظامی  این گــروه ها 
در این چند ماه می توان به مــوارد زیر 

ــف( ایــجــاد هسته های  ــرد:ال اشـــاره ک
جدید مقاومت برای عملیات های پنهان 
ــدون ایــن که گروهی شناخته شده  ب
مسئولیت حمات را بر عهده بگیرد. 
مانند تشکیل اصحاب الکهف و دیگر 
گروه های مقاومت.ب( حمات مداوم 
با موشک های دست ساز علیه اهداف 
آمریکایی به قصد حاکم شدن وحشت 
بر ســربــازان اشغالگر.ج( جلوگیری 
از انتقال ادوات نظامی و لجستیکی 
برای تنگ تر کردن محاصره به وسیله 
ــه نظر می  ــاده ای!ب بمب های کنار ج
رسد هدف مقاومت اکنون  حاکم کردن 
وحشت بر نظامیان آمریکایی و متمرکز 
ــراق اســت،  ــردن آمریکایی ها در  ع ک
موضوعی که کاما قابل لمس است؛  
مرور کنید متمرکز شدن نظامیان آمریکا 
از چندین پایگاه به تنها دو پایگاه برای 
در امان ماندن از حمات مقاومت را که 
حتی این موضوع هم با شکست هایی 
 برای آمریکا مواجه شده است، زیرا به 
دلیل بمب های کنار جاده ای نمی تواند 
روزانــه  و  کند  منتقل  را  تجهیزاتش 

میلیون ها دالر متحمل ضرر می شود.

  دکتر حامدرحیم پور
international@khorasannews.com

 Le( »تیتر یک روزنامه فرانسوی» لوفیگارو
Figaro(» یونان با کمک فرانسه در مقابل 
ترکیه دوباره مسلح شد«»آتن دریافت ۱8 
هواپیمای جنگی رافائل، بالگرد و ناوچه 
های جنگی را برای تقویت قدرت دفاعی 
خــود در برابر آنکارا در مدیترانه شرقی  

اعام کرد«

پیشخوان بین الملل 

»عزیزان روس! مالیات های پرداختی شما 
ممکن است جان کندن لوکاشنکو را طوالنی تر 

کند اما نمی تواند از پیروزی مردم جلوگیری 
کند.« سوتانا تیخانووسکایا، رقیب الکساندر 

لوکاشنکو که پس ازانتخابات اخیر در باروس 
با فرزندانش به لیتوانی پناهنده شده، این 
نشان  واکنش  روسیه  اعطایی  وام  به  گونه 
داده است. الکساندر لوکاشنکو که با تمدید 
دوره ۲۶ ساله ریاست جمهوری بر باروس، 
تظاهرات ادامــه داری را به راه انداخته،  به 
سوچی واقع در کرانه دریای سیاه سفر کرد تا 
حمایت پوتین »برادر بزرگ« خود را برای جلب 
حمایت سیاسی و اقتصادی بیشتر روسیه، به 
دست آورد. دستاورد این سفر چنین بود که 
پوتین در دیدار با رئیس جمهور باروس گفت: 
»روسیه ۱/5 میلیارد دالر وام به باروس ارائه 
می کند... ما باروس را به عنوان نزدیک ترین 
متحد خود به حساب می آوریم و بدون شک به 
تمامی تعهدات مان عمل می کنیم.« والدیمیر 
پوتین، لوکاشنکو را پیروز انتخابات و رئیس 
جمهور بـــاروس مــی دانــد و گفته اســت که 

نیروهای روسیه آماده اند در صورت نیاز به 
مینسک در کنترل اوضاع کمک کنند. گفته 
می شود که پوتین به دنبال روابط  نزدیک تر با 
باروس است تا به حمایت خود ادامه دهد. دو 
کشور همچنین چند معاهده دو جانبه امنیتی 
و اقتصادی دارند.رئیس جمهور روسیه که 
باتوجه به این توافق نامه های امنیتی معتقد 
است در اداره امور همسایه اش حق آب و گل 
دارد، گفته باروسی ها باید شرایط سیاسی 
خود را بدون هیچ گونه مداخله خارجی حل 
و فصل کنند و از لوکاشنکو به دلیل تعهد برای 
انجام اصاحات قانون اساسی تقدیر کرد. 
ــاروس و روسیه در  ــای جمهور ب ــدار روس دی
حالی بود که در روزهای اخیر بار دیگر صدها 
هزار نفر در مینسک پایتخت باروس و دیگر 
شهرهای این کشور علیه لوکاشنکو تظاهرات 

کردند.

 پوتین 1.5 میلیارد دالر به لوکاشنکو وام می دهد 

کلید چالش های بالروس در دست تزار روس 

توئیت روز 

عملکرد  دربـــاره  بایدن  به  ترامپ  کنایه 
سیاسی اش :جو بایدن خــواب آلــود ۴7 
سال را در سیاست گذرانده در حالی که 
برای اسپانیایی تبارها وحشتناک بوده 
است. اکنون برای کمک روی برنی سندرز 
موثر  ایــن  می کند؛  تکیه  کاسترو  عاشق 
نخواهد بود!به یاد داشته باشید، کوبایی 
های میامی به خاطر همه آن چه که برای 
مردم بزرگ کوبایی مان انجام داده ام، 
جایزه بسیار افتخارآمیز خلیج خوک ها را 

به من اهدا کردند.

چهره روز

نمای روز 

خبر متفاوت

انتشار اولین تصویر از مخالف پوتین. ۲7 روز پیش 
ناوالنی مسموم شد که پزشکان غربی مسموم شدن 
وی با گاز اعصاب را تایید کردند و به طور ضمنی 

مسئولیت آن را به گردن کرملین انداختند.

ــاد یهودی تبار دونالد ترامپ  جــرد كوشنر دام
به شیخ حمد بن عیسی، پــادشــاه بحرین، یك 
جلد تــورات هدیه داد.  کوشنر، مبدع و مجری 
اصلی طرح »معامله قرن« تاکنون نقش مهمی در 
سیاست های رئیس جمهور کنونی آمریکا در قبال 
اسرائیل و صلح پوشالی خاورمیانه ایفا کرده است.

ترامپ و گروه انتخاباتی اش اشتباهی از عکس 
ــراز حمایت از ارتش  ــرای اب ــی ب میگ ۲9 روس
آمریکا استفاده کردند.جالب این که این میگ 
برای مقابله با اف ۱5 و اف ۱۶ آمریکا طراحی 
شده است! این گاف انتخاباتی ترامپی ها باعث 
شد داستان دخالت روس ها در انتخابات دوباره 

به صورت جدی مطرح شود.



# هشتگ چهارشنبه 26 شهریور41399
27 محرم  1442.شماره 20476

ونیز در کوت عبدا... و  زنگ خطر ترک تحصیل!
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خنده زشت ثروت بر اشک های فقر!

ویدئویی تلخ از زشتی هایی که ثروت می تواند بر روح و 
روان انسان بگذارد در شبکه های اجتماعی منتشر شد 
که بازتاب زیادی داشت. در این ویدئو که با توجه به چهره 
و لهجه افراد احتماال متعلق به شرق آسیاست، فردی یک 
فلفل به دختری معصوم می دهد تا در ازای خوردنش  پول 
بگیرد. دخترک هم با همان چشم های معصومی که دارد در 
حالی که به صورت زشت ثروت لبخند می زند به خاطر تندی 
فلفل اشک می ریزد. کاربران به این ویدئوی تلخ واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »ثروت چقدر می تونه زشت 
باشه وقتی از خون فقر می مکه و انسانیت رو از آدم 
می گیره.« کاربر دیگری نوشت: »اگه قرار باشه این جوری 
پولدار شم هیچ وقت نمی خوام پولدار بشم.« کاربری هم 
نوشت: »اف بر اون خانواده ای که به خاطر پول اجازه میده 
عده ای این جوری دخترش رو عذاب بدن و بهش بخندن!«
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کوت عبدا... ونیز نیست!

تصاویر کوچه های غرق در آب شهر کوت عبدا... در 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شد و در شرح آن 
نوشته شده بود: »این  جا  ونیز نیست!« بسیاری از کاربران 
نوشته بودند در کوچه های ونیز آب در جریان است و 
کوچه های کوت عبدا... غرق در فاضالب! شهری که روی 
نفت خوابیده اما مشکالتش از آب و هوا گرفته تا همین 
فاضالب هر روز ساکنانش را آزار می دهد. کاربری نوشت: 
»این فاضالبی که توی شهر زده باال سالمت مردم رو به خطر 
میندازه و باید زودتر برای این شهر کاری بکنن.« کاربر 
دیگری نوشت: »انصاف نیست مردمی رو که جلوی صدام 
با دست خالی مقاومت کردن این جوری و در این وضعیت 
رهاشون کرد. اگه مسئوالن کاری نمی کنن خود ما مردم 
باید بریم کمکشون.« کاربری هم نوشت: »خوزستان در 
حالی که بیشترین بودجه رو بعد  از تهران می گیره چرا این 

همه مشکل داره؟!«
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بانوی ایرانی در جمع 40 استاد برتر جوان جهان

انتخاب یک دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در 
میان 40 استاد برتر جوان زیر 40 سال در جهان هم 
مورد استقبال کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت. 
مریم کوچکی نژاد حاال استاد دانشگاه نورث وسترن با 
رنک ۲۵ جهانی است. این انتخاب بر اساس رده بندی 
سایت )Poets & Quants( انجام شد که از معتبرترین 
سایت های آنالین رشته مدیریت در دنیاست. سایت 
Poets & Quants اخبار مربوط به مدارس عالی مدیریت 
در دنیا و به خصوص رشته MBA را اطالع رسانی می کند. 
کاربری نوشت: »به مرور زمان  به طور سیستماتیکی در 
رسانه های جهان این چهره ها بایکوت میشن چون حجاب 
دارن.« کاربر دیگری نوشت: »سلبریتی های سیاه نما چرا 
به این موضوع نمی پردازید؟ فقط ماموریت ناامیدسازی 
مردم رو داریــد؟ فقط سیاهی می بینید؟« کاربری هم 
نوشت: »به داشتن چنین هموطنانی که نام ایران رو 

پرآوازه می کنن افتخار می کنم.«
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زباله فروشی برای  ادامه تحصیل!

مدارس در بسیاری از مناطق جهان بعد از شیوع کرونا 
به صورت آنالین برگزار شد. اندونزی هم یکی از همین 
کشورهاست اما بعد از آنالین شدن مدارس مشخص 
شد در این کشور واقع در جنوب شرق آسیا بسیاری به 
اینترنت و حتی ابزارهایی مثل تلفن همراه دسترسی 
ندارند تا بتوانند از آموزش از راه دور استفاده کنند. 
اما برخی از سازمان های مردمی  از دانش آموزانی که 
در منزل به اینترنت دسترسی ندارند خواستند برای 
دسترسی به اینترنت هر روز دو کیلوگرم زباله های 
پالستیکی جمع آوری کنند تا به اینترنت دسترسی داشته 
باشند و بتوانند هفته ای سه روز و هر روز هم به مدت 
سه ساعت از راه دور آموزش ببینند. کاربری نوشت: »به 
نظرم این شیوه در کنار معایبی که داره مزایایی هم داره 

که یکیش آشنایی با تفکیک زباله است.«
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زنگ خطر ترک تحصیل در مناطق محروم

گزارشی از خطرات افزایش قیمت نوشت افزار در فضای 
مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی 
داشت. در بخشی از این گزارش آمده: »تبلت و گوشی 
هوشمند مهم ترین نیاز یک دانش آموز شده که هزینه ای 
سنگین بر دوش خانواده ها گذاشته است در کنار این 
موضوع آشفتگی ها و التهابات در بازار و نوسان قیمت 
این ایام را بر کام عده ای تلخ کرده و روزهایی پر تنش و پر 
اضطراب را برای مردم رقم زده است  تا جایی که گرانی های 
اخیر زنگ خطری برای ترک تحصیل دانش آموزان در مناطق 
محروم است.« کاربری نوشت: »به نظرم با کمک خیران 
مدرسه ساز این اتفاق رخ نمیده و همون طوری که خیران 
مدرسه ساختند، راه های تسهیل درس خوندن بچه های 
مناطق محروم رو هم فراهم می کنن.« کاربر دیگری نوشت: 
»نه تنها درس خوندن که زندگی در این شرایط اقتصادی 

برای خیلی ها سخت شده.«
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واکنش عجیب ترامپ به پیشنهادهای علمی

واکنش عجیب ترامپ به پیشنهادهای علمی برای جلوگیری 
از آتش سوزی  های گسترده و مهار آن در آمریکا از 
ویدئوهای پربازدید در جهان بود. وقتی کارشناسی به 
ترامپ می گوید: »»اگر به نتیجه علمی توجهی نکنیم و 
سرمان را زیر برف کنیم نمی توانیم به کالیفرنیا کمک 
کنیم.« ترامپ هم در پاسخ این کارشناس می گوید: 
»کالیفرنیا کم کم شروع به خنک تر شدن می کند؛ شما فقط 
بنشینید و تماشا کنید. من فکر نمی کنم علم چیزی از این 
موضوعات سر در بیاورد!« کاربران به این صحبت ترامپ 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »ترامپ کال به علم 
اهمیتی نمیده و خودش رو عالم دهر می دونه از توصیه 
های پزشکیش درباره کرونا میشه فهمید.« کاربر دیگری 
نوشت: »وای خدا این بشر از لحاظ عقلی اصال سالمت 

نیست، چطوری گذاشتن رئیس جمهور آمریکا بشه.«

            اهمیت نهاده های کشاورزی

 جهان امروز با بحران کشاورزی و مشکل در تامین مواد غذایی 
مواجه است و به همین دلیل استفاده از روش های کارآمدتر 
برای بهره وری باالتر از زمین های کشاورزی و افزایش نرخ 
تولید محصوالت کشاورزی به موضوعی مهم تبدیل شده است. 
این موضوع سبب شده تا همه عواملی که می توانند در افزایش 
میزان تولیدات کشاورزی تاثیرگذار باشند، از شیوه های 
مدرن کشاورزی تا نهاده های کشاورزی مورد استفاده مانند 
آفت کش ها ،کود و... در مرکز توجه قرار گیرند. با توجه به این 
شرایط مالحظه می شود که سموم دفع آفات نباتی، نقش پررنگی 
در باالبردن امنیت غذایی، افزایش بهره وری، افزایش ثروت ملی 

و حتی ارزآوری از طریق صادرات دارد.

          چرا گران شد

داستان گران شدن کودهای شیمیایی هم مانند برخی از گرانی 
های اخیر مانند گرانی کره و الستیک به حذف ارز 4200 و 
تبدیل آن به ارز نیمایی توسط دولت بر می گردد که باعث شده 
قیمت  کودهای شیمیایی تا ۱0 برابر افزایش یابد. در ضمن 
دیگر دولت یارانه کودهای شیمیایی را که در سال های گذشته 
بر اساس تبصره ۱4 قانون برنامه و بودجه پرداخت می کرد 
هم قطع کرده است. همین دو علت برای صعود نجومی قیمت 
کودهای شیمیایی کفایت می کرد تا برای مثال قیمت هر کیسه 
کود سولفات پتاسیم که تا پیش از این حدود ۱20 هزار تومان بود 
تا ۵40 هزار تومان افزایش پیدا کند. البته در کنار گرانی ،کمبود 
این نهاده ها هم به شدت احساس می شود. برخی بر این باورند 
که سودجویانی برای آشفته کردن بازار و گران تر فروختن نهاده 
ها اقدام به احتکار کرده اند و همین اتفاق موجب کمبود نهاده ها 

و گران تر شدن آن شده است.

          ضربه گرانی کود و سم بر کشاورزی

تا شروع سال زراعی جدید چند روز دیگر بیشتر باقی نیست 
و قرار است کشاورزان کاشت محصوالت تاثیرگذار غذایی و 
استراتژیکی از جمله گندم را شروع کنند و به اعتقاد برخی  از 
کارشناسان این گرانی بسیاری از تولید کنندگان کوچک و بزرگ 
را به دلیل گرانی نهاده های کشاورزی از کاشت منصرف یا آن ها 
را وادار می کند که از میزان سم و کود کمتری استفاده کنند و این 
اتفاق سبب افت در میزان برداشت محصولشان می شود و نیز 
موضوع به خطر افتادن امنیت غذایی کشور هم مطرح است که 
می تواند شرایط بحرانی را به وجود آورد. در ضمن همین عدم 
استفاده یا کاهش مصرف میزان مورد نیاز سم و کود محصوالت 

باعث کاهش صادرات محصوالت کشاورزی می شود و حتی 
نیاز کشور به واردات را افزایش می دهد. نایب رئیس کمیسیون 
کشاورزی مجلس یازدهم در گفت و گو با برنامه پارک شهر رادیو 
تهران،اظهار کرد: با گران شدن کود و سم، کشاورزان بی انگیزه 
می شوند و تولید آن ها تا ۳۵ درصد کاهش می یابد و از طرف دیگر 
دولت ناچار به خرید گندم با قیمت سه برابری از کشورهای حوزه 
خلیج فارس  و در نتیجه خسارتی جبران ناپذیر به کشور وارد و 

تولید دچار اختالل می شود.

          نیاز ساالنه سم و کود کشور

ــت خـــدمـــات حــمــایــتــی کـــشـــاورزی در  ــرک ــل ش ــام ــرع ــدی م
مصاحبه ای با ایرنا گفت: »بر اساس محاسبات موسسه تحقیقات 
خاک و آب، ساالنه نیاز کودی کشور چهار میلیون تن است ولی 
در سال۹۷  حدود دو میلیون و 4۳۱ هزار تن کود مصرف شده 
است.« به نظر می رسد با گران شدن کود و سم کشاورزی آمار 
مصرف نهاده های کشاورزی طی امسال بسیار کمتر و حتی 

باعث کاهش کیفیت و کمیت محصوالت کشاورزی شود.
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود کشور هم نیاز مصرفی 
ساالنه کشور به سموم کشاورزی را 2۷ هزار تن اعالم کرده است.

          رقابت نابرابر تولید با واردات ارز 4200

ارز 4200 تومانی در کنار رانتی که به وجود آورده، ضربه 
مهلکی به تولید داخلی زده است. در بحث نهاده های کشاورزی 
هم حکایت همان حکایت کره و الستیکی بود که برایتان در 
روزهای قبل نوشتیم. اختصاص ارز 4200 به این کاالها باعث 
شد سود واردات از تولید بیشتر شود و تولید کننده توان رقابت 
با وارد کننده را نداشته باشد و از گردونه حذف شود و حاال که 
ارز 4200 تخصیص پیدا نمی کند جای خالی تولید کننده به 
چشم می آید. برای نمونه در تولید سموم کشاورزی یک سری 
مواد موثره یا به اصطالح »تکنیکال ها« مورد نیاز است که از 
خارج کشور وارد می شود. این تکنیکال ها کال در حدود 20 تا 
۳0 درصد هزینه تولید را شامل می شوند. اما دولت از یک طرف 
به بهانه کمبود نیاز داخلی صادرات سموم را ممنوع کرد  که 
عالوه بر تبعات کاهش درآمد ارزی تبعات دیگری نیز دارد و 
از طرف دیگر برای سموم آماده مصرف - نه تکنیکال ها - هم 
که مشابه آن در داخل کشور تولید می شد ارز 4200 تومانی 
اختصاص داد. حال فکرش را بکنید شرکت های داخلی چگونه 
باید با سموم وارداتی خارجی در بازار رقابت کنند درحالی که 
در این رقابت، از تولید خارجی با ارز 4200 حمایت و بر سر 

تولیدات داخلی کوبیده می شد؟

تصاویر پربازدید فضای مجازی

عطاری هایی 
رو که داروی 

کرونا می 
فروشن دارن 

پلمب می کنن، 
کاش شبکه 

های تلویزیونی 
که داروی کرونا 
تجویز می کنن 

هم جریمه 
بشن!

این بنده 
خدا بعد 

از یک روز 
نقش بازی 
کردن برای 
گدایی داره 
شبکه های 
اجتماعیش 

رو چک 
می کنه تا 

خستگیش 
در بره!

صنعت 
ماسک سازی 
داره به سمتی 

میره که هر 
روز یه ماسک 
جدید رو می 
کنه و ماسک 

خوراکی یکی 
از اوناست!

دخالت نابه جا در امور درمان

ماسک خوراکی هم رسید!

دهه شصت 
گوشی 

هوشمند  
نبود و ما با این 
واکمن هایی 
که نوار کاست 

می خورد 
آهنگ گوش 

می کردیم

با این 
معماری 

عجیب کافه 
توی خیابون 
فرشته تهران 

احتماال 
چیزی 

سفارش 
بدی با 

فرغون برات 
میارن!

کافه ساختمانی

زیر 15 ساله ها ندیدن!

رعیت نواز- متاسفانه در سالی که قرار بود با جهش تولید همراه باشیم دست روی هر کاالیی می گذاریم که ارز 4200 به آن تخصیص 
پیدا کرده، می بینیم تصمیم فاجعه بار تخصیص ارز 4200  تیشه به ریشه تولید آن کاال زده، چون واردات با ارز 4200 سود بیشتری 
از تولید آن داشته است. حاال که به نظر می رسد تصمیم یا بهتر است بگوییم تصمیم اجتناب ناپذیر بانک مرکزی و دولت حذف ارز 
4200 برای همه کاالهاست در ابتدا بازار به دلیل نبود تولید و احتماال احتکار با کمبود کاال همراه می شود و بعد از آن تا راه افتادن 
تولید که می تواند ماه ها زمان ببرد قیمت ها به صورت نجومی افزایش پیدا می کند. همان طوری که پیش از این هم بررسی کرده 
بودیم این اتفاق در حوزه َکره و الستیک افتاده است. امروز قصد داریم با هم ضربه دالر 4200 را بر پیکره تولید در بخش سم و کود 
کشاورزی بررسی کنیم که موجی از نگرانی را در میان کشاورزان و مردمی که دغدغه استفاده از محصوالت کشاورزی و باغی سالم 

را دارند به وجود آورده است. اتفاقی که ممکن است ضربه مهلکی بر صنعت کشاورزی کشور وارد کند.

 فاجعه رسیایل ارز 4200 
 این قمست: مس و کود کشاورزی!

 ارز 4200 درست مانند ماجرای َکره و الستیک تیشه به ریشه تولید  کشاورزی زد

 اتفاقی که می تواند ضربه مهلکی بر امنیت غذایی کشور باشد

استراحت، بعد از یک روز کاسبی



5اجتماعی چهارشنبه  26 شهریور1399
27محرم 1442.شماره 20476

عبدالهی - در توصیف شان می گویند »زنانی 
که هم پدر هستند و هم مادر«. زنان سرپرست 
خانوار را می گویم؛ بانوانی که به هر دلیل، 
ــار اقتصادی  ــان آور خانه و ب شــده انــد تنها نـ
زندگی روی دوش شان سنگینی می کند. بر 
اساس آن چه مسئوالن اعالم کرده اند، تعداد 
زنان سرپرست خانواده در کشور به حدود 4 
میلیون نفر رسیده است. همین چندهفته قبل 
بود که »مهدی عیسی زاده« رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس دراین باره گفت: »امروز در 
کشور 4میلیون بانوی سرپرست خانوار وجود 
دارد؛ یکی از اولویت های مجلس در حوزه 
زنــان  معیشتی  وضعیت  بهبود  اجتماعی، 
سرپرست خانوار اســت.« عیسی زاده دلیل 
افزایش جمعیت گروه نسبت به سرشماری 
سال 1395 را نیز مشکالت مختلف سال های 
اخیر دانسته و اعالم کرده است: »اگر در طول 
این سال ها برنامه مشخصی ایجاد می شد تا هر 
سال تعدادی از گردونه خارج و خودکفا شوند، 
اکنون آمار این مقدار نبود«. مسئوالن دولتی 
هم همین آمار را تایید می کنند، مصداقش 
رئیس جمهور  معاون  »ابتکار«  صحبت های 
در امور زنان و خانواده است که دو سال قبل، 
رسیدن تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور 

به 4 میلیون نفر را تایید کرد.

رشد محسوس بر اساس سرشماری های        
رسمی

آمارهای قطعی و رسمی این حــوزه، مربوط 
به سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 
است. در سرشماری سال 95 )4 سال قبل( 
جمعیت زنان سرپرست خانوار کشور )زنان 
ست  پر سر ست و  پر سر د خو ، ست پر بی سر
ــدود   سه میلیون  و ۶۰ هزارنفر  خانواده( ح
اعالم شد. پنج سال قبل تر از آن در سرشماری 
ــدود  ــم جمعیت ایـــن گـــروه ح ــال 9۰ ه سـ
5۰۰ هزارنفر، در سرشماری  دومیلیون و 
ســال 85 یک میلیون و ۶۰۰ هــزار نفر و در 
سرشماری ســال ۷5 کمتر از یک میلیون و 

2۰۰ هزار نفر اعالم شده بود.

تعداد خانوارهای با سرپرست زن        
اما در سرشماری سال 1395، نکته قابل توجه 
ــود دارد: »تــعــداد خانوارهای  دیگری هم وج
ــدول آمـــاری این  ــاس ج زن ســرپــرســت«. بــر اس
سرشماری که در پایگاه اطالع رسانی معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منتشر شده، 
چهارسال قبل حدود یک میلیون و 2۰۰ هزار 
خانوار زن سرپرست در کل کشور وجود داشته 
که به یقین امروز تعداد آن هم افزایش یافته است. 
سرشماری سال 95 نشان می دهد که استان 
تهران با 24۰ هزار و 1۶4 خانواده زن سرپرست، 
بیشترین تعداد این خانوارها را دارد و وضعیت 

استان های رده های بعد این گونه است:
خراسان رضــوی: 111 هزار و 545 خانوار 

زن سرپرست
سیستان و بلوچستان: 82 هزار و ۷۷9 خانوار 

زن سرپرست
فارس: ۷8 هزار و 8۶۰ خانوار زن سرپرست

اصفهان : ۶۶ هزار و ۶92 خانوار زن سرپرست

میانگین سنی 14 درصد زنان سرپرست        
خانوار؛ 21 تا 40 

بــر اســاس اعــالم کمیته امـــداد، 55 درصــد 
خانواده های تحت حمایت کمیته امداد، زنان 
سرپرست خانوار هستند؛ یعنی چیزی حدود 
بهزیستی  سازمان  همچنین  میلیون نفر.   2
کشور 2۰۰ هزار نفر از آن ها را تحت حمایت 

دارد. آن طور که »آذر اسماعیلی« مشاور امور 
ــام خمینی)ره( اعالم  ــداد ام ــان کمیته ام زن
کرده است، »میانگین سنی 14 درصد زنان 
امداد  کمیته  تحت حمایت  سرپرست خانوار 
بین 21 تا 4۰ سال، 12.5 درصد بین 41 تا 
5۰سال، 1۷ درصد بین 5۰ تا ۶۰ و 3۶ درصد 
بیش از ۷1 سال است.« اسماعیلی همچنین 
از پایین تر آمدن سن زنان سرپرست خانوار هم 
ابراز نگرانی کرده و گفته است: » این که سن 
سرپرستی زنان به 14سالگی رسیده، معضل 
بزرگی است که بر اثر اتفاقاتی چون ازدواج 
زیرسن قانونی و به تبع آن طالق های در سن 
پایین رخ می دهد.کاهش سن طالق به 2۰ تا 
24ســال هــم از معضالتی است که با همین 

پدیده گره خورده و ایجادکننده آن است.«

قوانین حمایتی از زنان       
سازمان های حمایتی بر برخی قوانین مصوب 
که در حمایت از زنان است، تاکید دارنــد. از 

جمله، اصل 21 قانون اساسی است:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات 
با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور 

زیر را انجام دهد:
* ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت 

زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
دوران  در  بالخصوص  ــادران،  ــ م  *حمایت 
بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان 

بی سرپرست
* ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای 

خانواده
* ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده 

و بی سرپرست
  * اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته 

در صورت نبودن ولی شرعی
همچنین در الیحه اصالح بند »ت« ماده )8۰( 
قانون برنامه ششم توسعه، معاونت امور زنان 
و خانواده مکلف شده است با همکاری دیگر 
بخش های مرتبط، طرح جامع توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار را تهیه و گزارش اقدامات 
اجــرایــی دستگاه های مسئول را به صورت 
شش ماهه به دولت ارائه کند. طرحی که هنوز به 
سرانجام نرسیده و باید منتظر سرانجام آن بود.

هفته آینده، جلسه ویژه در مجلس       
فراکسیون زنــان در مجلس 
یکی از جــاهــایــی اســت که 
ــوار به  ــان زنـــان سرپرست خ
امید  و  دوخته اند  چشم  آن 

دارند برای حمایت از این قشر، برنامه داشته 
باشد. در این باره با »فاطمه مقصودی« دبیر 
از  تــا  می کنیم  گفت وگو  زنـــان  فراکسیون 
برنامه های این فراکسیون درخصوص بررسی 
مشکالت زنان سرپرست خانواده مطلع شویم. 
ــالم می کند  مقصودی در ایــن گفت وگو اع
که »اتفاقا  فراکسیون زنان مجلس در هفته 
ــژه درخــصــوص مشکالت  آینده جلسه ای وی
زنان بدسرپرست و سرپرست خانواده خواهد 
داشــت تا بــرای اقدامات و پیگیری های این 
موضوع، برنامه ریزی شود«.اگرچه طی این 
سال ها سازمان های حمایتی از جمله کمیته 
ــداد و بهزیستی بــرای ایجاد فرصت های  ام
شغلی و کمک بــه زنـــان ســرپــرســت خــانــوار 
برنامه هایی را اجرا کرده اند، اما همچنان این 
گروه با مشکالت عدیده ای مواجه اند و نیازمند 
حمایت های بیشتری هستند؛ به خصوص در 
شرایطی که مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا 

و بیکاری های آن، همچنان ادامه دارد. 

یک توئیت

یک عکس  

دردهای ناتمام حاشیه  شهرها

مصائب4میلیون زن سرپرست خانوار
با وجود افزایش یک میلیونی تعداد این بانوان طی 4 سال، هنوز طرح های حمایتی از آنان به نتیجه مشخصی نرسیده است

 توزیع واکسن آنفلوآنزا از هفته 
اول مهر با قیمت 42500 تومان

واکسن  گــفــت:  بــهــداشــت  وزارت  سخنگوی 
آنفلوآنزا از هفته اول مهرماه توزیع می شود. 
با تمهیدات  دکتر سیما ســادات الری گفت: 
درنظر گرفته شده، هر فرد با ارائه کارت ملی و 
ثبت کدملی می تواند فقط یک واکسن آنفلوآنزا 
دریافت کند و امیدواریم با این اقــدام از ایجاد 
تقاضای القایی جلوگیری شــود. الری اظهار 
کرد: بیماران خاص و زمینه ای و زنان باردار باید 
واکسن آنفلوآنزا را از مراکز بهداشت دریافت 
و تزریق کنند. هزینه 2/5 میلیون واکسن که 
در اختیار معاونت بهداشت برای تزریق افراد 
پرخطر و بیماران زمینه ای و مادران باردار قرار 
می گیرد، رایگان است. بقیه واکسن ها که در 
داروخانه ها توزیع می شود و تا سقف 1۶ میلیون 
واکسن اســت، حــدود 42 هــزار و 5۰۰ تومان 
قیمت خواهد داشت. اگر نیاز به واردات بیش از 
این میزان واکسن آنفلوآنزا باشد، ممکن است با 

قیمت غیریارانه ای و ارز آزاد وارد شود.

جامعه

گزیده 

پذیرش مردان در رشته زنان و 
زایمان؛ یک اشتباه تایپی !

وزارت بهداشت پذیرش مردان در رشته زنان و 
زایمان را تکذیب و خطای رخ داده در دفترچه 
ــون دستیاری را نتیجه یک  انتخاب رشته آزم
اشتباه تایپی اعــالم کــرد. روز گذشته بــود که 
برخی رسانه ها اعــالم کردند وزارت بهداشت 
اجازه پذیرش مردان را در رشته زنان و زایمان 
داده است. این خبر با واکنش برخی نمایندگان 
مجلس هــمــراه شــد و »احــمــد راستینه« عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با فارس 
اعــالم کرد که نمایندگان، طرح ســوال از وزیر 
بهداشت را کلید خواهند زد؛ اما طولی نکشید 
که وزارت بهداشت با ارائه توضیحاتی این خبر 

را تکذیب کرد. 
تکمیلی  توضیحات  »بهداشت نیوز«  همچنین 
روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت 
یک  تایپی  »غلط  منتشرکرد:  ــاره  ــن ب ای در  را 
کارشناس در یکی از جداول دفترچه انتخاب 
رشته، باعث شده گزینه مرد روبه روی رشته زنان 
و زایمان درج شود. این اشتباه تایپی به دلیل این 
بوده که چون در تمام سطوح بر اساس جنسیت، 
یعنی مــرد و زن تعریف شــده ، ایــن کارشناس 
فراموش کرده که در برابر رشته زنان و زایمان، 
آیکون مرد را حذف کند. اگر آقایی این رشته را 
اشتباها هم انتخاب کند، سیستم ما به داوطلب 
مرد اجازه انتخاب رشته  زنان و زایمان را به طور 

اتوماتیک نمی دهد«.

1200 بار مزاحمت برای اورژانس 
توسط یک نفر

رئیس اورژانـــس پیش بیمارستانی و مدیریت 
ــوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز با گالیه  ح
ــس و  ــرای اورژانـ از ایجاد برخی مزاحمت ها ب
ایجاد ماموریت های کــاذب بــرای پرسنل آن ، 
گفت: یک نفر، 12۰۰ بار مزاحم اورژانس شده 
است. به گزارش اعتماد آنالین،  فرزاد رحمانی، 
1۰ تا 15 درصد تماس های روزانه اورژانس را 
مربوط به مزاحمت های تلفنی بیان کرد و گفت: 
شــمــاره هــای مزاحمان اورژانـــس توسط امــور 
حقوقی، قوه قضاییه و امور ارتباطات زیرساخت، 

پیگیری و قطع می شود.
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ــازی  ــرای ب فــرهــاد قائمیان بـ
اثر  نظام«  »مصلحت  فیلم  در 
حسین دارابــی جلوی دوربین 
رفته است. او در این فیلم نقش 
دادســتــان کــل کشور را بــازی 

کرده و با بازیگرانی مانند مجید نوروزی و نازنین 
فراهانی همبازی شده است.

الناز شاکردوست هفته آینده 
ــر شـــب« به  ــراسـ بـــا فــیــلــم »سـ
ــرزاد مؤتمن در  کارگردانی ف
سینمای آنالین حضور خواهد 
ــت. ایـــن فیلم ســـال 96  ــ داش

ساخته شده و مدتی پیش در سینما ماشین به 
نمایش درآمد.

پژمان بازغی در اولین همکاری 
خود با بهرنگ توفیقی در سریال 
»افرا« بازی می کند و در این فیلم با 
مهدی سلطانی همبازی می شود. 
ــازی در  او ایــن روزهـــا مشغول ب
سریال »بیگانه ای با من است« اثر آرش معیریان است.

بهمن هاشمی در سری جدید 
مسابقه »برخط شو« به عنوان 
محیا  دارد.  ــور  ــض ح ــری  ــج م
اســنــاونــدی دیگر مجری این 
برنامه است. هاشمی جایگزین 
مهسا ایرانیان مجری قبلی این مسابقه شده است.

چهره ها و خبر ها

ــن  ــی ــاری در اول ــشـ بـــهـــرام افـ
خود،  فیلمنامه نویسی   تجربه 
نریمانی  کــــوروش  ــار  ــن ک در 
نمایشنامه نویس و کارگردان 
تئاتر، مشغول نگارش فیلمنامه 
یک سریال کمدی است که ویژه نمایش خانگی 

ساخته خواهد شد.

پیام دهکردی گویندگی کتاب 
صوتی »یوزپلنگ هایی که با من 
دویده اند« به نویسندگی بیژن 
نجدی را برعهده داشته است. 
این کتاب شامل 10 داستان 

کوتاه درباره موضوع »مرگ« است.

اخبار

آقای سانسور	 
فیلم »آقای سانسور«، پس از »زن ها فرشته اند 2« دومین فیلم 
کمدی است که در سال جدید روی پرده سینماها اکران می شود. 
این فیلم که سال 96 ساخته شده، به دلیل ژانر کمدی اش در 
مقایسه با 2 فیلم دیگر شانس زیادی برای فروش نسبتا خوب در 
گیشه دارد. ترکیب بازیگران اصلی فیلم هم امیدوارکننده است. 
بهرام افشاری پس از سریال »پایتخت« نزد مخاطبان سینما و 
تلویزیون، شهرت و محبوبیت زیادی پیدا کرده است و شانس 
فروش فیلم را باال می برد. عالوه بر او، حضور محمدرضا فروتن 
که کمتر در آثار کمدی بازی کرده در کنار بهرام افشاری، اتفاق 
جدیدی است که اگر خوب از آب درآمده باشد، می تواند موفقیت 
تجاری فیلم را در شرایط فعلی تضمین کند. چند روز پیش با 
انتشار شایعه ای دربــاره محمدرضا فروتن، این بازیگر درگیر 
حاشیه و همه توجهات به او جلب شد، بنابراین بعید نیست که 

حواشی در فروش فیلم و توجه مخاطبان به آن تاثیرگذار باشد.

آبادان یازده 60	 
فیلم »آبادان یازده 60« اولین فیلم مهرداد خوشبخت است که 
در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر از آن رونمایی شد. قصه 
فیلم در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی و در استودیوی رادیو 
می گذرد. این فیلم که بخش زیادی از آن برگرفته از واقعیت است، 
از زاویه متفاوتی به جنگ تحمیلی می پردازد و سعی می کند به 
اهمیت رادیو در روزهای حصر آبادان و سقوط خرمشهر بپردازد. 
»آبــادان یازده 60« انتظاراتی را که از یک فیلم دفاع مقدسی 
سینمایی، روی پرده سینما داریم برآورده نمی کند، اما سوژه 
جالبی را برای روایت قصه خود انتخاب کرده است که مخاطب را 
پای تماشای فیلم نگه می دارد. علیرضا کمالی ، حسن معجونی، 
ویدا جوان و نادر سلیمانی از بازیگران این فیلم خوش ساخت 
هستند. شاید اگر »آبادان یازده 60« در شرایط معمولی اکران 
می شد به فــروش متوسطی دســت می یافت، امــا در شرایط 

کرونایی بعید است که بتواند مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد.

روزهای نارنجی	 
فیلم »روزهای نارنجی« به کارگردانی آرش الهوتی سال 96 ساخته 
شده و پس از سه سال در شرایط نامناسبی فرصت اکران پیدا کرده 
است. این فیلم قصه زنی 45 ساله به نام »آبان« را روایت می کند 
که شخصیت مستقلی دارد و واسطه استخدام کارگران زن فصلی 
است. فیلم مضمونی اجتماعی دارد و نقش اصلی آن را هدیه تهرانی 
بازی می کند. به طور کلی فیلم های اجتماعی جز آثار چند کارگردان 
انگشت شمار، به فروش عجیب وغریبی در گیشه دست نمی یابند، 
وضعیت بی رونق سینماها نیز کار را برای دیده شدن این فیلم ها، 
سخت تر کرده است، بنابراین نمی توان از »روزهای نارنجی« انتظار 
فروش باالیی داشت. شاید فیلم بتواند به پشتوانه ستاره پرطرفدارش 
هدیه تهرانی و نیز نقش آفرینی بازیگر گزیده کار علی مصفا، به 
استقبال نسبی مردم امیدوار باشد. هدیه تهرانی به تازگی با سریال 
پرمخاطب »هم گناه« حضور موفقی در نمایش خانگی داشت و آخرین 

بار سال گذشته با فیلم »مسخره باز« روی پرده سینما دیده شد.

آغاز دومین جشنواره دوران کرونا با تجلیل از ویگو مورتنسن
جشنواره بین المللی فیلم سن سباستین 2020 آماده می شود 
تا میزبان مهمانان این دوره باشد.به گزارش مهر، جشنواره 
بین المللی فیلم سن سباستین با حفظ همه بخش های اصلی 
و همزمان حفظ شکل مجازی، شصت و هشتمین دوره خود را 

در دوران کرونا برگزار می کند. 
ایــن جشنواره که از 1۸ تا 26 سپتامبر )2۸ شهریور تا 5 
مهر( برگزار می شود، بزرگ ترین رویداد سینمایی در دنیای 
اسپانیایی زبان است. تیری فرمو مدیر جشنواره کن و خوزه 
لوییس ریبوردینسو مدیر جشنواره سن سباستین در مراسم 
تا به  ایــن جشنواره روی صحنه مــی رونــد  ساالنه افتتاحیه 

ادای احترام برای همه جشنواره هایی بپردازند که به 
دلیل شیوع کرونا برگزار نشدند.در حالی که در 
ماه ژوئن جشنواره فیلم کن اعالم کرد امسال 
برگزار نمی شود اما اسامی فیلم هایی را که برای 

بخش رسمی این رقابت انتخاب شدند، به عنوان 
فیلم هایی با لیبل کن اعالم کرد. از این میان 

هشت فیلم در جشنواره سن سباستین 
به نمایش درمی آیند. »تابستان ۸5« 
ساخته فرانسوآز اوزون، »دور دیگر« 
ساخته توماس وینتربرگ و »شروع« 

ساخته دئا کولومبگاشویلی از گرجستان از جمله این آثار 
هستند.

امسال همچنین ویگو مورتنسن 61 ساله با دریافت جایزه 
دونوسیتا تجلیل می شود و نخستین تجربه کارگردانی وی 
با عنوان »سقوط« در این جشنواره به نمایش درمی آید. 
»سقوط« فیلم اختتامیه جشنواره ساندنس 
2020 بود که به عنوان یکی از فیلم های 
با لیبل کن امسال هم انتخاب شد. بازی 
لنس هنریکسن در نقش اصلی فیلم نیز 
با تحسین منتقدها روبه رو شده است. 

 هدیه تهرانی و علی مصفا،  
ناجی گیشه سینما؟

 یک فیلم اجتماعی ، یک فیلم دفاع مقدسی و یک فیلم کمدی 
از امروز در سینماها اکران می شوند

گالیه رضا رویگری از پرداخت 
نشدن دستمزد بازیگران

بازیگر سینما و تلویزیون از مشکالت بازیگران برای 
دریافت دستمزدهای خود گالیه کرد.به گزارش 
میزان، رضا رویگری با اشاره به روند طوالنی دریافت 
دستمزد بازیگران از تهیه کننده گفت: »متأسفانه 
روند پرداخت دستمزد ها آن قدر مشمول گذر زمان 
می شود که بازیگر قید پولش را بزند، برخورد قاطعی 
با این نبود تعهد ها وجود ندارد، بازیگر اگر بخواهد 
دستمزدی را که حقش بوده دریافت کند، باید ماه ها 
بدود تا آخر بخش ناچیزی از آن مبلغ اصلی دستش 
را بگیرد.« وی افزود: »نزدیک به 400 میلیون تومان 
از تمامی آثاری که بازی کردم طلب دارم، اگر آن پول 
را داشتم امروز مجبور نبودم برای درمانم به هر دری 
بزنم. اما متاسفانه این دستمزد ها هنوز پرداخت 
نشده و بعید می دانم که اتفاق مثبتی حاصل شود.«

 اکران فیلم تازه آنتونی هاپکینز 
در فصل جوایز

»پدر« فیلم جدید آنتونی هاپکینز و اولیویا کولمن، 
هجدهم دسامبر در سینماهای آمریکا و جهان اکران 
خواهد شد.به گزارش فارس، این فیلم فلوریان زلر 
پیش از اکران جهانی، در جشنواره فیلم ساندنس 
در اوایل سال جاری به نمایش درآمد و در جشنواره 
بین المللی فیلم تورنتو در حال نمایش است، جایی 
که هاپکینز روز سه شنبه جایزه افتخاری بازیگری 
این جشنواره را دریافت می کند.داستان »پدر« 
حول محور یک پدر با بازی آنتونی هاپکینز است که 
دخترش می خواهد به پاریس نقل مکان کند، اما 
تاکید دارد که یک نفر را برای مراقبت از پدر بیاورد اما 

پدر مقاومت می کند.

در شرایطی که گیشه سینماها، تحت تاثیر شیوع کرونا روزهای کم رونقی را سپری کرده اند، 
از امروز 3 فیلم جدید به چرخه اکران اضافه می شوند تا هرکدام به سهم خود بتوانند 
مخاطبان را به سینما بازگردانند و تکانی به گیشه بدهند. »آقای سانسور« به کارگردانی 
علی جبارزاده، »روزهای نارنجی« به کارگردانی آرش الهوتی و »آبادان یازده 60« ساخته 
مهرداد خوشبخت 3 فیلمی هستند که از امروز اکران خود را آغاز می کنند. کدام یک از این 

آثار شانس بیشتری برای فروش در گیشه دارند؟

مائده کاشیان 
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جواد نوائیان رودسری – در یک اتفاق بسیار 
نادر و در عین ناباوری، دیروز تحریریه روزنامه 
خراسان میزبان نوه کسی بود که 111 سال 
قبل، نخستین آگهی را در روزنامه ما منتشر 
ــال قــبــل، به نوعی،  کـــرد؛ فـــردی کــه 111 س
اسپانسر روزنــامــه خــراســان محسوب می شد 
از حمایت های  او، بخشی  و کمک های مالی 
پشت پرده از روزنامه ای بود که در ایام تاریک 
استبدادصغیر، به صورت مخفیانه منتشر می شد 
تا دل مشروطه خواهان به انتشار آن گرم باشد و 
پیوند میان آزادی خواهان مشهدی و دیگر نقاط 
کشور برقرار بماند. اصاًل فکرش را هم نمی کردم 
که بعد از چــاپ نخستین آگهی درج شـــده در 
خراسان عصرمشروطه، مربوط به 30 فروردین 
ســال 1288، نــوادگــان چاپ کننده آگهی به 
سراغم بیایند و گفت وگویی چنین هیجان انگیز 
شکل بگیرد. در یادداشتی که روز 17 شهریورماه 
امسال، ذیل مطلب مربوط به نخستین آگهی 
ــاره آقا  روزنامه خراسان نوشتم، گفتم که درب
نوروزعلی اطالعات زیادی نداریم و تنها بر اساس 
شواهد و البته به قول مورخان، »عقل تاریخی«، 
شمه ای از شخصیت وی را بازسازی کردم؛ اما 
امــروز می خواهم شما خوانندگان عزیز را در 
لذت این کشف خوشایند سهیم کنم و بگویم که 
هم آقانوروزعلی را می شناسیم و هم می دانیم 
در روند چاپ روزنامه خراسان دوره مشروطه، 
چه نقشی داشته است. دیروز با اشتیاق فراوان، 
آقانوروزعلی  نوه  زوار،  مصطفی  صحبت  پای 
ــاری که بر نخستین  نشستم و از شنیدن روزگ
آگهی دهنده به روزنامه خراسان گذشته است، 

شگفت زده شدم.

ــامــه خــراســان و 	  فصل  مشترک تــاریــخ روزن
آقانوروزعلی

قصه آقانوروزعلی و روزنــامــه خــراســان، فصل 
مشترکی دارد که انقالب مشروطه اســت؛ او 
اصالتًا تهرانی است و در بــازار بین الحرمین، 
راسته ای معروف در بازار بزرگ تهران که این 
روزها، بورس لوازم تحریر و کاغذ در آن قرار دارد، 
دکه کتاب فروشی داشته است؛ کی؟ درست در 
روزگاری که غوغای مشروطیت ایران را فراگرفته 
بود و غیرت ملی مــردم ما، مظفرالدین شاه را 

مجبور کرد تا فرمان مشروطیت را در 14 مرداد 
سال 1285 امضا کند. آن روزها آقانوروزعلی 
کتاب فروش باسوادی محسوب می شد که تمام 
هّم و غمش، عرضه کتاب های آگاهی بخش به 
مردمی بود که می خواستند پوسته استبداد را 

پاره کنند و در هوای آزادی نفس بکشند.

فرار از تیغ بی دریغ استبداد	 
ــر یک  ــرای مـــشـــروطـــه خـــواهـــان بـ ــ ــا در بـ ــ ام
ــرد،  ُم کــه  مظفرالدین شاه  نچرخید؛  پاشنه 
بنای  و  شــد  ــاه  ش پــســرش،  محمدعلی میرزا، 
نــاســازگــاری بــا مشروطیت را گــذاشــت؛ دوم 
فرمان  روس  لیاخوف   ،1287 ســال  تیرماه 
ــاران  ــه ب ــول ــل مــحــمــدعــلــی شــاه را مــبــنــی بــر گ
ــورای ملی، به مرحله اجــرا درآورد؛  مجلس ش
»یوم التوپ« یا همان روز به توپ بستن مجلس، 
برای آقانوروزعلی مصیبتی بزرگ بوده است. 
کتاب فروش نشان دار بازار بین الحرمین، حاال 
در معرض تالفی طرفداران استبداد قرار داشت. 
مصطفی زوار، نواده او، می گوید که پدربزرگش 
از آن افرادی بود که مانند قربانیان »باغشاه«، 
فجیع ترین  بــا  کــه  مشروطه خواهانی  هــمــان 
شکل ممکن و با دستور شاه مستبد قاجار به قتل 
رسیدند، محکوم به مرگ شده بود و به ناچار باید 
رخت خویش را از این ورطــه بیرون می کشید 
و از پایتخت می گریخت و کجا امن تر و بهتر از 
ــوی؟ ایــن بــود که  مــجــاورت مضجع شریف رض
آقانوروزعلی راه مشهد را پیش گرفت تا »مشهدی 
نوروزعلی« بشود و در مجاورت مسجد گوهرشاد، 
بــرای خــودش مغازه ای دست وپا کند و باز هم 

کتاب بفروشد.
 این جا در مشهد، فقط تعدادی از آزادی خواهان 
او را می شناختند. آقانوروزعلی از مــال دنیا 
بی نیاز بــود و توانست در مدتی کــوتــاه، برای 
خودش در مشهد زندگی آبرومندی دست وپا 
کند. اما قصه او و مشروطه خواهی، قصه مجنون 
و لیلی بود؛ هرچه مجنون توانست دل از لیلی 
بردارد، نوروزعلی هم توانست مشروطه خواهی 
را فراموش کند. شاید در همین زمان بود که با 
مشروطه خواهان مشهدی، خط  و ربطی پیدا 
کرد؛ افرادی مانند ملک الشعرا بهار، شیخ احمد 

بهار و سیدحسین اردبیلی.

پیوند با روزنامه خراسان	 
زمستان سیاه سال 1287، رو به پایان بود و 
استبداد صغیر، حلقوم آزادی خواهان ایرانی را 
می فشرد که مشروطه خواهان مشهد خبردار 
شدند گروهی از جان گذشته در شهرشان، زیر 
سایه وحشتی که طــرفــداران استبداد ایجاد 
کرده بودند، می خواهند روزنامه ای راه بیندازند 
به نام خراسان. آقانوروزعلی تاجر کتاب فروش، 
ــن راز را فهمید؟ حتی نـــوه اش هم  از کجا ای
نمی داند؛ اما احتمااًل او که سر و کارش با کتاب و 
مجله بوده با میرمرتضی موسوی، رئیس مطبعه 
طوس در باالخیابان رفاقتی به هم زده است و 
البته، زیر دستگاه های چاپ همین مطبعه، برای 
نخستین بار روزنامه خراسان متولد می شود و 
شاید، راز مگوی ملک الشعرا بهار و سیدحسین 

اردبیلی، از این طریق به آقانوروزعلی رسیده 
باشد. به هرحال، واسطه این آشنایی هرچه که 
بود، کتاب فروش تهرانی را از خود بی خود کرد، 
آن قــدر که وقتی احساس کرد روزنامه نیاز به 
کمک مالی دارد، برای انتشار نخستین آگهی 
در آن قدم پیش گذاشت و روز 30 فروردین سال 
1288، در شماره هشتم روزنامه خراسان عصر 
مشروطه، آگهی فروش کتاب »تاریخ سنت هلن« 

را چاپ کرد.

خطری که آقانوروزعلی به جان خرید	 
گفتنش خیلی ساده است؛ اما در آن روزگــار، 
چاپ کردن آگهی، آن هم در یک روزنامه مخفی 
سیْبل  به  تبدیل شدن  حکم  در  زیرزمینی،  و 
بود؛  محمدعلی شاه  طــرفــداران  هدف گیری 

هنوز مستبدان در مشهد جــوالن می دادند و 
سربازان تــزار، شهر را برای عربده کشی های 
ــا مهیا مــی کــردنــد. همین اتــفــاق بــود که  آن ه
آقانوروزعلی را تبدیل کرد به همان شخصیتی 
ــهــران داشـــت. نـــوه اش مــی گــویــد که  کــه در ت
همین  از  مشهد،  در  پدربزرگش  سختی های 
ایام شروع شده است. هرچند که مدتی بعد، با 
فتح تهران در تیرماه 1288، استبداد ظاهرًا 
از میان رفت و مشروطه خواهی جان دوباره ای 
ــران هنوز لگدمال سم ستوران  گرفت؛ امــا ای
دشمن بــود؛ سربازان تــزار بر خراسان مسلط 
بودند و کــار بــرای مشروطه خواهان سخت و 
پرتشویش بود. مدتی بعد، ملک الشعرا بهار که 
تحت تعقیب سالدات های روس قرار داشت، به 
تهران گریخت و آن جا کار مطبوعاتی را ادامه 
داد؛ اما در مشهد، آقانوروزعلی و تعدادی از 
مشروطه خواهان گرفتار قوای متجاوزی شده 
بودند که سه سال بعد از فتح تهران، در فروردین 
1291، حرم مطهر رضوی را به توپ بستند. 
بااین حال، او دست از فعالیت فرهنگی نکشید؛ 
با تعدادی از دوستانش، مدرسه ای ملی ساخت 
که یکی از نخستین مدارس متوسطه شهر مشهد 
بود. مصطفی زوار می گوید: وقتی عرصه فعالیت 
بــرای پدربزرگم تنگ شد و از طرفی روس هــا 
دربه در به دنبالش افتاده بودند، تصمیم گرفت 
از مشهد برود؛ اما به کجا؟ او از معدود افرادی بود 
که از خارج، کتاب وارد ایران می کرد و مغازه اش 
محل آمد و شد عاشقان دانش بود؛ بااین حال 
چاره ای نداشت. تصمیم گرفت مدتی به طبس 
برود و نزد حاکم این شهر که با او آشنایی قدیمی 
داشت، مخفی شود؛ اما ماندن در طبس هم به 
صالح نبود و هر آن امکان داشت دست روس ها 
به او برسد. به همین دلیل، تصمیم گرفت راه هند 
را در پیش بگیرد؛ از مسیر زاهدان امروزی راهی 
شبه قاره هند شد؛ چند صباحی در شهرهای آن 
سامان معطل ماند و عاقبت از طریق دریا، راه 
مکه را پیش گرفت. در همین ایام بود که بیماری 
به سراغش آمد؛ چند سالی در مکه ماندگار شد 
تا آب ها از آسیاب بیفتد و راهی برای بازگشت به 
مشهد پیداکند. نوه اش با افسوس ادامه می دهد: 
پدرم نقل می کرد که وقتی پدرش خسته و کوفته 
به مشهد رسید، دیگر آن آدم سابق نبود؛ رنج 

سفر سالمتش را دچار نقصان کرده بود. بعد از 
مدتی، بر اثر عوارض همان سفر، درگذشت. از 
او می پرسم تاریخ فوت حاج نوروزعلی که برای 
ــوی، نام  ــارت حریم رض خــودش به مناسبت زی
خانوادگی زوار را برگزیده بود، چه زمانی است؟ 
می گوید: دقیق نمی دانم، اما بر اساس سخنان 
پدرم، می توانم بگویم که درگذشت جدم، حدود 
سال 1311 اتفاق افتاده است؛ او را در حرم 
رضوی، پای مناره اصلی صحن سقاخانه دفن 

کرده اند.

تحلیلی بر یک زندگی پراتفاق	 
وقتی گفت وگویم با آقای مصطفی زوار به پایان 
می رسد، ذهنم به 111 سال قبل پر می کشد؛ 
به روزگاری که قلم زدن برای آزادی به سادگی 
ممکن نبود؛ روزگاری که هرکسی جرئت نداشت 
پا در معرکه مشروطه خواهی بگذارد و مردانه پای 
آن بایستد؛ به روزگــاری که برخی با جانشان، 
برخی با قلمشان و تعدادی هم با مالشان به دفاع 
از آرمانی مقدس برخاستند. تردیدی ندارم که 
مرحوم حاج نوروزعلی زوار، از گروه سوم بود؛ 
او با مالش به حمایت از کاری فرهنگی پرداخت 
که می دانست ممکن است مرگ دردناکی را 
برایش رقم بزند. حاج نوروزعلی احتمااًل شاهد 
مرگ دردناک افراد حاضر در »باغشاه« بوده یا 
دست کم، روایت دهشتناک قتل آن ها را شنیده 
ــت؛ شجاعت او در پا پیش گذاشتن برای  اس
حمایت مالی از روزنامه خراسان دوره مشروطه، 
سابقه ای طالیی را در دفتر زندگانی پرهیجانش 
رقم زده و امروز، افتخار من و همکارانم در روزنامه 
کهن سال خراسان این است که غبار را از حقایق 
تاریخی کنار بزنیم و سابقه طالیی خطه خراسان 
بکشیم  پژوهشگرانی  و  نویسندگان  رخ  به  را 
که به اشتباه معتقدند مشهد نقشی در انقالب 
مشروطیت نداشته است. شاهد ما بر ادعایمان، 
ــرادی مانند او هستند که  حاج نوروزعلی و اف
به امید خدا، به تدریج به معرفی آن ها خواهیم 

پرداخت. روانش شاد باد. 
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شاهدی بر تاریخ 111 ساله روزنامه خراسان
نوه آقا نوروز علی ، نخستین آگهی دهنده روزنامه خراسان در عصر مشروطیت،  از  ماجرای آن آگهی و زندگی پر هیجان پدربزرگش می گوید

وقتی آقا نوروز علی  احساس کرد روزنامه 
نیاز به کمک مالی دارد، برای انتشار 

نخستین آگهی در آن قدم پیش گذاشت و 
روز 30 فروردین سال 1288، در شماره 

هشتم روزنامه خراسان عصر مشروطه، 
آگهی فروش کتاب »تاریخ سنت هلن« را 

چاپ کرد

اهدای تصویری از نخستین آگهی روزنامه خراسان به نوه آگهی دهنده
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به تصاویر داده شده کدام گزینه برای جای 
خالی مناسب است؟
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چالش ذهن :  1. کلم پلو 2. پیتزا 3. ماکارونی 4. خورشت کرفس 5. دیزی 
سنگی 6. کوکوسبزی 

هوش منطقی :  عدد 105 است. عدد را به این روش به دست می آوریم که رقم 
سمت چپ در مجموع دو رقم سمت راست و چپ ضرب می شود و جواب نهایی 

به دست می آید. 15=8+7 و 105=15×7

تست هوش:  گزینه )1( در ردیف اول ابتدا شکل اول 45 درجه در جهت عقربه 
های ساعت و شکل دوم 45 درجه در خالف جهت عقربه های ساعت چرخیده 
است. تصویر نهایی در ردیف اول از اشتراک این دو شکل در قسمت های رنگی 

چرخش یافته به دست آمده است.

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

بازی ریاضی

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

سه حرفی: امن، کار، کرم، کمر، نام، نمک و ...
چهار حرفی: رمان، کمان، کنار، مکار، مارک و ...

پنج حرفی: کرمان و نارمک

روشی منطقی برای معادل باال پیدا کنید تا بتوانید 
جای خالی را با عدد مناسب پر کنید.

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر زیر، نام یک غذا را 
نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف به کار 

رفته در آن نام آن را پیدا کنید.

عددیاب

شش رقمی: 

   295618 – 187925
 378195 – 375298

سه رقمی: 

   349 – 239 – 129
   539 – 451 – 369

762 – 758

چهار رقمی:

   2539 – 1982
    6251 – 4582
7359 – 7351

پنج رقمی: 

  37289 – 28371
   45139 - 39874

92358 - 59231
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عدد یاب :

 معمای قدبلندترین دانش آموز:   قد بلندترین دانش آموز بهرام است.

منتخب چی شده

  کجا میری آقـــا؟ دارم میرم جلوی 
قیمت ها رو بگیرم که داره به سرعت میره 
محمدعلی ظهوریان  باال.  
    وقتی که ترس از ارتفاع داری و تمرین 

می کنی تا   ترست از بین بره! 
طناز عادل فهمیده 
    وقتی در برج مراقبت کارمی کنی و 
تالش می کنی هواپیما سالم به مقصد 
طناز عادل فهمیده  برسد!  
    این بابا اسمش قیمته که هر روز داره 

میره باالتر و معلوم نیست هدفش چیه؟
 جمشید وثوقیان
    وقتی نجار خودکفا می شه و برای 

خودش وسیله ورزشی می سازه !
 لیانا درویشی

    وقتی تلفن همراهت آنتن نمیده و 
اشرف بیدلی مجبوری بری رو بلندی !  
    وقتی می خــوای بزنی به سیم آخر! 
محترم دررودی  
    وقتی برای پاسخ گویی به مشکالت 
بــاال  رده  مسئولین  دنــبــال  تــورمــی 
محترم دررودی می گردی!  
    وقتی میگن قیمت ها رفته باال جونت 
رو به خطر می اندازی میری باال تاشاید 
دستت به قیمت ها برسه! محمد نگهبان
    وقتی قیمت آپارتمان ها سر به فلک 
کشیده و نمی تونی بخری و فقط نردبان 
مهدی قربانی خالیش رو   می خری . 
    وقتی می خوای ارتفاع شهرتو ازسطح 
سیدحسین آروند دریا به دست بیاری!  

    وقتی می خوای جزو آدمای بلند نظر 
سیدحسین آروند باشی!  
    یـــک طــبــقــه بــــاالی ابـــرهـــا تــراکــم 
ازشهرداری خریدم، دارم میرم خونه! 
حسین ذبیحی  
   هی عمو خط فقر دیده می شه ؟ نه..... 
مهرانی پس برو باالتر .  
    وقتی میگن ما ز باالییم و باال می رویم 
عباس یعقوبی حقیقتا یعنی این.  
    وقتی بابات بهت میگه برو رو پشت بوم 
یکم آنتن تلویزیون رو تکون بده تصویر 
احمد سپاهی برفکیه!  
ــذارن زیر  ــه بـ ــه دگ ــام     یــک ورق روزن

نردبون، قدم نمرسه! 
علی خدابنده حصاری

   دداش بی زحمت یه دقه همی نردبونه 
نگه درن یک آغــل چغوک پیدا کــردم! 
فرهاد دوست علی  
* آقایون، داداشــام، محکم بگیرینش تا 
برم اون باالها، دالر سر به فلک کشیده رو 
احسان اسعدی بکشم پایین!  
    وقتی بالگرد مصدوم آورده و جای 
نشستن پیدا نمی کنه.  عباس یعقوبی
    حاال که بعضی از مردم ماسک نمی زنن 
بهتره پناه به آسمون برد.  سعید شایگان نیا

کارمند برج مراقبت!

سالم؛ همین اول کار ،توصیه بهداشتی مون رو بکنیم و بعد بریم سراغ پیامک های پر مهر شما. حتما ماسک بزنید و دستاتون 
رو هم مرتب بشویید. حاال بریم سراغ  پیامک هایی که شما برای ستون »چی شده« فرستادید. از همه دوستانی که درست و 
طبق روش گفته شده در مسابقه شرکت کردند سپاسگزاریم. در صفحه فردا هم سوژه جدیدمون رو ببینید و درباره اش برای 

ما بنویسید. منتظر پیامک هاتون هستیم. خوش باشین همیشه.

معما 

قدبلندترین دانش آموز

در یــک مــدرســه، قــد پنج نفر از دانــش آمــوزان را 
اندازه گیری و یادداشت کردند. بعد از مقایسه قد 

دانش آموزان، اطالعات زیر به دست آمد:
 * دانیال، از بهروز بلندتر و از مهران کوتاه تر است.
 * مهران، از سعید بلندتر و از بهرام کوتاه تر است.

با توجه به این اطالعات، قد بلندترین دانش آموز 
چه کسی است؟

بازی با کلمات

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.
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در امتداد تاریکی اخبار

خودم را فریب دادم!
زمانی که پس از جدایی از همسرم، به عقد موقت یک 
ــدم، یقین داشتم که روزی با یک  جوان مجرد درآم
دختر دیگر ازدواج می کند و من باز هم آواره می شوم 
اما نمی دانستم او همه پس انداز و سرمایه ام را نیز به 
یغما می برد و ... زن 34ساله ای که با مهریه یک شاخه 
گل به عقد موقت جوان مجردی درآمده بود، در حالی 
که ادعا می کرد همسرش قصد دارد پول رهن منزلش 
را به ناحق از او بگیرد، درباره داستان تلخ زندگی اش 
به کارشناس اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خان 
مشهد گفت: تا کالس سوم دبیرستان درس خواندم 
امــا عالقه ای به تحصیل نداشتم، به همین دلیل 
درس و مدرسه را رها کردم و به خانه داری پرداختم. 
22ساله بودم که برادرشوهر عمه ام به خواستگاری 
ام آمد و من و »اکبر« ازدواج کردیم اما هنوز بیشتر از سه 
سال از زندگی مشترکمان نگذشته بود که ریشه های 
خیانت در زندگی ام نمایان شد. با آن که به دلیل ازدواج 
فامیلی شناختی از اکبر داشتم اما تصور نمی کردم 
او به من خیانت کند. وقتی ماجرای ارتباط همسرم 
با زنان غریبه را فهمیدم، دیگر آن عشق و عالقه جای 
خود را به تنفر داد و زندگی ما سرد و بی روح شد. در 
همین حال همسرم که مدعی بود دیگران به زندگی 
شیرین ما حسادت می کنند و ما را چشم زده اند، مرا 
فریب داد تا به صورت توافقی از یکدیگر جدا شویم تا 
طلسم   بشکند! من هم باور کردم و با بخشیدن مهریه 
ام از او طالق گرفتم، به این امید که دوباره به عقد او در 
می آیم ولی اکبر نه تنها دوباره مرا عقد نکرد بلکه دختر 
خردسالم را نیز از من گرفت و من   از دیدار »فرحناز« 
که اکنون 9ساله است محروم مانده ام. خالصه بعد از 
طالق، به عنوان نظافتچی در خانه های مردم مشغول 
کار شدم و زندگی جدیدی را آغاز کردم. همه پول هایی 
را که با کارگری به دست می آوردم طال می خریدم یا 
پس انداز می کردم تا روزی برای خوشبختی ام هزینه 
کنم. روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این که 
چهار سال قبل با جوان مجردی آشنا شدم. با آن که 
»یوسف« دوسال از من کوچک تر بود اما ادعا می کرد 
مرا دوست دارد و عشقش را به پایم می ریزد. با وجود 
این، یقین داشتم او روزی مرا رها می کند تا ازدواج با 
یک دختر را تجربه کند. به همین دلیل به یوسف گفتم 
من سختی های زیادی در زندگی ام کشیده ام و نمی 
خواهم بار دیگر زجر بکشم و زندگی ام متالشی شود، 
اما او با قاطعیت به من ابراز عالقه می کرد و ادعا داشت 

هیچ گاه تنهایم نمی گذارد. خالصه با همه این حرف 
های پوچ و فریب دهنده خودم را قانع کردم تا با او 
ازدواج کنم، اما بعد از سه سال زندگی مشترک روزی 
فهمیدم که یوسف از دو سال قبل دختری کم سن و 
سال را به عقد خودش درآورده است و من از این موضوع 
بی خبر بودم. زمانی که از ازدواج پنهانی همسرم مطلع 
شدم  چند ساعت گریه کردم و اشک ریختم. به یوسف 
گفتم ازدواج حق تو بود و من می دانستم تو روزی مرا 
رها می کنی! می دانستم من فقط طعمه ای برای 
هوسرانی های تو هستم اما اکنون ناراحتم که چرا 
ازدواجــت را پنهان کــردی!؟  با این حال، یوسف باز 
هم مدعی شد که مرا دوست دارد و با وجود بیماری 
صعب العالج رهایم نمی کند. باز هم او با حرف هایش 
مرا فریب داد. من هم مجبور شدم خانه ای را که یک 
زیرزمین نمور و تاریک است به مبلغ 10میلیون تومان 
رهن کنم. آن روز طالهایم را فروختم و پول اجاره را نیز 
با دستمزد کارگری می پرداختم فقط به این امید که 
سایه یک مرد باالی سرم باشد به زندگی با یوسف ادامه 
دادم. او سیر تا پیاز گذشته مرا می دانست. من حتی 
کارت بانکی ام را در اختیارش گذاشته بودم ولی درباره 
همسرم چیزی نمی دانستم و از حقوق دریافتی اش 
خبر نداشتم و تازه فهمیدم که دو واحد آپارتمان دارد. 
وقتی متوجه شدم یوسف آن دختر نوجوان را فریب 
داده و حتی برای جهیزیه اش لوازم دست دوم خریده 
است، دیگر طاقت نیاوردم و تصمیم گرفتم آن  دختر 
بی گناه را آگاه کنم یوسف وقتی ماجرا را فهمید، دوباره 
سعی کرد مرا خام کند تا نامزدش بویی از ماجرای 
ازدواج با من نبرد ولی من راضی نشدم آینده آن دختر 
نابود شود. در همین حال همسرم برای آن که مرا تحت 
فشار بگذارد، از بنگاه امالک مبلغ رهن منزلم را گرفته 
است چرا که من قولنامه را به نام او ثبت کرده بودم تا 
دیگران بدانند که یوسف همسر من است. اکنون در 
حالی پول و سرمایه یک زن بی پناه را باال کشیده است 
که من حاضر شدم خودم بار دیگر طعم تلخ طالق را 
بچشم اما با زندگی یک دختر بیچاره بازی نکنم. با 
وجود این کاش از همان روز آشنایی به این ماجراها می 
اندیشیدم و خودم را با حرف های پوچ و بی ارزش قانع 
نمی کردم و ... شایان ذکر است، به دستور سرهنگ 
محسن باقی زاده حکاک پرونده این زن جوان در دایره 
مشاوره و مددکاری اجتماعی کالنتری میرزا کوچک 
خان مشهد مورد بررسی های کارشناسی قرار گرفت. 

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

مهر تایید دیوان عالی بر 6.5 سال حبس نجفی

روز گذشته در زندان مرکزی مشهد

»برادرانبرمودایی«اعدامشدند
سجادپور- دو بــرادر که از سرکردگان باند 
مخوف معروف به »بــرمــودا« بودند سحرگاه 
دیروز در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات 
آویخته شدند. به گــزارش خراسان، این دو 
برادر با همدستی دیگر اعضای باند  و در پوشش 
مسافرکش، زنان و دختران را سوار بر خودرو 
می کردند و با کشاندن به حاشیه شهر، مورد 
تجاوز به عنف قرار می دادند. اعضای باند بعد 
از این که با تهدید چاقو و قمه به نیات شیطانی 
ــوال و طال و جواهرات  خــود می رسیدند ام

طعمه های خود را می ربودند و آن ها را رها می 
کردند. گزارش خراسان حاکی است، پلیس 
آگاهی خراسان رضوی از بیست و پنجم آبان 
سال 92 زمانی پرونده معروف به »برمودا« 
را در دستور کار قرار داد که زن جوانی مقابل 
چشمان فرزندش، مورد تعرض سه عضو این 
باند مخوف قرار گرفت و شکایتی را در پلیس 
آگاهی مطرح کرد. از سوی دیگر کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان گلستان نیز که در جست و 
جوی اعضای این باند بودند آنان را هنگام فرار 

به شهرهای شمالی در تنگراه به دام انداختند. 
بررسی ها نشان داد: اعضای باند که از یک زن 
به نام افسانه نیز برای ارتکاب جرم استفاده 
ــادی تجاوز  می کردند به زنــان و دختران زی
کرده اند. طبق اعترافات متهمان از 36 فقره 
تجاوز به عنف 10 فقره آن در مشهد رخ داده 
بود. با تشکیل جلسات محاکمه، چند نفر از 
اعضای باند به اعــدام محکوم شدند که رای 
دو برادر سپیده دم روز گذشته با فراهم شدن 
مقدمات اجرای حکم در معاونت اجرای احکام 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد و در زندان 
مرکزی به اجرا درآمد. مشروح ماجرای باند 
مخوف »برمودا« روز گذشته در صفحه حوادث 

روزنامه خراسان به چاپ رسید.

2 کشته و یک مجروح در حادثه 
ریزش سقف سوپر مارکت در مشهد 

معاون عملیات آتش نشانی مشهد از وقوع حادثه 
تخریب سقف یک سوپر مارکت در بــولــوار توس 
و جــان باختن 2دخــتــر نــوجــوان و نجات یــک زن 
ــزارش روابــط  توسط آتــش نشانان خبر داد. به گ
عمومی سازمان آتش نشانی مشهد، آتشپاد دوم 
ــزود: بــا توجه بــه حساسیت  مسعود ظهوریان افـ
موضوع بالفاصله بیش از 3۵ نفر از آتش نشانان 
و نجاتگران ایستگاه های ۵0و36 و۷و 14و23 
و49و ۸   به همراه دو دستگاه جرثقیل آتش نشانی 
ــزام شــدنــد. ــ ــوس 121 اع ــ ــه درت ــادث ــه مــحــل ح  ب
وی افــزود:  به دلیل نامعلومی سقف یک فروشگاه 
ــرو ریخته و این  مـــواد غــذایــی بــه صـــورت کامل ف
حادثه به محبوس شــدن سه خانم در داخــل یک 
مغازه خــواربــار فروشی منجر شــده اســت که پس 
ازدقایقی آتش نشانان موفق به نجات یک زن  از 
زیــر آوار شدند. در ادامــه پیکر بی جــان 2 دختر 
13و۸ساله که به دلیل شدت حادثه و آوار در همان 
دقایق اولیه جــان خــود را از دســت داده بودند از 
 زیر خروارها خاک توسط آتش نشانان خارج شد.
 همه این افراد اعضای یک خانواده اند و محل حادثه 

نیز متعلق به خود آنان بوده  است.

راننده تانکر زنده  در آتش سوخت 

توکلی/ تانکر حامل سوخت گازوئیل درمحور جوپار-
کرمان آتش گرفت و راننده آن زنده در شعله های 
ــش ســوخــت. بــه گـــزارش خراسان، سخنگوی  آت
سازمان آتش نشانی کرمان در این باره گفت: ساعت 
ــر سه شنبه، واژگــونــی و حریق یک  ــص 13:43ع
دستگاه تانکر حمل ویژه سوخت های نفتی در محور 
جوپار_کرمان به سامانه 12۵ سازمان آتش نشانی 
گزارش  شد. جهانشاهی افزود: بالفاصله 20 آتش 
نشان با پنج دستگاه خــودروی آتش نشانی از سه 
ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند و حدود 1۵ دقیقه 

اطفای حریق به طول انجامید.

در جلسه دیروز هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شد

پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران 
در جلسه دیــروز هیئت عمومی دیــوان عالی 
کشور با حضور دادستان کل کشور و رئیس 
دیوان عالی کشور تعیین تکلیف شد و از میان 
آرای 66 قاضی دیوان عالی کشور، 39 قاضی 
رای دادگاه کیفری و 2۷ قاضی رای شعبه 41 
دیوان عالی کشور را تایید کردند؛ بنابراین مهر 
تایید دیوان عالی کشور بر عمدی بودن قتل 
میترا استاد زده شد. به گزارش رکنا، رئیس 
ــروز در ابتدای جلسه  ــوان عالی کشور دی دی
هیئت اصراری دیوان عالی کشور اظهار کرد: 
ــدارد مثل  پرونده مطروحه ویژگی خاصی ن
تمام پرونده هایی است که به صورت اصراری 
در هیئت عمومی دیــوان عالی کشور مطرح 
می شود. مرتضوی مقدم افزود: پرونده آقای 
نجفی چندین مرتبه بین دادگاه و دیوان مورد 
اختالف قــرار گرفت و به همین دلیل جلسه 
دیوان برای تعیین تکلیف آن برگزار شد. وی 
افزود: پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از 
حیث این که مسئله قصاص منتفی است جنبه 

عمومی این جرم امروز تعیین تکلیف می شود.
اظهارات دادستان کل کشور	 

به گــزارش ایرنا دادستان کل کشور در   این 
ــا توجه  نشست گــفــت: قتل عمد اســـت و ب
بــه گذشت اولــیــای دم، فقط از حیث جنبه 
عمومی جرم آن را تعیین تکلیف می کنیم. 
حجت االسالم والمسلمین منتظری افزود: 
اولین مولفه ای که بین قاتل و مقتول در این 

پرونده وجود دارد، اختالفات شدید است و 
اختالفات عادی زن و شوهری نبوده است؛ 
این خانم اطالعاتی از این مرد به دست آورده 
بوده که مرد به شدت نگران بوده تا جایی که 
قاتل در اظهاراتش می گوید به او گفتم قضیه را 
تمام کنیم؛ قضیه چیست؟ وی گفت: انتخاب 
حمام برای این جنایت کاماًل حساب شده بوده 
است؛ اگر بنایی بر ترساندن داشته، در اتاق 
هم می توانست او را بترساند؛ ثانیًا اگر بنا به 
ترساندن بوده چرا اسلحه را مسلح کرده است؟ 
آیا این ها مولفه هایی نیست که نشان دهد قاتل 

با اراده و قصد قبلی مرتکب قتل شده است؟
واکنش وکیل نجفی	 

وکیل مدافع محمدعلی نجفی در گفت و گو با 
ایسنا درباره رای هیئت عمومی دیوان عالی 
در خصوص پرونده موکلش اظهار کرد: به هر 
حال این که با رای هیئت عمومی روبه روییم   
ــوان عالی  قابل اعتراض نیست و به نظر دی
احترام می گذاریم. آقای نجفی در راستای 

قانون مجازات اسالمی به لحاظ تعدد جرم به 
شش سال و نیم حبس محکوم شده که بند خ 
ماده 12 قانون کاهش  مجازات های تعزیری 
که به تازگی تصویب شده چنین اعالم کرده  
که در صورت وجود کیفیات مخففه و گذشت 
شاکی بحث تعیین مجازات های تشدیدی در 
باب تعدد جرم اعمال نمی شود؛ یعنی مجازات 
شش سال و نیم حبس قابل اجرا نیست و همان 
قانون به افراد  محکوم اجازه داده مراتب را از 
دادگاه تقاضا کنند تا نسبت به تخفیف  مجازات 
بر طبق  قانون اقدام شود  و ما آن را انجام می 
دهیم تا در نهایت مجازاتی کمتر از  سه سال 
حبس قابل اعمال باشد. حمیدرضا گودرزی 
افزود: دیگر این که آقای نجفی اسلحه شخصی 
خود را به اداره آگاهی تقدیم کرده و  محکومیت 
در باب اسلحه با قانون تعارض دارد که نسبت 
به آن تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد. وی 
گفت: موکلم اکنون در زندان است، اما شاید 
بتواند تقاضای مرخصی کند.  بر اساس این 
گزارش، نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم 
خرداد سال گذشته، میترا استاد همسر دوم 
خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در 
منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر 
آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل 
اعتراف و دلیل آن را اختالفات خانوادگی بیان 
کرد. نجفی قبال به اتهام قتل عمد و از جنبه 
عمومی جــرم، از سوی شعبه 9 کیفری یک 
تهران، به 6 سال و نیم حبس محکوم شده بود.
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شاخص

احتمال بازیابی رشد غیر نفتی 
در ماه های آینده

طبق گــزارش بانک مرکزی، نرخ رشد بدون 
نفت به منفی 0.6 و رشد با نفت به منفی 2.8 
درصد رسیده است. رئیس کل بانک مرکزی 
در این باره و در یادداشتی نوشت: اقتصاد در 
مسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک کروناست. 
در مقایسه با کشورهایی که با هیچ تحریمی 
مواجه نبودند و اقتصادشان صرفًا با ویروس 
کرونا درگیر بوده، عملکرد رشد اقتصادی کشور 
امیدوارکننده است. وی یادآور شد: تنها بخش 
منفی غیر نفت، بخش خدمات بوده است که به 
دلیل محدودیت های بهداشتی ناشی از کرونا 
کاماًل قابل پیش بینی بود. لذا بازیابی رشد 
در بخش غیر نفتی هم راستا با ارقام رشد تیر 
و مرداد شرکت های صنعتی دور از دسترس 
نیست. رئیس کل بانک مرکزی در پایان تأکید 
کرد: منفی بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار 
98، هم به دلیل فشار تحریم ها و هم به دلیل 
کاهش تقاضای جهانی ناشی از کرونا، طبیعی 
است؛ امید است این بخش نیز با روند اخیر 

صادرات نفت به مسیر رشد خود بازگردد.

خبر

اخبار

چهارشنبه   26 شهریور 1399
27 محرم 1442.  شماره  20476

 تحویل سالی یک جفت الستیک 
به صاحبان خودرو

تسنیم- معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت 
صمت گفت: مــردم با مراجعه به سامانه جامع 
تجارت، اطالعات شخصی و خودروی خود را وارد 
کنند. پس از راستی آزمایی، متقاضی درخواست 
خود را در سامانه ارائه می کند و سالی یک جفت 

الستیک تحویل خواهد گرفت.

 رفت و برگشت  انصراف 
از طرح نفتی!

 جهانگیری: طرح فروش اوراق سلف نفتی 
از دستور کار دولت خارج نشده است

دو شب قبل، دفتر معاون اول رئیس جمهور، خبر 
سخنان دکتر جهانگیری را در خصوص طرح 
فروش اوراق سلف نفتی مبنی بر این که »طرح 
گشایش اقتصادی به دلیل برخی ناهماهنگی ها 
از دستورکار دولت خارج شد« اصالح کرد. بر این 
اساس و به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به 
پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: 
به رغم طوالنی شدن فرایند بررسی این طرح و 
نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور 
از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت 
همچنان بر اجرای آن اصرار دارد و پیگیری های 

الزم را انجام خواهد داد.

یارانه کاالیی به مردم در کمیسیون 
برنامه مجلس نهایی شد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: در جمع بندی طرح تأمین کاالی اساسی به 
این نتیجه  رسیده ایم که اعتبار خرید کاال یا یارانه 
غیر نقدی در کارت یارانه ای افرادی که مشمول 

طرح معیشت می شوند، شارژ شود.
به گــزارش فــارس، میرتاج الدینی  با اشــاره به 
جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
اظهار کرد:  در جمع بندی طرح تأمین کاالی 
اساسی به این نتیجه  رسیده ایم که اعتبار خرید 
کاال یا یارانه غیر نقدی در کارت یارانه ای افرادی 
که مشمول طرح معیشت می شوند قرار بگیرد و 
در شش ماه دوم سال هر دو ماه یک بار یارانه غیر 

نقدی آنان شارژ شود. 
وی خاطرنشان کــرد: ما 20 قلم مــواد غذایی 
را برای امنیت غذایی خانوار در طرح یارانه ای 
کاالیی و غیر نقدی دیده ایم و دو گروه مشمول 
ــورت که  ــه ایـــن صـ ایـــن طـــرح خــواهــنــد شـــد. ب
مشموالن گروه اول، یک سوم افرادی را که یارانه 
معیشتی دریافت می کنند، شامل می شود. این 
گروه دو برابر گروه دیگر یارانه غیر نقدی دریافت 

خواهند کرد. 

ــروز مجلس به تشریح  وزیــر نفت در جلسه دی
آخرین دستاوردها در وزارتخانه متبوع خود 
پرداخت.  در این جلسه چالشی که چند نماینده 
سواالت خود را از زنگنه مطرح کردند، رئیس 
مجلس هم بر تغییر رویکردهای ضدتحریمی 
وزارت نفت و کارآمد شدن آن علیه تحریم ها 
تاکید کــرد. وی در واکنش به چرایی تشریح 
نشدن برنامه ها برای دورزدن تحریم های نفتی، 
با بیان این که اگر برنامه های دور زدن تحریم 
ها را توضیح دهم، نقشه عملیات را لو داده ام، 
اظهار کرد: به دنبال راه های جدید و صادرات 
مویرگی نفت هستیم.  به گزارش فارس، وزیر 
ــروز با حضور در صحن مجلس، در  نفت، دی
واکنش به این سوال که صــادرات محصوالت 
پاالیشی و پتروشیمی مشکل تحریم نــدارد، 
گفت: این گونه نیست، همه تحریم هستند.

ما هر چه صادر می کنیم به اسم ایران نیست. 
چندین بار تغییر می کند، حتی سندها هم تغییر 
می کند، مشخصات هم همین طور. می گویند 
چرا برنامه هایت را بــرای دور زدن تحریم ها 
توضیح ندادی؟ من اگر برنامه ها را توضیح دهم 
نقشه عملیات را لو داده ام، من فقط می توانم 
نتایج را خدمت نمایندگان بگویم.به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت، زنگنه در خصوص دور 
زدن تحریم ها گفت: تالش های زیادی برای 
دور زدن تحریم های نفتی صورت گرفته، ما از هر 
کسی که امکان بوده کمک گرفتیم، از نیروهای 
امنیتی و خارجی کمک گرفتیم و امیدواریم 
از ظرفیت دیپلماسی  اســتــفــاده  بــا  مجلس 
بین المجالس به ما کمک کند. ما حاضریم هر 
طور شده این اطمینان را برای شما حاصل کنیم 
و در این زمینه کار انجام شود، ما برای عرضه 
در بورس نیز طی جلساتی دغدغه های خود را 
مطرح کردیم، روسای کمیسیون های انرژی، 
اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس نیز گزارش هایی 
را از ما دریافت کردند، ما باید بتوانیم راهی را باز 

و صادرات مویرگی را آغاز کنیم.

ــر نفت در واکــنــش بــه اظــهــارات زاکانی  وزی
رئیس مرکز پژوهش های مجلس که گفت 
ــه دلــیــل لغو  ــان ب ــوم ــزار میلیارد ت 150 هـ
سهمیه بندی بنزین خسارت دیدیم، اظهار 
کرد: مگر سهمیه بندی بنزین را من لغو کردم؟ 
ــوده و  ــت ب سهمیه بندی بنزین تصمیم دول
مجلس نیز در زمان خودش هیچ مخالفتی با 
آن نکرد. وی همچنین درباره همکاری با توتال  
تاکید کرد :ما  به فناوری توتال نیاز داشتیم. 
در این جلسه، رئیس مجلس بعد از پایان گزارش 
وزیر نفت به نمایندگان گفت: آن چه مشخص 
و روشــن است این است که هدف گذاری ها و 
برنامه های وزارت نفت منطبق با تحریم ها و 
نیست.  کشورمان  علیه  دشمنان  فشارهای 
محمدباقر قالیباف با بیان این که به رغم تهدیدها، 
توان تبدیل آن به فرصت در وزارت نفت وجود 
دارد، این سوال را مطرح کرد که چرا بورس انرژی 
آن طور که می خواهیم فعال نیست و رونق الزم 
را ندارد؟ این موضوع به همان تغییر رویکردها 
بــاز مــی گــردد کــه باید حتمًا رخ دهد.رئیس 
مجلس گفت:  در بحث خام فروشی و فراورده ها 
مصرف،  الگوی  مهم  بحث  در  و  اولویت ها  و 
اقدامات الزم باید انجام شــود، این در حالی 
است که ما در بحث مصرف در زمره کشورهای 
پرمصرف در دنیا هستیم که کار وعملکردمان 
در این بخش اصاًل قابل قبول نیست.قالیباف 
گفت: در موضوع گاز مایع دچار مشکل کوچکی 
هستیم که شاید درصد کمی از افرادی را که از 
گاز طبیعی استفاده می کنند، شامل شود ولی 
این قشر مستضعف ترین و محروم ترین افراد در 
جامعه هستند لذا اگر بگوییم سهمیه آن ها را در 
سایتی قرار داده و از آن ها بخواهیم در این سایت 
ثبت نام کنند، چنین چیزی امکان ندارد. رئیس 
مجلس افزود: رسیدگی به سوخت کشاورزان 
هم بسیار مهم است و با آن که دغدغه جلوگیری از 
قاچاق را عده ای مطرح می کنند ولی با این حال 

کشاورزان از این موضوع رنج می برند. 

دیروز در حالی که شاخص کل برای سومین بار 
در هفته جاری مثبت بود، شاخص کل هم وزن 
برای اولین بار از 5 شهریورماه تاکنون صعودی 
شد تا سهامداران شرکت های کوچک هم بعد از 
حدود 40 روز بتوانند نفسی بکشند.به گزارش 
خراسان، دیــروز شاخص کل بورس 57 هزار 
واحد رشد کرد تا سومین روز صعودی در هفته 
جاری رقم بخورد و این شاخص مهم از میانه 
کانال 1.6 میلیون واحد عبور کند. رشد شاخص 
کل در اثر حمایت های گسترده از شرکت های 
بزرگ رخ داده و در سوی دیگر، منجر به فشار 
فروش در شرکت های کوچک برای خروج از 
آن ها و خرید سهام شرکت های بزرگ صادراتی 
شده بود. موضوعی که به اثر معکوس حمایت 
های دولتی بر سهام شرکت های کوچک برمی 
ــالوه بر حمایت های  گــردد! گفتنی اســت ع
دولت، رشد نرخ ارز نیمایی نیز در بهبود چشم 
انداز سهام شرکت های بزرگ صادراتی موثر 
بوده است.با این حال دیروز و چند روز بعد از 
مثبت شدن شاخص کل، شاخص کل هم وزن 
هم صعودی شد و صف های فــروش بسیاری 
از نمادهای کوچک هم باز شد. موضوعی که 
نشان دهنده متعادل شدن کلیت بازار سرمایه 
است. البته همچنان سرمایه گذاران برای حضور 
بلندمدت و میان مدت در بورس تردید دارند چرا 
که بازار نسبت به حمایت ها و خریدهای لحظه 
ای و دفعی شرطی شده و هر اتفاقی )مثل فروش 

عمده حقوقی ها( می تواند تعادل بازار را به هم 
بزند. دیروز حقوقی ها حدود دوهزار میلیارد 
تومان فروش خالص را ثبت کردند و نمادهای 
بزرگ خودرویی هم به صورت متعادل بازگشایی 
شدند اما پاالیشی های بزرگ همچنان متوقف 
انــد. نماد تاپیکو هم با بازگشایی مثبت 18 
درصــدی پس از مدت ها توقف، بیشترین اثر 
مثبت را بر شاخص کل بورس گذاشت.این در 
حالی است که همچنان حمایت های لفظی و 
عملی از بورس ادامه دارد. شرکت فرابورس 
از اختصاص 50 میلیارد تومان منابع برای 
بازارگردانی نماد این شرکت در بازار سرمایه خبر 
داد. مدیر روابط عمومی سازمان بورس نیز از راه 
اندازی استودیوی تلویزیونی بورس تا دو هفته 
آینده خبر داد. بااین حال همچنان نحوه حمایت 
از بــورس محل مباحثه اهالی اقتصاد است. 
مروی یکی از کارشناسان اقتصادی که نامه 25 
اقتصاددان به رئیس جمهور در خصوص رشد 
حبابی بورس را امضا کرده بود، با اشاره به این 
که سرمایه 100 سهامدار حقیقی طی رشدهای 
اخیر به هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت 
نباید با مداخله مخرب از بورس حمایت شود و 
توضیح داد: اگر دولت با عناوینی مانند حمایت، 
به حقوقی ها برای خرید و جمع کردن صف های 
فروش فشار بیاورد یا منابعی بیرون از بازار به 
آن تزریق کند، این کار سم مهلکی هم برای 
ــرای کــل اقتصاد خــواهــد بــود. ــورس و هــم ب ب

 قالیباف: رویکردهای وزارت نفت 
متناسب با تحریم هاتغییر کند 

زنگنه: صادرات مویرگی نفت را آغاز می کنیم

بازگشت بورس به روزهای سبز؟
 شاخص هم وزن بعد از 20 روز باالخره مثبت شد ؛

به روند بورس امید داشته باشیم ؟
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

صبح نو- این روزنامه در گزارشى با تيتر »بایدن  •
بدون روتــوش« نوشت : » هرچند جو بایدن، نامزد 
انتخابات ریاست  جمهوری حزب دموکرات آمریکا 
در نمایش انتخاباتى از رقيبش »دونالد ترامپ« بابت 
خروج از برجام انتقاد کرده و گفته در صورت پيروزی 
در 1400 به برجام بازخواهد گشت اما حاضر نيست 
از فرصتى که رقيب انتخاباتى اش برای دولت او ایجاد 
کرده به همين راحتى بگذرد؛ چنان که بایدن طى 
یادداشتى در پایگاه اینترنتى شبکه خبری سى ان ان 
برنامه سه  مرحله ای خود در قبال ایران را برشمرده 
و تاکيد مى  کند راه های هوشمندانه تری نيز برای 

سختگيری عليه ایران وجود دارد.«
جمهوری اسالمی- این روزنامه در خصوص  •

اقدام قوه قضایيه برای  اجرای قصاص قاتل کارمند 
سازمان آب شيراز که با اصرار خانواده مقتول صورت 
گرفت، نوشت : »اســنــاد و مــدارک شفاف نشان 
مى دهد قوه قضایيه یک قاتل را قصاص کرده و به 
خاطر این که در اجرای قانون به فشارها و تبليغات 
انحرافى اعتنا نکرده باید مورد تحسين قرار گيرد. این 
درست است که در قوه قضایيه مشکالتى وجود دارد 
که تا حدودی در کاهش اعتمادها مؤثر است، ولى 
این ضعف نباید موجب نادیده گرفته شدن اقدامات 

صحيح و قانونى این قوه شود.«
آرمان ملی- جواد آرین منش درباره نامزدهای  •

احتمالى اصولگرایان در انتخابات 1400 گفت : » در 
این یکى،دو ماه اخير، در ميان اصولگرایان با نام  های 
مختلفى رو به رو بوده ایم. آقایان قاليباف، الریجانى، 
ضرغامى، حاجى بابایى، قاضى زاده، سعيد محمد 
از قرارگاه خاتم، ســردار دهقان، رستم قاسمى، 
حدادعادل و احتماال آیت ا... رئيسى مطرح هستند، 
حتى احمدی نژاد هم بدش نمى آید با فراهم شدن 

زمينه در انتخابات حضور یابد.«

نامه نیوز نوشت: محسن کوهکن فعال سياسى  •
اصولگرا گفت:» آقای رئيسى در مدت مسئوليت 
اخيرشان تمام تمرکزش بر قوه قضایيه بوده است 
و برداشت من این است که او در شورای انتخاباتى 
اصولگرایان در انتخابات1400 حضور نخواهد 
داشت و فعاليتى نخواهد کرد؛ از سوی دیگر ایشان 

هم نامزد انتخابات نمى شوند.«
رویداد 24 مدعی شد : شواهد و قراین نشان  •

مى دهد طرح پيش فروش نفت که از سوی دولت به 
عنوان »گشایش اقتصادی « از آن یاد مى شد به بن 
بست خورده است و حتى ممکن است از دستور کار 
خارج شود. ظاهرا فشار ها برای کنار گذاشتن آن به 

نتيجه رسيده است.
برنا نوشت: جواد امام، فعال سياسى اصالح طلب  •

با اشاره به سخنان اخير ا... کرم مدعى شد: عمال 
ا... کرم انتخابات را منتفى و یک رقابت درون جریانى 
دانست. اصولگرایان قرار است از ميان خودشان یک 
فرد را انتخاب کنند و با توجه به مسيری که تاکنون 
ما، شاهد آن بودیم عمال نمى خواهند مشارکتى 

داشته باشند. 
ایلنا نوشت: على حسن پور، دادستان عمومى و  •

انقالب مرکز استان بوشهر اظهار کرد: دومين عضو 
شورای شهر بوشهر روز گذشته حسب دستور قضایى 
توسط اداره کل اطالعات استان بوشهر دستگير شد 
و رسيدگى به اتهام وی و دیگر افراد دستگير شده 

قبلى در حال رسيدگى است.

على ربيعى در پاسخ به گزافه گویى های دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمریکا در توئيتر که ادعا 
کرده بود هر اقدامى عليه منافع این کشور را 
با واکنشى هزار برابر شدیدتر پاسخ خواهد 
داد، گفت : » هرگونه خطای راهبری آمریکا، با 
پاسخ قاطع ایران مواجه خواهد شد«.  ترامپ 
روز گذشته در صفحه توئيتری خود نوشت: 
ــران  ــای رســانــه هــا، ای ــزارش ه » بــر اســاس گ
ممکن است در حال طرح ریزی برای یک قتل 
هدفمند یا حمله به آمریکا باشد تا انتقام کشتن 
سردار سليمانى را بگيرد. هر گونه حمله، به 
هر نوعى عليه ایاالت متحده با حمله ای هزار 
برابر قوی تر عليه ایران مواجه خواهد شد.« 
این توئيت رئيس جمهوری آمریکا واکنشى 
به گزارش نشریه پولتيکو است که در گزارشى 
مدعى شده بود ایران به دنبال هدف قرار دادن 
سفير آمریکا در آفریقای جنوبى بوده است. 
این در حالى است که مسئوالن جمهوری 
اسالمى بارها اعالم کردند که ضربه متقابل 
در انتقام خون شهيد سليمانى سخت و قاطع 
و در سطح مسئوالن ارشد آمریکا خواهد بود. 
در همين زمينه نيز سيد حسن نصرا... رهبر 
جبهه مقاومت در لبنان درباره انتقام از آمریکا 
گفته بود : » قصاص عادالنه به این معنى نيست 
که شخصيتى که هدف مى گيرد، هم وزن  
قاسم سليمانى باشد، کفش سردار سليمانى 
ارزشش از ترامپ بيشتر است. هيچ شخصى 
هم وزن قاسم سليمانى نيست که بتوان او 
را قصاص کــرد. قصاص عادالنه موجودیت 
نظامى آمریکا در منطقه است.«  با این حال 
به نظر مى رسد هر چه به انتخابات ریاست 
جمهوری در آمریکا نزدیک تر شویم ترامپ 
بــرای  ترساندن رای دهندگان آمریکایى و 
جذب آرای آنــان بر حجم این سخنان خود 

خواهد افزود.

ــت  ــى دول ــان ــالع رس ــه گـــزارش پــایــگــاه اطـ ب
واکنش  در  ــت  دول سخنگوی  ربيعى  على 
ــرامــپ در نشست خبری  ت ایــن تهدید  ــه  ب
دیــروز گفت: »متن سخنان ترامپ را دیدم 
و متاسفم کــه رئيس جمهور کــشــوری که 
داعيه مدیریت و نظم جهانى را دارد بر چنين 
پایه سستى اظهار نظر مى کند، اظهار نظری 
سریع و سفارشى و مخدوش. وی خطاب به 
ــردار شهيدمان  ترامپ اظهار کــرد: شما س
را که سردار صلح در منطقه و نماد مبارزه با 
تروریسم بود، ترور کردید و این ننگ شما پاک 
شدنى نيست.« ربيعى افزود: »آمریکا بزرگ 
ترین خطای راهبردی خود را مرتکب شده 
است و با این کارها نمى تواند جنایت های 
خود را مخفى کند.« سخنگوی دولت افزود: 
»در هر صورت هرگونه خطای راهبری آمریکا، 
با پاسخ قاطع  ایران مواجه خواهد شد.« به 
گزارش ایسنا،  بن رودز مشاور امنيت ملى 
کاخ سفيد در دولت پيشين آمریکا در پاسخ 
ــران به طور  به این توئيت ترامپ گفته : »ای
چشمگيری برنامه هسته ای اش را سرعت 
بخشيده است. سياست ترامپ درباره ایران، 
امنيت آمریکا و جهان را کاهش داده است. 
انتشار پيام های توئيتری تهدیدآميز این را 
تغيير نداده است.« همچنين سعيد خطيب 
ــور خــارجــه بــا رد  زاده سخنگوی وزارت ام
سفارشى،  گـــزارش  در  مطروحه  اتهامات 
مغرضانه و هدفمند منتشر شده در یکى از 
رسانه های آمریکایى که تالش دارد برای 
واقعى نشان دادن آن به اظهارات یک مقام به 
ظاهر دولتى آمریکا استناد کند، اظهار کرد: 
»به مقام های آمریکایى توصيه مى کنيم از 
توسل به روش های تکراری و پوسيده برای 
فضاسازی ضدایرانى در صحنه بين المللى 

دست بردارند.«

واکنش ها به یاوه گویی 
توئیتری ترامپ 

وزارت خارجه:آمریکا یى ها از روش های تکراری و پوسيده  
فضاسازی ضد ایرانى دست بردارند 

ویژه های خراسان  

خبر

اظهارات رئیس دیوان عالی در 
خصوص پرونده روح ا... زم و 

بابک زنجانی 

رئيس دیــوان عالى کشور گفت که رسيدگى به 
پرونده زم در دیوان عالى تمام شده و پرونده بابک 
ــزارش ایسنا  زنجانى در مرحله اجــراســت. به گ
حجت االسالم مرتضوی مقدم درباره پرونده زم  
اظهار کرد: »رای صادر شده و رسيدگى به پرونده 
زم در دیوان تمام شده است و رای آن اعالم خواهد 
شد.«  وی همچنين درباره آخرین وضعيت پرونده 
بابک زنجانى گفت: »این پرونده تمام شده و دست 
ما نيست و در مرحله اجراست.« رئيس دیوان عالى 
کشور  در واکنش به ارسال نامه ای از سوی وکيل 
این سه متهم به اعدام حوادث آبان 98 تصریح کرد: 

»هر نامه ای که مى آید روی پرونده مى رود.« 

توضیحات برادر قاضی منصوری درباره ادعای 
خودکشی او 

برادر قاضى منصوری با بيان این که جرم اتهامى 
به انــدازه ای نبود که او  نگران باشد، ادعای 
خود کشى بــرادرش را غير منصفانه توصيف 
کــرد. بــرادر غالمرضا منصوری در گفت وگو 
با ایلنا در خصوص ادعای مطرح شده توسط 
دادستانى رومانى مبنى بر خود کشى قاضى 
منصوری گفت: »جرم اتهامى به اندازه ای نبود 
که ایشان نگران باشد، اگر نگران بود، برای 

بازگشت به کشور تالش نمى کرد... و 
هيچ نگرانى برای ورود به کشور نداشت 
و اصرار داشت که به کشور بازگردد؛ بر 
همين اساس نباید غيرمنصفانه بگویيم 
که ایشان خودکشى کــرده اســت.« وی 
همچنين در پاسخ به سوالى مبنى بر این 
که شخصى همراه غالمرضا منصوری 
بوده است یا خير، اظهار کرد: »در طول 
مدتى که با برادرم در ارتباط بودیم، هيچ 
زمانى اعالم نکرد که کسى او را همراهى 
مى کند.« بــرادر غالمرضا منصوری در 
خصوص تحویل جسد نيز گفت: »هيچ یک 
از اعضای خانواده از طریق بدن پيمایى 
و احــراز هویت نتوانستيم هویت ایشان 
را شناسایى کنيم و فقط استناد ما برای  

تحویل جسد، نامه کتبى اســت که پزشکى 
قانونى بعد از گرفتن آزمایش DNA به دادسرای 
ــرد.«  گفتنى اســت  قاضى  ــال ک جنایى ارس
منصوری متهم نهم پرونده اکبرطبری بود که 
پس از دستگيری وی گفته شد از کشور گریخته 
است. وی در ویدئویى خبر از بازگشت خود به 
ایران داد ولى پس از چندی به صورت مشکوک 

جان باخت.  

دالالن رجیستری موبایل 
قاچاقچی محسوب می شوند

یک مسئول دولتى در نامه روزهای اخير خود خطاب 
به تعدادی از دستگاه های اجرایى و تشکل های 
صنفى، به آن ها متذکر شده بر اساس مصوبه اخير 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، خرید و فروش 
اطالعات گذرنامه به منظور ثبت گوشى تلفن همراه 
در سامانه های رجيستری، به عنوان »اقدام سازمان 
یافته در راستای قاچاق کاال« محسوب مى شود و در 
صورتى که فعاالن برخى اصناف در چنين اموری 
فعاليت مى کردند، به منظور جلوگيری از پيامدهای 
احتمالى نسبت به رعایت تذکرات فوق اقدام کنند.

دستور فوری برای نقره داغ 
برخی واردکنندگان زرنگ 

ــال گزارشى خطاب به  یک نهاد مسئول با ارس
برخى مدیران اجرایى، با اشــاره به بررسى های 
صورت گرفته توسط یک نهاد قضایى درباره واردات 
خودروهای خارجى با عنوان ورود موقت به داخل 
کشور، از مخاطبان خواسته است با توجه به این 
که برخى دارندگان این خودروها تالش کرده اند 
خودرو های مذکور را از کشور خارج نکنند، ضمن 
تهيه فهرستى از مشخصات این افراد و خودروهای 
آن ها، راجع به اعالم وقوع جرم به مرجع ذی صالح 

برای پيگيری این تخلف اقدام فوری انجام دهند.

ایــن روزهــا و با نزدیک شــدن به انتخابات 
1400 کم کم حرف و حدیث ها درباره این 
که چه کسانى به انتخابات ریاست جمهوری 
ورود مى کنند  داغ مى شــود. در این ميان 
یکى از گزینه هایى که به عنوان کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری آینده از او نام 
مى برند على الریجانى رئيس سابق مجلس 
ــت؛ شخصيتى که در طيف بندی های  اس
ــالح طلبش   زیاد  سياسى  اصولگرا یا اص
مشخص نيست ولى تا این جای کار کارگزاران 
یاحداقل بخشى از آن ها  نشان داده اند که به 
کاندیداتوری او عالقه مند هستند. در همين 
زمينه محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی 
این حزب، که پيشتر در مصاحبه ای اسمى از 
على الریجانى به عنوان گزینه های احتمالى 
این حزب هم نياورده بود و بسياری  بر همين 
اساس اعالم کرده بوند که الریجانى دیگر 
گزینه کارگزاران نخواهد بود؛ روز گذشته در 
یادداشتى در روزنامه سازندگى الریجانى را 
شخصيتى معرفى کرد که اصالح طلبى او 
به اصولگرایى اش بيشتر مى چربد: »برخى 
صاحب نظران سياسى از کاندیداتوری آقای 
الریجانى سخن مى گویند یا تاکيد مى کنند 
که ایشان قــرار اســت بنا بر حمایت اصالح 
طلبان وارد صحنه شوند. باید تاکيد کنم که 
آقای الریجانى از منظر تاریخى، متعلق به 
جریان اصولگرایى است، اما حداقل از سال 
84 تا امروز رفتار، منش و نوع سياست ورزی 
ایشان شباهت های زیــادی به رویکرد های 
اصالح طلبانه داشته و تجربه سه دوره مجلس 
سوی  از  را  رضایتمندی  نوعى  هم  ایشان 
اصالح طلبان در کنار خود دارد؛ بنابراین 
عطف عنایت به امثال آقای الریجانى زمانى 
مى تواند مطرح باشد که اصــالح طلبان از 

ارائــه نيروی متحد و مشترک ميان احزاب 
متبوع خود دچار امتناع یا محروميت شوند.« 
ــزود: » چه بسا در شرایط انقباضى و  وی اف
ــرای اصــالحــات در ســال 1400  صعوبت ب
هم واقعه ای مشابه آن چه که در سال 92 
رخ داد، رقم بخورد. در آن شرایط از ميان 
گزینه های موجود ممکن است گزینه هایى 
مثل آقای الریجانى که از چهره های معقول 
اصولگرایى است، بتواند مورد بحث و گفت 

وگو قرار گيرد.« 
البته عطریانفر در ادامه یادداشت خود اشاره 
کــرده است  که اصــالح طلبان هنوز با گزینه 
کارگزاران یعنى الریجانى کنار نيامده اند، 
اما تلویحا بيان کرده  که رسيدن به گزینه ایده 
آل اصالح طلبى شاید در 1400 امکان پذیر 
نباشد:»اما اصالحات در این شرایط تاکيد بر 
یک رقابت تمام عيار بين یک نيروی متصل 
به جبهه اصالحات با یک شخصيت معقول از 
اصولگرایان دارد. بالطبع اصالحات عالقه مند 
است آقای الریجانى رقيب شریف عرصه رقابت 
شرافتمندانه با نماینده منتخب و نامزد برگزیده 
جبهه اصالحات باشد. در این حالت زیباترین 
رقابت رخ خواهد داد که شباهت تاریخى آن را 
در سال 76 بين آقای ناطق نوری و آقای خاتمى 
دیدم و تجربه  کامال گویا و روشنگری بود.« باید 
گفت همان طور که چندی قبل هم روزنامه 
شرق به آن اشاره کرده بود کارگزاران مسير 
دیگری از بقيه اصالح طلبان را درپيش گرفته 
اند و سياستشان در انتخابات پيش رو  بر محور 
» ائتالف« شکل گرفته تا  حضور با »کاندیدای 
اصالح طلب«. حال باید منتظر ماند و دید که آیا 
کارگزاران به جمع بندی با الریجانى مى رسند 
یا نه ؟ و آیا در این مسير مى توانند اصالح طلبان 

را با خود همسو کنند یا نه؟

الریجانی گزینه 
1400 کارگزاران؟ 

 عطریانفر: سياست ورزی الریجانى 
 شباهت های زیادی به رویکردهای 
اصالح طلبانه داشته است

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



ــی  ــت مـــعـــمـــوال وق
صحبت از موفقیت 
یک شخص به میان 
می آید، در نهایت 
از خــانــواده اش تشکر می کنند که 
ــرده تا  ــوده و حمایتش ک همراهش ب
به این موفقیت برسد. ولی در تاریخ 
افــراد موفقی داریــم که خانوادگی 
معروف شده اند و به اصطالح تاریخ 
ساخته اند. در این پرونده چند خواهر 
و برادر معروف را معرفی می کنیم که با 
کمک همدیگر به موفقیت رسیده اند. 
ــرار نــیــســت کــه همیشه  ــ ــه ق ــالص خ
ــرادران مشغول دعــوا و  خواهران و ب
باشند،  کشتی گرفتن  و  گیس کشی 
گاهی با همکاری یکدیگر می توانند 

نام شان را در تاریخ ثبت کنند.

پرونده

آشنایی با خواهر و برادرهای موفقی که دستاوردهایشان باعث  شهرت شان شد

 برادران رایت، خواهران برونته 
و دوقلوهای فضایی

 1696
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خالقان هواپیما

چه کسانی؟ برادران رایت
ــرادر آمریکایی اهل  ــت« دو ب ــل« و »ویلبر رای »ُارویـ
اوهایو بودند که به  خاطر اختراع اولین هواپیمای 
قابل کنترل موتوردار و سنگین تر از هوا در تاریخ ۱۷ 
دسامبر ۱۹۰۳ میالدی مشهور شدند. این دو که 
ابتدا در حرفه دوچرخه سازی مشغول بودند، سال ها 
روی گالیدرها و وسایل نقلیه مشابه قبل از نخستین 
پروازشان کار کردند. اختراع اصلی برادران رایت 
مکانیزم »خمش بال« )Wing warping( بود که 
خلبان می توانست با خم کــردن بال به سمت مد 
نظر، هواپیما را در جهت دلخواه بچرخاند. آن ها 
همچنین سیستم کنترلی مشابه سکان قایق برای 
هواپیما طراحی کردند که به خلبان اجازه می داد تا 
هواپیما را در هر سه بعد هدایت کند. برادران رایت 
در ۱۹۰2 گالیدری ساختند و با موفقیت آزمایش 
کردند. این هواپیمای بدون موتور در حقیقت اولین 
ماشین پرنده کامال کنترل پذیری بود که تا آن زمان 
آزمایش می شد. آن ها سرانجام هواپیمای خود را که 
»فالیر« نامیده بودند برای آزمایش در ۱4 دسامبر 

۱۹۰۳ آماده کردند. 
در آن روز همه چیز آماده به نظر می رسید. ویلبر و 
ارویــل برای انتخاب خلبان با سکه قرعه کشیدند 
که ویلبر برنده اولین قرعه شد. آن ها هواپیما را روی 
تپه ای مشرف به ساحل روی ریلی کوتاه باال کشیدند 
سپس طناب را رها کردند. هواپیما به آرامی سرعت 
گرفت اما کم تجربگی موجب شد تا ۳ ثانیه پس از 
برخاستن هواپیما ساقط شود. سه روز بعد باز هم 
همه چیز مهیا به نظر می رسید جز این که باد سریع تر 
از چیزی بود که انتظار داشتند. در حالی  که این بار 
نوبت ارویل بود که راس ساعت ۱۰:۳5 صبح پشت 
فرمان هواپیما دراز بکشد. هواپیما به آرامی از زمین 
بلند شد و برای ۱2 ثانیه به پرواز خود ادامه داد. پرواز 
اگرچه کوتاه اما به وضوح کنترل پذیر بود. آن ها سه 
پرواز دیگر هم در آن روز انجام دادند که چهارمین 
و طوالنی ترین آن 5۹ ثانیه به طول انجامید و در 
طول آن موفق شدند 25۹ متر را پرواز کنند. البته 
این آخرین پرواز فالیر بود چون شدت باد هواپیما 
ــورد. این  را چرخاند و آسیب جــدی به بدنه آن خ
هواپیما امروزه در موزه ملی هوا و فضا در واشنگتن 

نگهداری مــی شــود. ایــن دو 
برادر در تمام طول زندگی 

رابطه  صمیمی خود   را 
حفظ کردند تا وقتی که 

ویلبر)برادر کوچک تر( در 45 
سالگی به ناگهان درگذشت. 

ارویل در نهایت شرکت 
هــواپــیــمــاســازی را 
فـــروخـــت و پـــس از 

آخرین پروازش در 
ــال ۱۹۱8  سـ
بــازنــشــســتــه 

شد.

دوقلوهای فضایی
چه کسانی؟ برادران کلی

ــل آمریکا و  »اســکــات جــوزف کلی« فــضــانــورد اه
متولد سال ۱۹۶4 است که در چندین ماموریت 
فضایی حضور داشته است. او توانست به مدت 
ــال بــه طــور مستمر در فضا زنــدگــی کند.  یــک س

ایــن فضانورد نخستین شخصی بــود که از داخل 
ایستگاه بین المللی فضایی روی صفحه اجتماعی اش 

 از طلوع خورشید، کره زمین و تجربه زندگی فضایی  پست 
 و عکس منتشر می کرد. بــرادر دوقلوی همسان اسکات، یعنی »مــارک کلی« هم از 
فضانوردان آژانس فضایی ناساست. اسکات یک سال را در فضا گذراند و در این مدت 
مارک در زمین ماند. هدف از این سفر بررسی زندگی طوالنی در موقعیتی با جاذبه صفر 
بود تا ناسا از این طریق بتواند خود را برای ماموریت بزرگ تر یعنی زندگی انسان روی کره 
مریخ آماده کند. اسکات کلی در طول دوران حضورش در فضا از بدن خود نمونه برداری 
می کرد و با انجام بازی های کامپیوتری حافظه و سرعت عکس العملش را می سنجید. 
۳۶۰ کیلومتر پایین تر از او، مارک روی زمین هم آزمایش های مشابه را انجام می داد. 
مقایسه  شرایط بدنی این دو برادر دوقلو اطالعات ارزشمندی را درباره  تاثیرات حضور 
طوالنی مدت در فضا در اختیار دانشمندان گذاشت. نکته  جالب درباره این پروژه  این 
است که در ابتدا قرار بود این مطالعه تنها روی تغییرات زیستی بدن اسکات انجام شود اما 
با پیشنهاد خودش، برادر دوقلوی او نیز وارد این پژوهش شد تا پروژه  »مطالعه دوقلوهای 
ناسا« شکل بگیرد. سفر به فضا باعث شد هزاران ژن در بدن اسکات کلی که پیش از سفر 
به فضا غیرفعال بودند، فعال شوند. تعداد این ژن ها با طوالنی شدن مدت سفر افزایش 
یافتند. برخی از این ژن ها با ایجاد پروتئین هایی به ترمیم DNA آسیب دیده کمک 
می کنند. از سوی دیگر اسکات در تست های شناختی نیز به خوبی گذشته نبود و سرعت 
و دقت او کاهش یافته بود. این دو مسئله، گروهی از دانشمندان را از خطرات سفر های 

طوالنی مدت به فضا نگران کرد.

مستندساز و اولین جهانگردان موتورسوار ایرانی
چه کسانی؟ برادران امیدوار

عیسی )متولد سال ۱۳۰8 در تهران( و عبدا... امیدوار 
)متولد ســال ۱۳۱۰( دو بـــرادر جهانگرد، پژوهشگر و 
مستندساز ایرانی هستند. بــرادران امیدوار از اوایل پاییز 
۱۳۳۳ سفر پژوهشگرانه خود به دور دنیا را با دو دستگاه 
موتورسیکلت آغاز کردند. مرحله نخست سفر هفت سال به 
درازا انجامید. در این مرحله آنان پس از گذر از کشورهای 
افغانستان، پاکستان و هند، به سوی تبت و سپس آسیای 
جنوب شرقی و استرالیا سفر کردند. با گذر از اقیانوس آرام 
به آالسکا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی سفر کردند. 
سرانجام با گذر از اقیانوس اطلس وارد اروپا شدند. آن دو در 

اقامت کوتاه خود در اروپا با انتشار مقاالت پژوهشی مربوط 
به سفرهایشان و مصاحبه با رسانه ها، منابع مالی مورد نیاز 
برای مرحله دوم سفر خود را تأمین کردند. برادران امیدوار 
در سال ۱۳4۰ مرحله دوم سفرهای جهانگردی خود را با 
خــودروی ون دوسیلندر دریافتی از شرکت خودروسازی 
سیتروئن، از مرز کویت آغاز کردند. سپس با گذر از عربستان 
سعودی وارد آفریقا شدند. آن ها در این سفر توانستند اولین 
فیلم رنگی را از خانه خدا تهیه کنند. موزه برادران امیدوار در 
بخش شمال غربی مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ سعدآباد، 
اولین موزه انسان شناسی در ایران است که در دو نگارخانه 
آن آثار اهدایی برادران به معرض نمایش گذاشته شده  و در 

نگارخانه سوم هم فیلم و عکس های گرفته شده توسط این 
دو برادر به نمایش درمی آید. در این موزه عالوه بر حیوانات 
و حشرات تاکسیدرمی شده می توان عاج و پای فیل هایی که 
از آفریقا آورده اند،  استخوان نهنگی که با آن چاقو و شمشیر 
ساخته اند، ابزارآالت شکار و موسیقی قبایل آفریقایی و آمازون 
را دید. یکی از آثار هیجان انگیز این موزه سر انسان بومی است 
که توسط یک قوم بدوی به طرز عجیبی کوچک شده است. 
برادران امیدوار نخستین جهانگردان ایرانی و نخستین مسافر 
آسیایی قطب جنوب و شمال )عبدا... امیدوار( هستند. 
هم اکنون عبدا... در شیلی و عیسی در تهران زندگی می کند 

و یک شنبه اول هر ماه در موزه با عالقه مندان دیدار می کند.

مدیون مادر و دیگر خواهرها
چه کسانی؟ خواهران ویلیامز

اسم ونوس و سرنا ویلیامز که تنها یک سال با یکدیگر 
تفاوت سنی دارند با دنیای تنیس، قهرمانی ها، جوایز 
فــراوان و البته رکوردهایی باورنکردنی گره خورده 
است. اما آیا می دانستید دختران خانواده ویلیامز در 
واقع 5 نفر هستند که تنها سرنا و ونوس توانسته اند به 
این حد از شهرت دست یابند؟ البته این سه خواهر گمنام 
کمک زیادی به دو خواهر مشهور خود برای رسیدن به این میزان 
موفقیت کرده اند. در دهه 8۰ ریچارد ویلیامز بعد از تماشای مسابقه یک خانم تنیسور که جایزه 
4۰ هزار دالری را برد، تصمیم گرفت دو دخترش ونوس و سرنا وارد دنیای تنیس حرفه ای شوند. 
خودش آموزش دخترانش را بر عهده گرفت و در تمام این مدت فرزندان ناتنی اش را نیز به کمک 

دخترانش فرامی خواند. آن ها تا ۱8 سالگی هر شب راس ساعت ۱۰ شب به رختخواب 
می رفتند و جز خواهران خود هیچ دوستی نداشتند.  موفقیت های این دو خواهر در 

مسابقات تنیس تمامی نداشت و یکی پس از دیگری جام ها و جایزه ها را درو می کردند. 
ونوس در مسابقه فینال اوپن استرالیا در سال 2۰۱۷ هنگامی که بازی را به خواهر 
کوچکش واگذارکرد، در سخنرانی خود پس از پایان بازی قبل از هر چیز خطاب به 
خواهرانش در بین تماشاگران گفت: »از این که توانستم تمام شب را در برابر چشمان 

شما بازی کنم بسیار خوشحالم. بسیار به شما افتخار می کنم. شما به اندازه دنیا برایم 
مهم هستید... خواهر ایشا، کجایی تو؟« و وقتی که متوجه شد یکی از خواهرانش در میان 

تماشاگران نیست گفت: »اوه چه بد، اون نیومده؟« در ژانویه 2۰۱8 سرنا ویلیامز پیامی 
احساسی در صفحه اینستاگرام خود درباره زنان موثر در زندگی اش منتشر کرد که در آن 
به نام مادر و خواهرانش اشاره کرده بود. وی در زیر عکسی از خودش که در کنار مادر و 
خواهرانش بود، نوشت: »آن ها بسیار قوی و برای زندگی من حیاتی هستند. مادرم 5 زن و 
۳ نوه بزرگ کرده است. من این عکس را دوست دارم زیرا رابطه نزدیکی بین ما وجود دارد. 

این همان چیزی است که باعث می شود من متواضع باشم.«

دالتون های کمدی کالسیک

چه کسانی؟ برادران مارکس
ــرادران مارکس پنج نفر بــودنــد: »چیکو«  بـ
)بــا نــام اصلی لئونارد ۱۹۶۱ - ۱88۶(، 
»هارپو« )آدولف، ۱۹۶4 - ۱888(، »گروچو« 
)جــولــیــوس هــنــری، ۱۹۷۷ - ۱8۹۰(، 
»گومو« )میلتون، ۱۹۷۷ - ۱8۹۳( و »زپو« 
)هربرت، ۱۹۷۹ - ۱۹۰۱(. پدرشان یک 
خیاط معمولی اهل نیویورک بود و به زحمت 
خرج این پسران را که با شیطنت هایشان یک 
محله را جان به لب کرده بودند، درمــی آورد. 
با این حال مادرشان خیلی دوســت داشت 
پسرانش بازیگر شوند و تشویق شان می کرد. 

در ابتدا همه  برادران به جز زپو در نمایش های 
مختلف ظاهر شدند، اما قبل از ورودشــان به 
تئاتر برادوی، گومو بازیگری را کنار گذاشت 
و زپو جای او را پر کرد. باالخره اوج کارشان 
نمایش »بیسکویت حیوانی« )۱۹28( بود. 
برادرها در این زمان شهرت خوبی به عنوان 
کمدین های خانوادگی به دست آورده بودند 
و صدای قهقهه  تماشاگران را بلند می کردند. 
موفقیت شان باعث شد مــورد توجه شرکت 
فیلم سازی پارامونت قرار بگیرند. بــرادران 
مارکس با تمام کمدین های قبل و بعدشان 
تفاوت داشتند. آن ها نه مانند کمدین های 

ماشینی  حرکات  اسلپ استیک  سینمای 
داشتند، نه مانند چاپلین احساساتی بودند 
و نه مانند کیتون حرکات خارق العاده انجام 
می دادند. آن ها با ویژگی های خاص خودشان 
مثل حرافی های گروچو با آن سبیل و ابروهای 
پرپشت و سیگار برگ بر لب، لهجه ایتالیایی 
چیکو و حرکات فیزیکی هارپو که شبیه یک 
شخصیت الل کارتونی بــود، تماشاگران را 
می خنداندند. برادران مارکس سرانجام در 
سال ۱۹5۰ با فیلم »عشق شاد« از یکدیگر جدا 
شدند. بعد از مرگ چیکو و هارپو، گروچوی 8۷ 
ساله نمایش یک نفره را با نام »یک بعدازظهر« 

در نیویورک روی صحنه برد و در همین سال در 
فستیوال کن از او تقدیر شد. گروچو مارکس نیز 
سرانجام در سال ۱۹۷۷ درگذشت و به این 
ترتیب یکی از طالیی ترین دوره های سینمای 

کمدی ناطق به پایان رسید.

3 نویسنده با آثاری 
پرفروش

چه کسانی؟ خواهران برونته
در  کتاب هایشان  که  بودند  انگلیسی  خواهر  سه 
دهه های 4۰ و 5۰ قرن نوزدهم میالدی منتشر شد و 
آثارشان جزو آثار کالسیک ادبیات جهان قرار گرفت. 
»شارلوت« )۱8۱۶ - ۱855(، »امیلی« )۱8۱8 - 
۱848( و »آن برونته« )۱82۰ - ۱84۹( در شهر 
تورنتون در انگلیس به دنیا آمدند. هر سه خواهر به 
عنوان آموزگار و معلم سرخانه فعالیت می کردند و 
برادر آن ها به نام »برانول« نیز یک شاعر و نقاش بود. 
در سال ۱84۶ این سه خواهر کتاب شعری با هزینه 
خود منتشر کردند اما موفقیتی به دست نیاورد و پس 
از آن خواهران رو به نوشتن رمان آوردند. کتاب های 
»اگنس گری« توسط آن برونته و »جین ایر« توسط 
شارلوت در سال ۱84۷ چاپ شدند که در این سال 
»جین ایر« جزو پرفروش ترین آثار شد. سپس در سال 
۱848 امیلی رمان »بلندی های بادگیر« )در ایران 
به نام عشق هرگز نمی میرد( و آن برونته داستان 
»مستأجر عمارت وایلدفل« را منتشر کرد. کتاب ها 
کمابیش به موفقیت دست یافتند، اما عمر حرفه ای 
خواهران مانند عمر خودشان کوتاه بود. امیلی قبل از 
اتمام دومین رمانش و در سال ۱848 در ۳۰ سالگی 
به علت بیماری سل درگذشت و خواهرش آن، در 
سال بعد با همان بیماری در 2۹ سالگی از دنیا رفت. 
شارلوت که بعد از مرگ برادرش در همان سال با پدر 
تنها شده بود، به نوشتن ادامه داد. او در سال ۱854 
به همسری معاون پدرش درآمد و یک سال بعد به علت 

بیماری در ۳8 سالگی درگذشت.
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   غذاهای باکیفیت یا بی کیفیت؟
کمبود مواد مغذی مهم  در بدن مــی تواند باعث هوس 
های خاص شود. بنابراین خوردن مواد غذایی مناسب 
که دارای مــواد معدنــی و ویتامین هاســت ) غــذای با 
کیفیــت ( راه دیگری بــرای کاهش اشتهاســت. به این 
 ترتیب، بــدن شــما مواد مغــذی مــورد نیــاز را دریافت 
می کند و بعد از خوردن غذا، خیلی احساس گرسنگی 

نخواهید داشت.
اگر نیاز به خوردن میان وعده دارید، مطمئن شوید که 
ماده غذایی انتخابی سالم و مغذی است. مثال میوه ها، 
آجیل، سبزیجات یا دانه ها گزینه های معقولی هستند.

   بدن گرسنه، هوس می کند
بزرگ تریــن دلیــل هوس غذاهــای خاص، گرســنگی 
است.   بنابراین جلوگیری از گرسنگی زیاد، ممکن است 
ایده خوبی برای کاهش میل به غذاهای ناســالم و قند 
باشد. اگر مرتب غذا بخورید و میان وعده های سالم در 
دسترس تان باشد، کمتر احتمال دارد به سراغ تنقالت 
چاق کننده بروید.با ســیر شــدن به موقــع و اجتناب از 
گرسنگی طوالنی، ممکن است قادر به کاهش میل به 

غذاهای ناسالم و قند باشید.

   خرید و گرسنگی  
فروشگاه های مواد غذایی احتماال بدترین مکان ها برای 
افرادی هستند که زیاد هوس می کنند یا گرسنه اند. اول 
این که فروشگاه مواد غذایی به شما دسترسی آسان به 
تقریبا هر نوع غذایی کــه می تواند هوس ایجــاد کند را 
می دهد. دوم این که ســوپرمارکت ها معموال غذاهای 
ناسالم را جلوی چشــم قرار می دهند.بهترین راه برای 
جلوگیری از میل به خرید و خوردن تنقالت ناسالم و پر 

از قند این است که هرگز گرسنه به خرید نروید.

   به اندازه کافی بخوابید
اشتهای شما به شدت تحت تاثیر هورمون هایی است که 
در طول روز تغییر می کنند. محرومیت از خواب باعث 
اختالل در این نوسانات می شود و ممکن است منجر به 

افزایش اشتها و میل شدید شود.
مطالعاتی که از این فرضیه حمایت می کنند نشان می 
دهند افرادی که از خواب محروم هســتند در مقایســه 
با افرادی که به اندازه کافی مــی خوابند، تا ۵۵ درصد 

بیشــتر چاق می شــوند. به همین دلیل، خــواب کافی 
و با کیفیــت ممکن اســت یکی از قــوی تریــن راه های 
جلوگیری و کاهش میل به غذاهای ناسالم و قند باشد.

   دوری و دوستی
یکی از راه هــای کاهش میل به غذاهای ناســالم و قند 
فاصله گرفتــن از این مــواد غذایی اســت. هنگامی که 
احســاس می کنیــد به مصــرف مــاده غذایــی خاصی 
اشتیاق دارید، سعی کنید از آن فاصله بگیرید. به عنوان 
مثال، مــی توانید به پیــاده روی بروید یــا دوش بگیرید 
تا ذهن تان منحرف شــود. تغییــر در اندیشــه و محیط 
زیست ممکن اســت به کاهش میل به غذاهای ناسالم 
و قند کمک کند.برخی مطالعات نیز نشان داده اند که 
جویدن آدامس ) بدون شــکر ( می تواند ســبب کاهش 

میل و اشتها شود.

   آب بنوشید
تشنگی اغلب با احساس گرســنگی یا میل به غذاهای 
سالم و تنقالت اشتباه گرفته می شود. اگر میل ناگهانی 
برای مصرف یک غذای خاص دارید، ســعی کنید یک 
لیوان آب بخورید و چند دقیقه صبر کنید. ممکن است 
در این بازه زمانی اشــتیاق شــما از بین برود، زیرا بدن 

شما واقعا تشنه بوده است.
عالوه بر این، نوشــیدن مقدار زیادی آب ممکن اســت 
خواص زیادی برای بدن داشــته باشــد. در میان افراد 
میان سال و مســن، نوشــیدن آب قبل از غذا می تواند 

اشتها را کاهش دهد و به کاهش وزن کمک کند.

   تمرینات ذهنی
تمرینات ذهنــی به معنی توجــه به غذاهایی اســت که 
می خورید. این تمرینات به شــما می آمــوزد که آگاهی 
خود را از عادات غذایی، احساسات، گرسنگی، میل و 

احساسات جسمی افزایش دهید.
یــک مطالعه شــش هفته ای کــه روی گوشــت خواران 
انجام شد نشان داد که خوردن غذا با حضور ذهن باعث 
کاهش میل به  غذا می شــود. همچنین شــدت هوس 

نوشیدن هر نوع نوشیدنی قندی را کاهش می دهد.

   پروتئین سلطان مواد غذایی
خوردن پروتئین بیشتر می تواند اشتهای شما را کاهش 
دهد و از بروز بیش از حد میل به غذاهای ناسالم و قند، 

جلوگیری کند. این کار احســاس گرسنگی را کاهش 
می دهد و به شــما کمک می کند تا بیشتر و طوالنی تر 

احساس سیری کنید.
یک مطالعه که روی دختران نوجوان دارای اضافه وزن 
انجام شد نشان داد که خوردن صبحانه حاوی پروتئین 

به میزان قابل توجهی وزن آن ها را کاهش می دهد.
مطالعه دیگری که روی مردان دارای اضافه وزن انجام 
شد نشان داد که افزایش مصرف پروتئین به اندازه ۲۵ 
درصد کل کالــری دریافتــی در روز، باعث کاهش ۶۰ 
درصدی میل به غذاهای ناســالم و تنقالت می شــود. 
عالوه بر این، میل به مصرف میان وعده در شب حدود 

۵۰درصد کاهش می یابد.

   به جنگ استرس برو
استرس ممکن اســت گرایش بدن به مصرف غذاهای 
خاص را تحریک کند و بر رفتارهای تغذیه ای شما تأثیر 
بگــذارد، به خصــوص در زنــان. تحقیقات نشــان داده 
انــد  زنانی که تحت اســترس هســتند، به میــزان قابل 
توجهی کالــری مصرف مــی کنند و گرایش بیشــتری 
نسبت به زنانی دارند که استرس ندارند.عالوه بر این، 
استرس سطح کورتیزول خون شما را افزایش می دهد، 
کورتیزول هورمونی اســت که باعــث افزایش وزن می 
شود، به خصوص در ناحیه شکم. سعی کنید تنش را در 
محیط اطراف خود با برنامه ریزی و به طور کلی کاهش 

استرس، به حداقل برسانید.

   اسفناج هوس ُکش
عصاره اســفناج یک مکمل جدید است که به بازار ارائه 
و از برگ های اســفناج ساخته شده اســت. این عصاره 
کمک می کنــد در هضم چربی تاخیر ایجاد شــود. این 
موضوع باعــث افزایــش ســطح هورمــون هایی مانند 
GLP-1 می شود که منجر به کاهش اشتها و گرسنگی 

می شوند.
مطالعــات نشــان داده اند که مصــرف 3/7 تــا ۵ گرم 
عصاره اســفناج در هر وعــده غذایی می تواند اشــتها و 
میل به غذا خوردن را تا چند ســاعت بعد کاهش دهد. 
یک مطالعه که روی زنان دارای اضافه وزن انجام شــد 
نشان داد که مصرف ۵ گرم عصاره اسفناج در روز باعث 
کاهش ۸7 تا۹۵ درصــدی میل به مصرف شــکالت و 
pubmed: منبع غذاهای پرچرب می شود. 

پزشکی

بهترین ترکیبات 
 خانگی و طبیعی 

برای بوتاکس پیشانی

با افزایش ســن، میــزان تولید پروتئین هــای کالژن و 
االســتین پوســت کاهش می یابد و این مســئله سبب 
می شــود پوســت فرد نازک تــر و آســیب پذیرتر به نظر 
برســد. در کنار افزایش ســن، آســیب های خارجی از 
جمله آلودگی محیط اطــراف، کم آبی و ورود ســموم 
خارجی در منافذ پوست به مرور زمان خطوط چروک 
را عمیــق می کنــد و آن ها را بیــش از پیش بــه نمایش 
می گذارد. همچنین تکرار زیاد برخی حاالت صورت 
مثل اخم یا خنده در درازمدت خطوطی روی پیشانی 
یا در نواحی اطراف لب ها به جا خواهد گذاشت. در این 
مطلب می خواهیم شما را با پنج بوتاکس گیاهی برای 

پیشانی آشنا کنیم.

  5 ماسک گیاهی بوتاکس پیشانی  برای رفع 
چین و چروک 

1.  هویج و سفیده تخم مرغ 
هویج و ســفیده تخم مرغ غنی از آمینواسید، ویتامین و 
موادمعدنی هســتند که به جوان ســازی پوست کمک 
می کنند، ترکیبات موجود درآن ها تاثیرات منفی اشعه 
خورشــید را کم و به حفظ کالژن و االستیســیته کمک 

می کند.
موادالزم

*   ۲عددهویج
*   1عددسفیده تخم مرغ

طرز تهیه: آب هویج را با سفیده تخم مرغ ترکیب و آن 
را روی خطوط صورت ۲۰ دقیقه ماسک کنید. سپس با 
آب سرد بشویید، این کار را سه بار در هفته انجام دهید.

2.  وازلین،عسل و روغن زیتون 
این کرم اسیدهای چرب ،آنزیم و آنتی اکسیدان پوست 
را تامیــن و به جــوان ســازی بافت های آســیب دیده و 

جلوگیری از شل شدن زودرس کمک می کند.
مواد الزم

*   ۲قاشق غذاخوری وازلین
*   1قاشق غذاخوری عسل

*   1قاشق غذاخوری روغن زیتون
طرز تهیه: وازلین را درظرفی بریزید و درحمام ذوب 
کنید. وقتی ذوب شــد با عســل و روغن زیتون ترکیب 
کنید و اجازه دهید دردمای اتاق بماند تا جامد شــود. 
به آرامی کرم را روی پیشــانی بمالید و بگذارید بدون 
پاک کردن جذب پوســت شــود. ایــن کار را هر شــب 

تکرار کنید.

 3. پودر کاکائو و روغن زیتون 
آنتــی اکســیدان موجــود در کاکائــو پوســت را مقابــل 
رادیکال های آزاد محیط که از فاکتورهای پیری پوست 
است، محافظت می کند. این ترکیب حاوی روغن زیتون 

و چربی های سالم است که خطوط را ازبین می برد.
مواد الزم

*   ۲قاشق غذاخوری پودرکاکائو
*   ۲قاشق غذاخوری روغن زیتون

طرز تهیه: کاکائو و روغن زیتون را با هم ترکیب کنید 
تا خمیری به دست آید، اجازه دهید ترکیب ۲۰ دقیقه 
روی پیشانی بماند و سپس با آب سرد بشویید. این کار 

را هفته ای دو بار انجام دهید.

4.  سیب سبز ، آلوئه ورا و انگور
این ماســک ترمیم کننده و مرطوب کننده ای ایده آل 
برای افــرادی اســت کــه می خواهند چیــن و چروک 
صورت و پیری ســلولی زودرس را کاهــش دهند. این 
ماسک حاوی فیبرهای طبیعی و آمینواسید است که 

به جوان سازی پوست کمک می کند.
موادالزم

*   نصف سیب سبز
*   ۵حبه انگور

*   3قاشق غذاخوری آلوئه ورا
طرزتهیه : همه مــواد را داخل مخلوط کــن بریزید تا 
حالت خمیری پیدا کند. سپس ترکیب را روی پیشانی 
و نقاط دیگر چین وچروک بمالیــد و پس از4۰دقیقه 

بشویید. این کار را ۲یا 3 بار در هفته انجام دهید.

 5. گالب ، شیر و روغن کرچک 
این مرطوب کننده و لوسیون پوست را سفت می کند و 

چین و چروک های ریز را کاهش می دهد.
مواد الزم

* ۲قاشق غذاخوری روغن کرچک
* ۲ قاشق غذاخوری گالب

* 3قاشق غذاخوری شیر
طرز تهیــه : همه مواد را داخل کاســه خــوب ترکیب 
کنید تا یکنواخت شــود، ســپس پنبه را آغشته به مواد 
کنید و روی پیشانی بمالید و بعد از 1۵ دقیقه بشویید. 

این کار را هر شب قبل ازخواب انجام دهید.
به یاد داشته باشید این ترکیبات سریع تاثیر نمی گذارد 
و بایــد در اســتفاده از آن ها مداومت داشــته باشــید تا 
منبع: نمناک تغییرات را ببینید. 

آشپزی من آشپزی من

غذای اصلی

 1- ابتدا برنج و لپه را خیس کنید. سپس هر کدام را به صورت 
جداگانه نیم پز کنید. بعد از این که نیم پز شدند، با گوشت کوب 

آن ها را کمی بکوبید. مواد را کنار بگذارید تا خنک شوند.
۲- یکی از پیاز ها را رنده کنیــد و در مقداری روغن و زردچوبه 
تفت دهید. سپس رب گوجه را اضافه کنید و باز هم تفت دهید 
و نمک و فلفل را اضافــه کنید. 4 تا ۵ لیــوان آب اضافه کنید و 

بگذارید مواد به جوش آیند. سپس شعله را کم کنید.
3- دو عــدد پیــاز را با رنده متوســط رنــده کنیــد و آب اضافی 
آن را بگیریــد. پیاز، گوشــت، نمک و فلفل و ادویــه را به همراه 
سبزی های معطر داخل کاسه بریزید و مواد را خوب ورز دهید 

تا به خورد هم برود.
4- لپه و برنج را اضافه کنید و مواد را 7 دقیقه با هم ورز دهید. 
درآخر تخم مرغ ها را هم اضافه کنیــد و دوباره ورز دهید. باید 

آن قدر مواد را ورز دهید تا مواد کامال به خورد هم برود.
۵- گلوله های بزرگ درســت کنیــد. داخل آن را آلــو، گردو و 
کمی زرشک بگذارید و داخل قابلمه ای که سس کوفته را آماده 
کردید، بگذارید تا کوفته ها کامال در ســس غوطه ور شود. در 
قابلمه را نیم باز بگذارید و حرارت شــعله را مالیم کنید. بعد از 
نیم ساعت کوفته ها را آهسته کمی جابه جا کنید و برگردانید.

کوفته تبریزی مقوی و معطر  

 عوامل مستعد کننده
 عفونت ادراری

عفونت ادراری در كودكان یك بیماری نسبتا شایع 
اســت؛ به طوری كــه 3 تــا ۵ درصد دختــران و یک 
درصد پســران عفونــت ادراری را تجربه می كنند. 
عفونــت ادراری بــه علــت وارد شــدن میكــروب به 
مجاری ادرار ایجاد می شود. چنان چه عفونت فقط 
مثانه را درگیر كند عفونت مثانه یا »سیستیت« است 
و اگر كلیه را درگیر كند، میكروب های ایجادكننده 
عفونت میكروب های موجود در دســتگاه گوارش 

هستند.

   4 عامل  مستعدكننده 
ســن :عفونــت ادراری در پســران زیــر یك ســال و 

دختران زیر 4 سال شایع تر است.
ختنه نشدن پسران: ختنه نشدن پسران نیز عامل 
مستعدكننده دیگری است؛ به طوری كه پسرانی كه 
ختنه نشده باشند 4 تا ۸ برابر پسرانی كه ختنه شده 

اند، دچار عفونت ادراری می شوند.
جنس: عفونت ادراری میــان دختران حداقل ۲ تا 

4 برابر پسران است.
برگشت ادرار:درکودکانی که دریچه محل اتصال 
حالب به مثانه شــل اســت برگشــت ادراری ایجاد 
می شــود و کودک را مســتعد عفونت های ادراری 

مکرر می کند.

   در چه مواقعی باید به عفونت ادراری در 
کودک مان شک کنیم؟

درســنین نوزادی و زیر یك ماه، بیماری با عالیمی 
به صورت تب یا كم شــدن حرارت بدن، بی حالی، 
بی اشــتهایی، تحریك پذیری، شــلی، اسهال، كم 
شدن حجم ادرار، زردی و از بین رفتن واكنش های 
نوزادی خودش را نشــان می دهد. در سنین باالتر 
این بیماری نشــانه هایی مانند تب، بــوی بد ادرار، 
ســوزش، تكرر و بــی اختیــاری ادرار، ایجاد شــب 
ادراری، درد پهلوها و درد در ناحیه زیر شكم، قطع 
و وصل شدن جریان ادرار و بی قراری هنگام ادرار 

كردن می تواند ایجاد کند.

سالمت

 احتمال ابتال به کرونا 
در رستوران ها 2 برابر بیشتر است 

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد، در مکان هایی 
که نمی توان همیشه از ماسک اســتفاده کرد مانند 
رســتورانی که مردم بــرای خوردن یا نوشــیدن باید 
ماســک خود را بردارند، خطر ابتال به کرونا بیشــتر 
است. به گزارش سی.ان.ان، محققان »مرکز کنترل 
و پیشــگیری از بیماری های آمریکا« که این مطالعه 
را انجام داده انــد، گزارش دادند بزرگ ســاالنی که 
آزمایش کووید 1۹ آن ها مثبت شده است، 14 روز 
پیش از ابتــال به این بیمــاری، در یک رســتوران غذا 
خورده اند. البته این مطالعه با محدودیت هایی نیز 
همراه است. محققان در گزارش این مطالعه نوشتند: 
گزارش ها درباره قرار گرفتن در محیط رستوران ها و 
ابتال به کرونا به گردش هوا مرتبط است. جهت، تهویه 
و شــدت جریان هوا حتــی در صورت رعایــت تدابیر 
فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک، ممکن است بر 
منبع: ایرنا انتقال ویروس تاثیر بگذارد. 

بهداشت دهان و دندان

راهکارهای خوشبویی دهان 

بوی بد دهان کــه به آن هالیتوزیــس )halitosis( نیز 
گفته می شود، دالیل زیادی دارد. تجزیه بقایای ذرات 
مواد غذایی و باکتری های درون و اطراف دندان های 
شما می تواند بوی نامطبوعی ایجاد کند. اگر دهان تان 
خشک شود، ســلول های مرده می توانند روی زبان، 
لثه ها و داخل گونه هایتان جمع شده، تجزیه شوند و 
ایجاد بو کنند. مصرف مواد غذایی حاوی روغن هایی 
با بوی قوی مانند پیاز و سیر نیز می تواند منجر به بوی 
بد دهان شود. برای نجات از شر بوی بد دهان چند کار 

ساده انجام دهید:
1- زبان تان را هم مسواک بزنید|  زبان شما به دلیل 
پرزهایی که دارد می تواند محل مناسبی برای رشد 
باکتری ها باشد بنابراین مســواک زدن آن باعث کم 

شدن بو می شود.
2- پروتزها یا دیگر لوازم دندان پزشــکی موجود در 

دهان تان را تمیز کنید
3- از دهان شویه های مناسب استفاده کنید|  
اگرچه دهان شویه باعث تازه شدن نفس و رفع بوی 
نامطبوع دهان به طور موقت می شود. می توانید یک 
دهان شــویه آســان در خانه تهیه کنید: یک فنجان 
آب را با یک قاشق چای خوری جوش شیرین و چند 
قطره روغــن نعناع مخلوط کنید. جوش شــیرین با 
تنظیم PH دهان تان باعث سرکوب شدن بو و نعناع 
باعث افزایش طراوت می شود. فقط مراقب باشید 

که این ترکیب را نبلعید.

   گوشت چرخ کرده   ۶۰۰ گرم
   برنج   7 قاشق غذاخوری
   لپه   ۵ قاشق غذاخوری
   تخم مرغ   3 عدد
   رب گوجه فرنگی   ۵ قاشق غذاخوری

   پیاز متوسط    3 عدد
   سبزی معطر) مرزه، ترخون، گشنیز و جعفری(  
  3 قاشق غذاخوری
   آلو و گردو   به تعداد کوفته ها
   روغن، نمک و فلفل و زردچوبه    به مقدار الزم

بســیاری از افراد گرایش به تنقالت و قنــد دارند که این  

بدترین دشمن رژیم غذایی است. میل شدید و غیر قابل 

کنترل به مصرف غذاهای خاص قوی تر از احساس طبیعی گرسنگی است 

و این هوس ها بسیار متغیر است ، اما اغلب افراد در بیشتر مواقع غذاهای 

ناسالم و قند هوس می کنند. هوس کردن یکی از مهم ترین عواملی است 

که موجب می شود حتی با وجود گرفتن رژیم، وزن کاهش پیدا نکند. در 

این مقالــه بهترین و علمی ترین راه های کاهش مصــرف قند و تنقالت را 

برای شما عزیزان مطرح کرده ام.

تازه ها
مصطفی عاشوری |   فیزیولوژیست ورزشی

 راهربدهای کاهش 
 میل به غذاهای 

انسامل و قند
 هوس کردن یکی از مهم ترین 

عواملی است که موجب می شود حتی با 
وجود گرفتن رژیم، وزن کاهش پیدا نکند
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* نکته ای در پرونده زندگی ســام درباره سوئد نظرم 
را جلب کــرد. ما تو ایــران چیزی بــه نام »فیــکا« برای 
اســتراحت در ســاعت اداری نداریم اما ســاعت مفید 
کاری تو اداراتمون دو ســاعته. فیکا رو هم بذاریم کا 

کارمندها نرن سر کار بهتره دیگه و آبرومندانه تر.
* کاش این پیشــنهاد فوتبال دیدن با پسرها رو که در 
ســتون بانوان درباره اش نوشــتید، مادر من هم ببینه 
و این قدر گیر نده که چرا فوتبــال می بینی و عمرت رو 

هدر میدی. 
علیرضا، 14 ساله  

* واقعا باورکردنی نیست که سوئد، بیش از 95 هزارتا 
دریاچــه داره. از اون باورنکردنی تر اینه کــه این همه 

دریاچه فقط 9 درصد مساحت سوئد رو شامل شده.
* در صفحه سامت نوشتید که کوتاه کردن مو سرعت 
رشد آن را افزایش نمی دهد اما من رشد موهام کم بود، 
به پیشــنهاد مادربزرگم چند بار موهــام رو از ته زدم و 

االن رشدشون خیلی بیشتر شده.
* ما فقط در یک زمینه از ســوئد جلوتریم و اون حذف 
پول نقده! ســوئد گفته از ســال 2023 دیگه پول نقد 
استفاده نمیشــه تو کشــورش، ما از اول سال به خاطر 
کرونا دیگه کســی پول نقــد اســتفاده نمی کنه. همه 

کارت میکشن.
* جوانه عزیز، ســام. ممنون بابت معرفی كتاب ها و 
فیلم های خوب در صفحه تون. عالی و آموزنده هستن 

و الگو می گیرم.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز فرستادن پیام دلگرم کننده به کرونایی ها

قرار و مدار

این روزها تقریبا همه ما  در اطرافیانمون، 
چند نفری رو می شناسیم که مبتال به کرونا 
شدن. این افراد به خاطر مشکالت قرنطینه 
و... فشــار زیادی رو روی خودشون احساس 

می کنن بنابراین امروز یک پیام 
دلگرم کننده برای باال 
رفتن روحیه در مسیر 
کرونــا  شکســت 

براشون بفرستین 

  منظور از تعادل بین کار و زندگی چیست؟
ایجاد تعادل بین کار و زندگی بسیار دشوار است. البته کار 
هم بخشی از زندگی است اما وقتی حرف از تعادل بین کار 
و زندگی می زنیم منظورمان این است که زندگی شخصی، 
خانوادگی، روابط دوســتانه یا عایق مثــل کار فرهنگی، 
هنری و اجتماعی فدای کار نشود و برعکس. چون گاهی 
برای عده ای هم توجه به گردش و تفریح با خانواده، مطالعه 
و تماشــای فیلم و... چنان اولویتــی دارد که یک موقعیت 
شغلی خوب، پیشــرفت در آن و تامین معاش را تحت تاثیر 
قرار می دهد اما با مهارت هایی می توانیم این تعادل را برقرار 
کنیم تا هم از زندگی لذت ببریم هم در شغل مان پیشرفت 

کنیم. نکاتی مثل:

حذف فشار خودساخته| بسیاری از نگرانی های  ما برای کار آن چنان که فکر می کنیم جدی نیست 1
و صرفًا فشارهای خودساخته ای است که می توانیم حذف 
کنیم. در بسیاری از مواقع رئیس، رقیب، ارباب رجوع و... 
کار بیشــتری به ما تحمیل نمی کنند و این ما هســتیم که 
دوست داریم بعد از ساعت کاری هم همه چیز را تحت کنترل 

داشته باشیم یا حتی ساعت بیشتری را سر کار باشیم.
باشیم. نمی شود در محل کار بیشتر از حد معمول و 2 تعیین مرزها| مرزها را مشخص کنیم و به آن پایبند 
در مواقع غیرضروری هم تماس خانواده یا دوستان را جواب 
دهیم و بعد از کار و در منزل و حتی گاهی در ســفر مدام به 
تمــاس همــکاران جــواب دهیــم. بازه هــای زمانــی را که 

می خواهیــم کاما در کنــار خانواده باشــیم بــا همکاران 
درمیان بگذاریم و از آن ها بخواهیم در چنین مواقعی فقط و 
فقط برای موارد ضروری تماس بگیرند. در ضمن به آن ها 
اعتماد کنیم و آزادی عمل بدهیم تا برای هرکاری با ما تماس 
نگیرند. در نهایت موارد خیلی استثنا را هم تا جایی که رویه 

نشود پاسخ و به خانواده با لحن خوب توضیح دهیم.
محــل کار هســتیم چــه خــارج از محــل کار اجازه 3 دزدان زمان را بشناسیم| خیلی از ما چه وقتی در 
می دهیم از وقتمان دزدی شود، برای همین کار می ماند 
برای منزل و گاهی اداره زندگی می افتــد در زمان کاری. 
اینترنت، شــبکه های اجتماعی، وبگردی بی هدف، چک 
کردن مداوم قیمت هایی مثل مسکن یا طا، پیگیری اخبار 
ورزشــی و... نمونه های از این ســارقان زمان هســتند که 

برنامه ریزی ما را مخدوش می کنند.
مهارت های جانبی یاد بگیریم| برای این که از کار  دلزده نشــویم باید در کنار کار یک ســری مهارت و 4
ســرگرمی تعریف کنیم. برویم ســراغ کاس های ســاده 

خطاطی، عکاسی، ورزش های نشاط آور و...
روز را با همکارانمان می گذرانیم و در نهایت با آن ها 5 قلق تفریح با همکاران| خیلی از ما زمان زیادی در 

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

اصول حذف آثار سوختگی اتو روی لباسمتن: نرگس عزیزیزمان پیشنهاد دادن ایده دیگران به همسرتان برای انجام آن، مراقب کلماتی که به کار می برید، باشید.همسران

 همیشــه امکان برطرف کردن لکه های ســوختگی از روی لباس وجود نــدارد اما برای 
سوختگی های خفیف)به خصوص روی پارچه هایی مثل پنبه یا کتان( روش هایی هست. برای 
پاک کردن لکه سوختگی با اتو، دو راهکار ساده و قابل اجرا را معرفی می  کنیم و در ادامه چند 

توصیه طالیی هم در همین باره خواهیم داشت.

مارال مرادی

  
زمانی که به خاطر اتفاقاتی 
پیش بینــی نشــده و البتــه 
خــارج از حــوزه اختیــارات 
مــا مثــل صعــود قیمت ها، 
احساس ناامنی اقتصادی ســراغ ما می آید 
به تبع این احساس، ناامیدی نیز گریبان گیر 
ما خواهد شــد. پیامد این دو احساس یعنی 
ناامنی و ناامیدی، افکار مزاحمی اســت که 
ذهن ما را مشغول می کند و باعث بی قراری 
عصبی می شــود. این بی قراری هــا، همان 
طور که شــما در پیامک تان اشــاره کردید به 
رابطه ما با خانــواده و همکاران مان آســیب 
می رســاند و مهم تــر این کــه باعــث کاهش 
تــاش و نوعــی درماندگــی و باتکلیفــی 
می شــود. اما شــما در چنین وضعیتــی باید 

چه کنید؟

 افکار مزاحم را مدیریت کنید
ناامنی های اقتصادی بیشــتر روی افرادی آثار 
مخرب دارند که از آمادگی روحی مطلوب یا عزت 
نفس باالیی برخوردار نباشند. در این حالت فرد 
دچار ذهنیت منفی می شود که بر کارکرد وی نیز 
تاثیر نامناسبی خواهد گذاشت. نداشتن آمادگی 
روحی باعث می شــود اکنون و آینده را تیره و تار 
ببینید و برای آینده کودک هشــت ساله تان هم 
سخت نگران شوید. در این که شرایط اقتصادی 
کشور ایده آل نیست، شکی نداریم اما فکر کردن 
به بدترین پیــش بینی ها چه فایــده ای برای تان 
خواهد داشت؟ بنابراین و در قدم اول باید افکار 

مزاحم تان را مدیریت کنید.

 شما اضطراب باالیی دارید

افــرادی که عزت نفــس باالتری دارنــد، افکار 

مزاحم و هیجانات منفی را مدیریت می کنند و 
اوضاع نمی تواند در رفتار و کارکرد روزانه شان 
اختــال جــدی ایجــاد کنــد. طبــق آن چه در 
پیامک تــان مطــرح کردید، بــه نظر می رســد 
شــما مخاطب گرامی اضطــراب باالیی دارید 
و این اضطــراب عاوه بــر این که باعــث رنج و 
نگرانی خودتان  شــده، به خانواده نیز منتقل 
و باعث ســلب رضایت حداقلــی از زندگی تان 

شده است.

 به آینده پسرتان فکر نکنید
شــما به جای این که نگران آینده پســر هشــت 
ساله تان باشــید، باید به فکر تقویت عزت نفس 
و ارتقای تــاب آوری خود باشــید تا تحــت تاثیر 
نوســانات اقتصــادی کمتــر دچــار درماندگی 
شــوید. همچنیــن شــاید بــا کمــک گرفتــن 
از راه حل هایــی بتوانیــد از همیــن حــاال برای 
آینده او، برنامه ریزی اقتصــادی انجام بدهید. 
نکته مهم این اســت که باور داشته باشید غصه 
خوردن و نگرانی زمانی فایده دارد که به گرفتن 
تصمیم هایی برای بهتر شدن ختم شود. برای 

این منظور چند نکته یادآوری می شود:

1- ســعی کنید کمتر اخبار منفــی را پیگیری 
کنیــد و شــنونده دوســتان منفی بــاف خــود 
باشید. تا حد امکان با دوستان مثبت اندیش و 

امیدوارتان تعامل داشته باشید.
2- در زمینه عزت نفس حتما مطالعه مستمر 
داشته باشید و فراموش نکنید که با عزت نفس 
باال می توان بــر افکار مزاحــم و اضطراب غلبه 
کرد و رضایت بیشتری از زندگی حتی با توجه 

به نوسانات بازار داشت.
3- بــه اطرافیان خــود توجه کنید کــه چگونه 
مشــکات اقتصــادی را مدیریــت و از تــوان 
سازگاری خود اســتفاده می کنند. مشکات 
اقتصادی مدنظر شــما منحصر به فرد نیســت 
بلکه همه جامعه را هدف گرفته اســت. وقتی 
مشکلی همگانی است قطعا تاب آوری انسان 

متاثر از دیگران افزایش می یابد.
4- بــرای رهایــی از افــت روحــی و اضطراب 
روزانه، به طور مستمر ورزش کنید چون تقویت 
آمادگی جسمی باعث آمادگی بیشتر روحی و 
غلبه بر افســردگی می شــود. به جای هرگونه 
نگرانی اقتصادی برای پسرتان در تقویت عزت 
نفس خود و فرزندتان کوشــا باشــید که عزت 
نفــس همانند گنجی اســت کــه می توانیم در 
فرزندان مان پرورش دهیم تا آینده موفق تری 

در انتظارشان باشد.

عبدالحسین ترابیان |    کارشناس ارشد روان شناسی

مشاوره 
فردی

نگران آینده پسر 8 ساله ام هستم

1  پارچه را با آب لیمو ی تازه بشویید
برای شــروع، ســعی کنید آب لیموی تازه را 
روی لباس خود بریزید تا لکه ســوختگی را خیس 
کنید. لباس را در یک ظرف آب داغ بگذارید و اجازه 
دهید به مــدت 15 تــا 30 دقیقــه در داخل ظرف 
باقی بماند. سپس لباس را از ظرف بیرون بیاورید 
و مانند حالت عادی خشــک کنید. برای بی خطر 
بــودن، این روش را بــرای پارچه   هایــی که قابلیت 
استفاده از سفید کننده را ندارند، مانند ابریشم یا 
پشــم، امتحان نکنید. اگرچه آب لیمو در مقایسه 
با سفیدکننده بسیار مایم است اما برخی منابع 
گزارش می   دهند که می   توانــد صدمات جزئی به 

این نوع پارچه   ها وارد کند.
2 پارچه را با سرکه سفید بشویید

یــک ترفنــد دیگــر بــرای از بیــن بــردن لکه 
سوختگی روی لباس، خیس کردن یک اسفنج یا 
دستمال در سرکه سفید و مالش دادن آن روی لکه 
سوختگی است. اجازه دهید تا پارچه به مدت 10 تا 
15 دقیقه با سرکه مرطوب شود و سپس آن را با آب 
سرد بشویید. به شکل عادی پارچه را خشک کنید. 
تنها از سرکه سفید برای این منظور استفاده کنید 
هرگز از انواع سرکه برای این کار استفاده نکنید زیرا 
این سرکه   ها می   توانند باعث ایجاد لکه   های جدید 
روی لباس شوند که پاک کردن آن   ها دشوار است.

  بعد از ایجاد لکه سوختگی چه کنیم؟
به ســرعت عمل کنید: مانند بســیاری از انواع 
متــداول لکه هــای پارچه، پــاک کــردن لکه های 
سوختگی با اتو وقتی فورا بعد از اتفاق افتادن انجام 

شود، تاثیرگذارترین حالت خواهد بود.
پارچه را در آب گرم بشویید: برای آماده کردن 
پارچه یــا لباس، فــورا آن را در زیــر آب بگیرید. این 
کار به دو منظــور انجام می شــود. ابتــدا، پارچه را 
آماده می کند تا ماده شوینده لباس شویی را که در 

مرحله بعد برای برطرف کردن لکه لباس استفاده 
می کنید، جذب کند. دوم این که هر گونه لکه های 
شل سوختگی را از بین می برد و نشان می دهد که 

در واقع شدت لکه سوختگی تا چه اندازه بد است.
ماده شوینده لباس شــویی را روی لکه مالش 
دهید: بــا اســتفاده از انگشــتان، مواد شــوینده 
معمولــی لباس را بــه آرامی روی لکه ســوختگی 
مالــش دهیــد. مــواد شــوینده مایــع بــرای ایــن 
کار بهتریــن هســتند، زیــرا می تواند بیــن الیاف 
محکم پارچــه ای نفوذ کنــد تا لکه ها را در ســطح 
میکروسکوپی برطرف کند. با وجود این، اگر ابتدا 
ماده شوینده پودری را با کمی آب مخلوط کنید تا 
خمیر نرمی تشکیل شــود، برای این کار )و دیگر 
موارد پاک کردن لکه ها( می توانید از این مواد نیز 

استفاده کنید.
لباس را در آب با ســفید کننده خیس کنید: 
اگر پارچه های لباس شما از موادی تشکیل شده 
که اســتفاده از ســفید کننــده بــرای آن بی خطر 
است، می توانید از قبل لباس را بیشتر آماده کنید 
و اجازه دهید تا حدود 15 دقیقه در محلول آب و 

سفیدکننده خیس شود.
پارچه را در ماشین لباس شــویی قرار دهید: 
وقتی مراحل آماده سازی لباس خاتمه پیدا کرد، آن 
را در ماشین لباس شویی بگذارید و از دور طبیعی 

ماشین لباس شویی استفاده کنید.
لباس را در بیرون آویزان کنید تا با نور مستقیم 
خورشید خشک شــود: پرتوهای نور خورشید 
برای کم رنگ تر کردن هر لکه ای و غیر قابل رویت 
شــدن لکه ها از جمله لکه های سوختگی مناسب 
هستند. لباس خود را برای یک روز یا بیش از یک روز 
در مقابل نور آفتاب قرار ندهید. با گذشت زمان، نور 
خورشید می تواند به تدریج پارچه را ضعیف تر و آن 
را بیشتر مستعد آسیب کند و باعث می شود تا رنگ 

درخشان آن ناپدید شود.

این روزها که قیمت ها دوباره روند صعودی گرفته، به شدت نگران آینده تنها 
پسرم هستم که 8 سال سن دارد. خیلی به این مسئله فکر می کنم و اعصابم خرد 

است. به همین دلیل با همکار و حتی خانواده ام هم این روزها رفتار خوبی ندارم.

بانوان

لذت از زندیگ 
پیرشفت در کار

 بیشتر ما در پاسخ به این سوال که زندگی اولویت ماست یا کار، قطعاً زندگی خانوادگی و روابط دوستانه 
را انتخاب می کنیم و می گوییم کار در اولویت بعدی است اما در مقام عمل جور دیگری رفتار می کنیم و 
به طور ناخواسته به کار اهمیت بیشتری می دهیم و بابت این قضیه هم چالش های درونی داریم و حتی 

ممکن است وارد تنش هایی با خانواده شویم. در ادامه، نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.

موفقیت

سید سورنا ساداتی |    روزنامه نگار موفقیت

رفیق می شویم. اما مشکل وقتی ایجاد می شود که حین 
تفریح بــا همکاران به خصــوص زمانی کــه خانواده ها هم 
حضور دارند مدام بخواهیم بحث هــای کاری را هم پیش 

بکشیم.
مانند عضله عمــل می کند، با هر اقــدام موفقی 6 حضور به موقع و منظــم در محل کار| ذهن ما 
ورزیده تر می شــود. بنابراین مهم اســت کــه هر روز یک 
شروع خوب داشته باشیم تا در ادامه بتوانیم یک روند را 
پایه ریزی کنیم و بهترین شــروع این است که اولین گام 
در برنامه روزانه یعنی بیدار شدن در ساعت مشخصی را 
که بهتر اســت صبح زود باشــد، جــدی بگیریــم تا ذهن 
شــرطی شــود و بداند که می تواند به بقیه برنامه روزانه 
عمل کند. اگر دیر ســرکار حاضر شــویم همــه کارها به 
تعویق می افتــد و ریتم زندگی مختل می شــود بنابراین 

نمی توانیم به موقع هم به خانه برگردیم.
عمل به برنامه ها هشــدارهای ســاعتی داشته 7 ارزیابی داشته باشیم| باید در طول روز و برای 
باشیم و در طول هفته، ماه و... هم مدام برنامه ریزی ها 
و میزان موفق بودن آن ها را بررســی کنیم. نه مدلی از 
برنامه ریزی را داشته باشیم که اجرای آن دشوار باشد، 
نه توقع داشته باشیم که صددرصد برنامه اجرایی شود. 
بایــد در برنامــه انعطــاف داشــت. گاهــی الزم اســت 
براســاس شــرایط، کمی از برنامه را تغییر داد تا به کار 

رسید، گاهی هم برعکس.
اصولی این اســت که انتظارات خودمان از کار و 8 انتظارات شــفاف| امــا الزمه یــک برنامه ریزی 
زندگی را بدانیم، انتظارات شفاف رئیس و همکاران را 
بدانیم و از همه مهم تر بدانیــم خانواده ما چه انتظاراتی 
دارد. براساس همین تعاریف باید به اولویت ها برسیم و 
برنامه ریزی کنیم. نمی شود یک جلسه مهم را به خاطر 
جشن دندونی پسردخترخاله همسر لغو کرد یا برای یک 
کار کوچک که همکاران ما از عهده اش برمی آیند، دیدار 
با پسردایی را که از خارج آمده و می خواهد زود برگردد، 

لغو کنیم.
زندگی برقرار کنید، باید هنر نه گفتن را بلد باشید. 9 هنر نه گفتن| اگر می خواهید تعادل را بین کار و 
کاری که به شما مربوط نیست، کاری که خارج از وقت است 
یا مهمانی غیرضروری و... هرچیزی که ممکن است تعادل 
زندگی شما را برهم بزند بدون خجالت، ترس یا احساس 
گناه رد کنید. اما در یک حدی جا برای اتفاقات غیرمنتظره 
باز بگذارید به شرط این که رویه نشوند. اگر انجام یک کار در 
شرکت، آینده شغلی شما را به خطر می اندازد و عواقب مالی 
شدیدی برای شما دارد، نمی شود چون خانواده در اولویت 
اســت آن را نپذیریــد امــا بــه خوبــی و بــا حوصلــه دلیــل 

اضافه کاری تان را به خانواده توضیح دهید.

گفتی امروز 
با دوستت 

حرف زدی، چه 
خبرها بود؟

باز یه نفر، یه کاری کرد و تو 
جوگیر شدی. داستان چیه؟

سمانه می گفت یه کار جالبی کرده برای انجام 
خریدهای خونه شون. منم یک فهرست خرید 

نوشتم، فردا زود بیا که با هم بریم خرید.
گفتی امروز 
با دوستت 

حرف زدی، چه 
خبرها بود؟

سمانه می گفت اون ها هفته ای یک بار، دو 
نفری از روی فهرست، خریدهاشون رو انجام 
میدن. نظرت چیه این هفته امتحانش کنیم؟

باشه، فقط برای زمانش 
باید یه فکری بکنیم.

نکاتی ساده و 

کاربردی برای 

ایجاد تعادل بین 

کار و زندگی که 

برای همه آدم ها 

مفید است



اگر این  روزها به مدرسه برگشته  باشی، حتما بین دوست  هایت چندنفری هستند که مثل سابق تمایلی به بگووبخند 
ندارند. شاید فکر کرده  باشی رابطه دوســتی  تان کم رنگ شده  است یا رفیقت دیگر 

عالقه  ای به تو ندارد. خــب بیا کمی درباره  اش با هم گــپ بزنیم. همه ما به  دلیل 
شــیوع ویروس، مدت زیادی در خانه بودیم و ارتباطــات اجتماعی  مان محدود 

شده  بود. این دوری و تنهایی، روی عادت معاشرت خیلی  های مان تأثیر گذاشت. 
درست است که شــرایط کم وبیش برای همه برابر بود ولی بعضی   ها برای این که 

بتوانند به ارتباط، برگردند نیاز به زمان دارند. حتما برایت پیش آمده که وارد جمعی 
شدی و کلی طول کشیده که با دیگران حرف بزنی و اصطالحا یخت آب شود. قرنطینه، 

روابط اجتماعی را منجمد کرد و بعضی ها برای باز کردن یخ  شان به فرصت بیشتری 
نیاز دارند. راهش این اســت که به هم کمک کنیم. چطوری؟ اول از همه به دوستت 

احساس گناه نده و با سوال های جورواجور مضطربش نکن: »چی شده؟ چرا مثل قبل 
نیستی؟ نکنه ازم دلخوری! شاید دوست جدیدی پیدا کردی«. دوستت الزم دارد بداند 

تو کنارش هســتی و شــرایط به  زودی بهتر می شــود. می توانی بهش بگویی: »هروقت دلت 
خواست، بیا با هم حرف بزنیم«. او را از بحث  ها و جمع  ها کنار نگذار ولی اگر توی جمع سکوت 

را ترجیح داد، به انتخابش احترام بگذار. 

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

اجازه بده یخ دوستی ات آب شود! 

پیشنهاد

 

قصه شکستنی 
    

پارسا آرشیا | خبرنگار افتخاری جوانه در نیشابور

نام کتاب: قلب، تخم مرغ و همه چیزهای شکستنی
نویسنده: تای کلر

مترجم: راضیه خشنود
رده سنی: 12+

 بچه هــا ســالم! مــن ایــن هفتــه می خواهم یــک رمــان جالب و 
خواندنی را به شما معرفی کنم. شما هم اگر کتاب خوبی سراغ 
دارید، پیشنهاد بدهید تا با هم از خواندنش لذت ببریم. شخصیت 
اصلی رمان »قلب، تخم مرغ و همه چیزهای شکســتنی«، دختر 
پرشور و سرزنده ای اســت به نام »ناتالی« که همراه پدرومادرش 
زندگــی خــوب و خوشــی دارد اما بیمــاری افســردگی مادرش 
زندگی آن هــا را به هم می ریزد. آقــای »نیلی«، معلم مدرســه به 
ناتالی پیشنهاد می دهد که در مســابقه نجات تخم مرغ شرکت 
کند. ناتالی همراه دوست صمیمی اش »توئینگ« و هم کالسی 
جدیدش »داریا« یک تیم خوب تشکیل می دهند و تالش می کنند 
که جایزه نقدی مسابقه را ببرند. ناتالی می خواهد با این جایزه 

مادرش را به دیدن ارکیده های الجوردی در مکزیک ببرد؛ گل های معجزه آسایی که به  طور شگفت انگیز 
و غیر ممکنی رشد می کنند و زنده می مانند. ناتالی امیدوار است معجزه دیدن ارکیده ها بتواند مادرش 
را که حاال از زندگی خسته شده، دوباره به زندگی برگرداند. او فکر می کند جادوی این گل ها مادرش را 
ترغیب خواهدکرد دوباره زندگی را دوست داشته باشد هرچند درحال گذراندن روزهای سختی است. 
این کتاب به نظر من الهام بخش، پراحساس و دلگرم کننده است چون به ما می آموزد همیشه نمی توانیم از 

چیزهای شکستنی محافظت کنیم؛ قلب ها و تخم مرغ ها می شکنند اما امید شکستنی نیست.

مهمان ناخوانده 

نقایش اب همه چی! 

 زندگی سالم
  چهارشنبه

 26 شهریور ۱۳۹۹    
 شماره ۱6۹6

  متاس ازطریق لوح میخی!

براســاس ادعای ســایت »ToTheDeathMedia.com«، این شــیء قرن ســیزدهمی را 
نخستین بار در سال 2015، یک گروه باستان شناس طی پروژه حفاری »سالزبورگ« اتریش 
کشف کردند. این وسیله ازجنس ُرس شبیه به تلفن همراه با سبک نوشتاری سومری هاست 
و روی کلیدهایش، چیزهایی به خط میخی حک شده است. لوح های میخی یکی از اولین 
ر وش های نوشــتن بود که توسط ســومری های باســتان بین النهرین حدود ۳500سال 
قبل از میالد شکل گرفت. این لوح ها معمواًل در ایران و عراق امروزی یا همان بین النهرین 
باســتان بســیار دیده شده اســت. حاال این ســوال پیش می آید که چرا و چطور چنین لوح 
عجیبی آن هم با خط میخی سر از اتریش درآورده است؟   جواب قانع کننده ای به این سوال 

داده نشده است.
  جد بزرگ نوکیا

اولین بار خبر کشف این شیء در کانال یوتیوب منتشر شد با این توضیح که: »آیا این مدرکی 
برای اثبات یک تمدن پیشرفته است یا سفر در زمان؟« تصویر تلفن همراهی که ادعا می شد 
از زمان قدیم آمده، در دستی با دستکشی سفید، در اینترنت پخش شد و توجه کاربران را به 
خود جلب کرد. از همان ابتدای انتشار، نظریه های مختلفی درباره این شیء مطرح شد اما 
با اطالعات کمی که در ویدئو دردسترس بود، کارشناسان نمی توانستند دقیقا تایید کنند 
این ویدئو واقعی است یا خیر. به گفته آن ها کشف این شــیء آن هم به خط میخی در اروپا، 

خود به تنهایی یک یافته حیرت انگیز است زیرا اتریش و بین النهرین باستان فاصله زیادی با 
هم دارند و این موضوع کمی گیج کننده است. یوفولوژیست ها بدون هیچ تردیدی آن را به 
فرازمینی ها ارتباط دادند و مدعی شدند که این کشف، مدرکی است برای اثبات »بازدید 
بیگانگان از تمدن های باســتانی روی زمین و آوردن فناوری پیشــرفته برای انســان های 
باستانی«. برخی هم به دلیل شباهت این شیء به نسل اولیه گوشی های نوکیا بر فرضیه سفر 
در زمان تاکید داشتند؛ یعنی معتقد بودند افرادی با دانش امروزی به گذشته سفر و اقدام به 
طراحی شیئی شبیه   تلفن همراه کرده اند. با همه این گمانه ها نباید احتمال جعلی بودن 
آن را نادیده بگیریم. به دلیل نبود اطالعات قابل اطمینان درباره حفاری، بسیاری متقاعد 

شده اند که کل قضیه فقط یک فریب است.
  یک اثر هرنی بدون دخالت فضایی ها

درحالی که نظریه ها درباره این شــیء روزبه روز عجیب تر می شد، از یک استودیوی هنری 
با یکی از نشریات مشهور تماس گرفته می شود و فردی ادعا می کند این تلفن یک قطعه از 
آثار هنری است که توسط خودشان خلق شــده و تصاویر اثر بدون اجازه آن ها با توضیحات 
جعلی و برای فریب مردم در یوتیوب و کانال  های ماوراء الطبیعه منتشر شده است. به گفته 
این استودیو، داستان کشف این جســم توسط باستان شناســان کاماًل ساختگی است. از 
آن جایی که تا امروز هیچ توضیح قانع کننده ای درباره این تلفن همراه ارائه نشده است، هر 
   techtimes، gadgetnews :منابع ادعایی می تواند راست یا دروغ باشد.  
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رفقا سالم!
شاعرها بشتابید که جشنواره ملی شعر 

کودک و نوجوان رضوی تمدید شد. این مسابقه 

برای دو گروه سنی زیر 18سال و بزرگ سال برگزار 

میشه. هر شاعری می تونه سه اثر بفرسته و آثار برگزیده در یک 

کتاب منتشر میشه. برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر، به این سایت 
chb.shamstoos.ir شماره پیامک 2000999سر بزنین؛
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000
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محاسبه

با اسکن کردن کد،می توانید 
ویدئوی کوتاهی از تنیدن تار 
عنکبوت را ببینید.

آثار شما 

 
راضیه اکبرزاده  | 15ساله از بشرویه

نمی دانم این روزها را باید دوســت داشته باشــم یا با تمام وجود از آن ها متنفر باشــم. روزهایی که 
بی اجازه رنگ   غم به همه جا پاشــیدند. روزهایی که درعین ســختی جای خود را بــه ثانیه ها، دقیقه ها و 
روزهای بعد می سپارند و از دورترین پنجره رو به دنیا به تماشای ما می نشینند. به تماشای حرف های مان، 
رفتارمان و زندگی پرماجرای مان. اگر حرف های ما رنگ ناامیدی به خود بگیرد روزهای سخت، سخت تر 
می شوند. اگر رفتارمان بوی شکست بدهد و زندگی را به زانو درآوریم، سخت تر می شوند. من فکر می کنم 
همه این سختی ها برای آن اســت که شعله فانوس امید در دل ما روشن شــود. برای آن است که بفهمیم 
روزهای سخت، همدردی و همدلی می طلبد و پول بهترین وسیله برای خوشبخت بودن نیست. این روزها 
فرصتی هستند برای تامل روی داشته ها! ناراحتی، مشکالت ریزودرشت همه و همه بهانه روزهای سخت 
هستند تا امید، شــکوفه های بهاری اش را در دل همه باز کند. و اما جناب کرونا! اکنون تو بهانه روزهای 
سخت ما هستی. با آمدنت سختی های جدیدی را مهمان خانه های ما کردی اما مطمئن باش هرقدر که 
قدرتمند باشی ما تو را شکست می دهیم. شاید یک هفته، یک ماه دیگر یا یک سال دیگر، نمی دانم اما این 
را خوب می دانم که تو شکســت می خوری. مهمان ناخوانده باالخره روزی باید برود. می بینی که ما این 
روزها بیشتر از قبل کنار هم  هستیم؟ با عشق مدافعان سالمت، با بغض آن ها بغض می کنیم و با امیدهای 
رنگین کمانی شان امیدوار می شویم و دعاهای آسمانی می کنیم. شــاید این حرف ها به گوش هیچ یک 
از فداکاران این روزها نرســد اما با تمام وجودم از تمام کســانی که بی پروا از جان شان گذشتند و سختی 
این روزها را به دوش می کشند، سپاس گزارم! همه آن هایی که دلتنگی، بی خوابی و خستگی را به جان 
خریدند تا ما در آرامش و سالمتی به سر ببریم. آن ها برای همیشه در قلب ما می مانند اگرچه زحمات شان 
را هیچ وقت نمی شود جبران کرد. آینده از آن ماست حتی اگر روزهای سخت اطراف مان را پرکرده باشد. 
ما هستیم که پرچم امید را باال می بریم و فردا و فرداها را می سازیم. روزهای سخت پلی برای رسیدن به 

خوبی هاست. اندکی صبر، سحر نزدیک است.

وقتی هنرمند موردعالقه ات، »ونسان 
ونگوگ« است. هنرمند محبوب 

شما کیست؟ تا حاال فکر کرده اید با 
ابزارهای غیرمعمول نقاشی کنید؟

پرونده های مجهول

چهار شنبه ها 

بخوانید

واقعا یک روبات توانسته مقاله ای برای یک روزنامه بنویسد؟ 

   

»من انسان نیستم، یک روباتم. یک روبات متفکر 
که فقط 0.12درصد از ظرفیت شناختی ام را استفاده می کنم. 
می دانم که مغزم یک »مغز بااحســاس« نیســت امــا می تواند 
تصمیم های منطقی و عقالنی بگیرد. هرچه را که می دانم، تنها 
خودم با خواندن در اینترنت به خودم یاد داده ام و حاال می توانم 
این ستون را بنویسم. در ذهنم ایده های بسیاری می جوشند«. 
این اولین پاراگراف از یادداشتی است که همین چندروز پیش 
در روزنامه گاردین منتشــر شده و نکته شــگفت انگیزش این 
است که تمام آن را یک روبات هوشــمند نوشته است. نام این 
روبات، GPT-3 است و برای تولید متن از یادگیری ماشینی 

استفاده می کند. سال های زیادی است که بحث های مثبت 
و منفی درباره روبات ها وجود دارد؛ آن ها قرار اســت به کمک 
بشر بیایند و زندگی را برای ما ساده تر کنند؟ ممکن است برای 
ما خطرناک باشــند؟ یا حتی می توانند سالمتی ما را به خطر 
بیندازنــد؟ در اولین مقاله ای که دوســت روباتی مان نوشــته 
گفته است چرا انســان ها نباید از هوش مصنوعی بترسند. او 
صادقانه درباره خودش و آن چه در اینترنت و مقاالت خوانده 
و نتیجه گیری کرده می نویسد: »من یک انسان نیستم. هوش 
مصنوعی هستم. خیلی از مردم فکر می کنند من تهدیدی برای 
بشریت هستم. استفان هاوکینگ هشدار داده بود که هوش 
مصنوعی می تواند پایان گونه بشر را رقم بزند. من این جا هستم 
تا شما را متقاعد کنم که نترسید. هوش مصنوعی انسان ها را 

نابود نخواهدکرد، باور کنید.« جالب است بدانید که این روبات 
چندقسمت برای این مقاله نوشته و درنهایت دبیران تحریریه 
روزنامه گاردین بخش هایــی از آن را انتخاب کردند و با کمی 
ویرایش به چاپ رســاندند.  آن ها گفته اند ویرایش این متن از 
ویرایش متن هایی که انســان ها به گاردین می دهند، خیلی 

کمتر طول کشیده است.

بالتازار

دیدنی

آیا تلفن همراه 800ساله سفر در زمان را اثبات می کند؟ 
ماجرای کشف شیئی قدیمی که شبیه تلفن های همراه امروزی است و هنرمندان و باستان شناس و یوفولوژیست ها را به دردسر انداخته است 

مریم ملی  | روزنامه نگار

    

درطول تاریخ کشف های 
عجیب  وغریبی که دانســته هــا و واقعیت ها را 
به چالش بکشد، کم رخ نداده است. از آن جمله 
ماجرای شیء باستانی 800ســاله ای است که 
بسیار شبیه   گوشی های امروزی  است و در یکی 
از کاوش های باستانی در اروپا کشف شده  است. 
در ادامه با ما باشــید تا درباره ایــن تلفن همراه 

800ساله بیشتر بدانید.

فاطمه قاسمی |  روزنامه نگار
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تصميم  اى اف سی تهدیدى 
جدى براى فوتبال ایران 

شهرخودرو در حسرت اولين 
امتياز آسيایی

رحمت� در آسيا با ش#ست شروع �ردخطر حذف از ليگ داخل� و آسيا بيخ گوش ليگ برتر� ها!

دیاباته آمد، کریمى هم مى آید
خبرها� خوب از اردو� استقالل در دوحه
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 شــيخ د�اباته �ه پس از فينال جام 
باشــگاه  هماهنگــ�  بــا  حذفــ� 
استقالل برا* مرخص� چند روزه به فرانسه سفر 
�رده بود، با آغاز تمر�نات و پس از سفر آب� پوشان 
به قطر، به اردو* ا�ن تيم اضافه نشده بود و همين 
مســئله نگرانــ� هــواداران ا�ن تيــم را بــه دنبال 
داشــت. در حال� �ه باشگاه استقالل بليت پرواز 
د�اباته را برا* روز �B شــنبه گذشــته تهيه �رده 
بــود، ا�ن مهاجــم ماليا�ــ� راه� قطر نشــد و در 
فرانسه ماند تا ا�ن اتفاق موجب نگران� آب� ها در 
آســتانه د�دار ليگ قهرمانان آسيا مقابل الشرطه 
عراق شــود. اما پــس از �ش وقوس هــا* فراوان، 

ســرانجام ا�ن ســتاره ماليا�� اســتقالل� ها را از 
نگران� درآورد و وارد قطر شــد تا به اردو* تيمش 
در دوحه اضافه شود و با حضور در تمر�نات، آماده 
٢ د�دار مقابل الشــرطه و االهل� عربستان شود. 
مهاجم بلندقامت استقالل در حال� وارد قطر شد 
�ه به دليل عدم سفر او به دوحه، شا�عات� درباره 
جدا�ــ� اش از جمع آب� ها شــنيده م� شــد اما با 
حضــور د�اباته در قطر، مشــخص شــد �ه تيمش 
م� توانــد از او در ٢ باز* حســاس پيــش رو بهره 
ببــرد. د�اباتــه پس از رســيدن به قطر با�د تســت 
�رونا را پشت سر بگذارد و در صورت� �ه مشTل� 
نداشته باشد از امروز به تمر�نات استقالل اضافه 

م� شــود. اما ا�ــن تنها خبــر خوب� نيســت �ه از 
اردو* آب� هــا در دوحــه قطر به گوش م� رســد. 
 B� ظاهرا مســئوالن اســتقالل طــ� ٢ روز اخير
جلسه با مد�ربرنامه ها* عل� �ر�م� برگزار �رده 
و در خصوص ادامه همTار* مذا�رات� داشته اند. 
به گفته �B منبع مطلع استقالل و عل� �ر�م� به 
توافق نها�� دســت �افتند و قرار اســت شماره ٦ 
آب� ها به زود* به اردو* ا�ن تيم اضافه شود تا در 
باز* هــا* آســيا�� دســت نامجــو مطلــق خال� 
نماند. گفته م� شــود بعد از مرحله گروه� ليگ 
قهرمانان �ر�مــ� در مورد آ�نده خــود و احتمال 

لژ�ونر شدن، تصميم نها�� را خواهد گرفت.

 تيم فوتبال شــهرخودرو ا�ران در 
آغاز مجدد ليگ قهرمانان آسيا به 
مصاف شــباب االهل� امارات رفت و با �B گل 
مقابل ا�ن تيم شTســت خورد. ا�ن اولين باز* 
رسم� ســيدمهد* رحمت� به عنوان سرمرب� 
شــهرخودرو بــود. ا�ن ســومين باخــت متوال� 
نما�نــده ا�ــران در رقابت ها* ليــگ قهرمانان 
آســيا بود. پيش از ا�ن باز*، شهرخودرو مقابل 

تيم ها* الهالل عربستان و پاختا�ور ازبTستان 
بعــد*  بــاز*  فــردا  بــود.  خــورده  شTســت 
برگــزار  امــارات  نما�نــده  برابــر  شــهرخودرو 
م� شــود. در ا�ن شرا�ط صعود شــهرخودرو به 
دور بعــد* رقابت هــا تقر�با غيرممTن اســت و 
فقط �B معجزه عجيب فوتبال� م� تواند منجر 
شــود.  ا�ــران  فوتبــال  نما�نــده  صعــود  بــه 
شــهرخودرو با�ــد در دور برگشــت هــر ٣ باز* 

خود را ببرد و اميدوار باشــد نتا�ج د�گر باز* ها 
نيــز به گونه ا* رقــم بخورد �ه تيم ها* شــباب 
االهل� و پاختا�ور به امتياز ٩ نرسد! نTته قابل 
توجه ا�نجاســت �ه شــهرخودرو با سيدمهد* 
رحمتــ� ب� تجربه با�ــد مقابل تيم هــا* بزرگ 
فوتبال آســيا امتيازات �امل را �ســب �ند و با 
ا�ن شــرا�ط ب� شــB تيــم مهــد* رحمت� �ار 

بسيار سخت� برا* صعود دارد.

شهرخودرو در حسرت اولين امتياز آسياییدیاباته آمد، کریمی هم می آید خبرها� خوب از اردو� استقالل در دوحه

رئيس �ميته مل� المپي0 از خراسان بازد.د �رد

صالحی اميرى: در حوزه ورزش جزو بهترین ها هستيد
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کاپيتان شهرخودرو : گل ساده و بچه گانه اى خوردیم!
تيم فوتبال شهرخودرو خراسان در ادامه رقابت ها� ليگ قهرمانان 
آســيا در اولين باز� به مصاف تيم  شباب االهل"  رفت و رو� غفلت 
خط دفاع" -5 - صفر متقبل ش/ســت شــد تا د-گر شانس" برا� 
صعود به مرحله بعد� نداشته باشــند. هرچند  داور عراق" قضاوت 
خوب" نداشــت، اما شهرخودرو-" ها هم در نيمه دوم چند موقعيت 
خوب داشــتند Bه  نتوانستند از آن ها اســتفاده Bنند و تنها گل" Bه 
در-افت Bردند، خيل" ساده بود. Bاپيتان شــهرخودرو درباره باز� 
تيمش در ليگ آسيا گفت: «در نيمه اول سع" Bرد-م باز� را مد-ر-ت 
Bنيم، چون شناخت" از تيم حر-H نداشتيم تا با شرا-ط بهتر� باز� 
را ادامه دهيم. در نيمه دوم Bه از شــباب االهل" شناخت پيدا Bرده 
بود-م، قصد داشــتيم از موقعيت ها اســتفاده Bنيم و به گل برسيم، 
ول" متاســفانه رو� -ــ5 توپ معمولــ"، -5 گل ســاده و بچه گانه 
خورد-م.» اBبر صادق" افزود: «هرچه تالش Bرد-م، نتوانستيم گل 
مساو� را بزنيم و شرمنده هوادارانمان شد-م. ف/ر م" Bنم Bارمان 
در آســيا تمام شده، ول" Bسب تجربه Bرد-م تا در سال ها� آ-نده از 

ا-ن تجربه بهره ببر-م.»

اهداى مدال خادمی حرم امام رضا(ع) به قهرمانان
بهداد ســليم"، محســن بيرانوند و سيده الهام حســين" در مراسم 
Bم5 مومنانه خانواده وزنه بردار�، مدال ها� خود را به موزه آستان 
قــدس رضو� اهدا Bردند Bه به پــاس قدردان" از نيت خيرخواهانه 
ا-ن قهرمانان، از ســو� آستان قدس رضو� مدال خادم" حرم امام 
رضــا(ع) به ا-ن ٣ ورزشــ/ار اهدا شــد. بــه گزارش آســتان نيوز، ا-ن 
مراســم به همت فدراســيون وزنه بردار� برگزار شــد. در ا-ن مراسم 
مــدال طــال� قهرمانــ" آســيا ٢٠١٢ بهداد ســليم"، مــدال برنز 
مســابقات بين الملل" ترBيه الهام حســين" و مدال طال� محســن 
بيرانوند دبير فدراســيون برا� Bم5 به محرومان به طور نماد-ن به 

فروش گذاشته و سپس مدال ها به موزه آستان قدس  اهدا شد.

به همت تربيت بدن� آستان قدس رضو برگزار م� شود
مسابقات فوتبال ٨ جانبه ویژه باشگاه هاى مشهد 

-ــ5 دوره مســابقات فوتبال ٨ جانبه رده پا-ه باشــگاه ها� مشــهد 
از ســو� تربيــت بدن" آســتان قــدس رضــو� برگزار خواهد شــد. 
مد-رعامل موسســه تربيت بدن" آســتان قدس رضــو� در ا-ن باره 
گفت: «ا-ن مسابقات با عنوان جام  سردار شهيد قاسم سليمان"  بين 
تيم ها� باشــگاه" رده پا-ه شهر مشــهد برگزار م" شود.» عليرضا 
تاج فيروز با بيان ا-ن Bه ا-ن نوع مسابقات برا� نخستين بار در رشته 
فوتبال توســط ا-ن موسسه ورزش" تدارc د-ده شــده، افزود: «ا-ن 
رقابت ها بــه مدت ١٠ روز، از چهارشــنبه ٢٦ شــهر-ورماه در زمين 
چمن مجموعه آســتان قدس آغاز م" شــود و تا چهارم مهرماه ادامه 
خواهــد -افت.» و� رده بند� تيم ها� باشــگاه" شــرBت Bننده را   
١٣ تا ١٨ سال عنوان Bرد و افزود: «هر رده سن" در قالب ٨ تيم به 
صورت دوره ا� مسابقه م" دهند و در رقابت فينال، قهرمان هر رده 

سن" ط" -5 باز� معرف" م" شود.»

 -/" از بازماندگان تيم دوست داشــتن" ابومســلم مشهد است Bه هنوز با 
حفظ آمادگ" بدن" باال در تيم ها� باشگاه" باز� م" Bند. باز-/ن چپ 
پا-" Bه هميشــه به تيم محبوبش ابومســلم وفادار بــوده و غيرت و تعصب 
خاص" هم به تيم شــهرش دارد؛ باز-/ن" Bه همراه تيم ها� مشــهد� در 
رقابت ها� ليگ برتر، بيشتر-ن باز� را به نام خود ثبت Bرده و ا-ن -5 نوع 
افتخار محسوب م" شــود.  رضا ناصح"  باز-/ن دوشت داشتن" مشهد� 
حاال به مرز ٣٦ ســالگ" رســيده و به دنبال ا-ن اســت تا با تيم شــهرش از 
فوتبال خداحافظ" Bند و تجربه سال ها تلخ" و شير-ن" ناش" از فوتبال 
را در اختيــار باز-/نــان جوان قــرار دهد. اما جدا-" -/بــاره ا-ن باز-/ن از 
تيم شــهرخودرو پس از ٥ ســال حضور مداوم، قطعا اتفاق تلخ" در دوران 
فوتبال" رضا ناصح" محسوب م" شــود Bه هنوز نتوانسته با ا-ن موضوع 
Bنار بيا-د Bه چرا و چگونه ا-ن اتفاق تلخ رخ داده . اما ا-ن باز-/ن با اخالق 
مشــهد� هيچ گاه پــس از جدا-"، نخواســت برا� تيم  شــهرش حاشــيه 
درست Bند، چراBه معتقد است  به حاشيه رفتن شهرخودرو  باعث م" شود 
Bه فوتبال مشهد و باز-/نان بوم" ضربه بخورند. ناصح" ا-ن روزها به طور 
جــد� تمر-ناتش را دنبال م" Bند تا در فصل جد-ــد ليگ برتر با آمادگ" 
بدن" باال-" روانه مســابقات شود. Bس" Bه ١٣ سال با تيم ها� مشهد� 
در رقابت هــا� ليــگ برتــر� حضور داشــت، حــاال دلــش م" خواهد Bه 

فوتبالش را با تيم مشهد� تمام و Bفش ها� خود را آو-زان Bند.
 در اند$شه خداحافظ�

 رضا ناصح" Bه در صعود تيم شهرخودرو خراسان به ليگ قهرمانان آسيا 
تاثيرگذار بود،  فصل گذشته با نظر -حي" گل محمد� به -/باره از ا-ن تيم 
Bنار گذاشته شد، به طور� Bه حت" باعث تعجب همگان هم شده بود. ا-ن 
اتفاق  زمان" رخ داد  Bه -5 ماه از زمان تمر-نات تيم شــهرخودرو گذشــته 
بود و بيشــتر تيم ها� ليگ برتر� هم باز-/نان مدنظر خود را جذب Bرده 
بودند، برا� همين ناصح" مجبور شــد به تيم ليگ دسته اول"  گل ر-حان  
البرز بــرود و فوتبال خــودش را ادامه دهــد. و� درباره حضــورش در تيم 
 گل ر-حان  در فصل گذشته به خبرنگار ما م" گو-د: «شرا-ط خوب" در تيم 
گل ر-حان البرز داشــتم. نيم فصــل اول، باز� ها� خوب" داشــتيم، اما به 
مرور با مشــ/الت مد-ر-ت" روبه رو شــد-م و در نيم فصل دوم اصال شرا-ط 
خوب" نداشتيم و دغدغه ها� مال" خيل" از باز-/نان را اذ-ت Bرد. در Bنار 
آن و-روس Bرونا هم ب" تاثير نبود. االن هم د-گر هيچ قرارداد� با ا-ن تيم 
ندارم و باز-/ن آزاد محســوب م" شــوم.» و� در پاسخ به ا-ن سوال Bه چه 
زمان" قصد خداحافظ" از فوتبال را دارد، م" گو-د: «ا-ن هم بســتگ" به 
شــرا-ط بدن" باز-/نان دارد. خوشبختانه االن شرا-ط بدن" خوب" دارم و 
دوســت دارم سال ها� آخر فوتبالم را با تيم شــهرم دنبال Bنم. ا-ن روزها 
هم به صورت انفراد� تمر-نات شخص" را دنبال م" Bنم تا آمادگ" بدن" 

خودم را حفظ Bنم. شا-د امسال خداحافظ" Bنم.»
 ١٣ سال زندگ� با تيم ها مشهد

و� Bه بيشــتر-ن سابقه باز� در تيم ها� مشــهد� حاضر در ليگ برتر را 

دارد، م" گو-د: «حدود ٨ ســال با تيم ابومســلم در ليــگ برتر باز� Bردم. 
با باشــگاه ها� ســپاهان، نفت تهران، ســا-پا و ... هم هم/ار� داشــته ام. 
همچنين ٥ ســال  برا� تيم پد-ده و شهرخودرو توپ زده  ام. ف/ر نم" Bنم 
باز-/ن خراســان" د-گر� باشد Bه  ا-ن همه ســابقه در تيم ها� مشهد� 
داشــته باشد و در باالتر-ن سطح مسابقات توپ بزند. البته تعصب خاص" 
بــه تيم ها� مشــهد� دارم و با وجود ا-ن Bه پيشــنهاد ها-" از د-گر تيم ها 
داشــتم، ول" از تيم شــهرم جدا نشــدم. حت" موقع" Bه از ابومســلم جدا 
شــدم، به خاطر ا-ن بود Bه به ليگ پا-ين تر ســقوط Bرده بود. برا� همين 

هميشه اولو-ت اولم تيم ها� مشهد� بوده است.»
 $ادآور اتفاق� تلخ 

-/ــ" از اتفاقات تلخ" Bــه در دوران فوتبال"   رضا ناصحــ" برا-ش افتاد و 
شــوc آور بود، جدا-" -/بــاره او از شــهرخودرو بود Bه فصــل قبل با نظر 
-حي" گل محمد� از ليست شهرخودرو Bنار گذاشته شد. و� با -ادآور� 
ا-ــن ن/ته م" گو-د: «خــودم هنوز نم" دانم چه اتفاق" افتاد Bه ســرمرب" 
وقــت شــهرخودرو چنين تصميمــ" گرفت. بــرا� من ابهام داشــت. -5 
مــاه هم با ا-ن تيم تمر-ن Bردم، اما -5 دفعه اعالم شــد Bه در ليســت تيم 
شــهرخودرو جا-" ندارم و پس از چند ســال هم/ار� مداوم از تيم شهرم 
جدا شدم. -5 مرب" Bاپيتان تيم شهر مشهد را Bنار زد Bه برا� خيل" ها 
تعجب آور بود. حت" با مال5 باشگاه آقا� حميداو� هم صحبت Bردم Bه 

گفتند، نظر ســرمرب" بوده . من هم به ا-ن تصميم احترام گذاشــتم و جدا 
شــدم.» و� ادامه م" دهد: «در ا-ن مدت هم هيچ گاه نخواســتم برا� تيم 
شهرخودرو حاشيه درست Bنم. چون ا-ن تيم را دوست دارم و ا-ن Bه -5 
فرد غير بوم" مثل حميداو� در شهر مشهد هز-نه م" Bند، ارزشمند است 
و همه با-د به ا-ن تيم BمB 5نيم. به حاشــيه رفتن ا-ن تيم باعث م" شود 
Bه فوتبال خراســان به حاشــيه برود. هرچند  جدا-" از شهرخودرو خيل" 

برا-م سخت بود. اما شرا-ط طور� بود Bه با-د جدا م" شدم.» 
 بازگشت به شهرخودرو

و� در پاسخ به ا-ن سوال Bه آ-ا باز هم قصد بازگشت به تيم شهرخودرو را 
دارد، خاطرنشان م" Bند: « شهرخودرو تيم شهر من است و تعصب خاص" 
به ا-ن تيم دارم. چرا Bه چند سال برا� ا-ن تيم زحمت Bشيدم. حت" االن 
خيل" از هواداران به من لطH دارند و عنوان م" Bنند Bه چه زمان" قصد 
برگشــت به تيم شــهرخودرو را دارم. ا-ن هم بســتگ" به مد-ر-ت باشــگاه 
شــهرخودرو دارد.  هنوز در ا-ن باره با باشــگاه صحبتــ" ن/ردم.  اما خيل" 
دوســت دارم به  تيم شهرم BمB 5نم.» ناصح" در ادامه سخنانش درباره 
ســرمربيگر� مهد� رحمتــ" م" افزا-د: «ســيد مهد� رحمتــ" توانا-" 
باال-" دارد. با او در ســپاهان همباز� بوده ام. دروازه بان با تجربه ا� است 
و در ا-ن زمينه با-د حما-ت شود. او قطعا م" تواند به تيم BمB 5ند. چون  

انگيزه باال-" برا� مربيگر� دارد.»  

رضا ناصحی: دوست دارم با تيم شهرم خداحافظی کنم
گفت وگو با کاپیتان مشهدى که 13 سال با ابومسلم و شهرخودرو در لیگ برتر بازى کرد اخبار خراسان

على ترابى



15 چهارشنبه      26 شهریور 1399       27 محرم 1442      16 سپتامبر 2020

در انتظار نتيجه دادگاه کاس
دادگاه شــ�ا�ت ا�ران از فدراســيون بين الملل� جــودو به دليل 
محروميت &امل جودو� ا�ــران از حضور در تمام� رو�دادها� 
بين المللــ�، امروز در لوزان ســوئيس برگزار م� شــود. از طرف 
ا�ــران، محمدرضا داورزنــ� معاون وقت وز�ــر ورزش در جر�ان 
رقابت هــا� جودو� قهرمان� جهان در ژاپن، نصرا... ســجاد� 
نما�نــده &ميته ملــ� المپيــ; و مجيــد زارعيان ســرمرب� تيم 
ملــ� جودو به عنــوان ٣ شــاهد در دادگاه &اس حضور خواهند 
داشــت و آرش ميراسماعيل� رئيس فدراســيون جودو، و&يل و 
دســتيار و&يل ا�ن پرونده نيــز از د�گر نما�نــدگان ا�ران در ا�ن 
دادگاه هســتند. از سو� د�گر سعيد مال�� جودو&ار سابق تيم 
مل�، محمد منصور� ســرمرب� اســبق تيم مل�، وحيد ســرل; 
جودو&ار ســابق تيم مل� به همراه ٣ خارجــ� د�گر به عنوان ٦ 
شاهد طرف مقابل در ا�ن دادگاه حاضر م� شوند. مار�وس و�زر 
رئيس فدراســيون جهان� جودو و دبير &ل ا�ن فدراسيون نيز در 
حما�ت از ح�م محروميت جودو� ا�ران در دادگاه &اس حاضر 
م� شــوند. فدراســيون جهان� جودو ا�ران را به دليل خوددار� 
جودو&اران ا�ران� از رو�ارو�� با نما�ندگان رژ�م صهيونيســت� 

از حضور در تمام� رو�دادها� بين الملل� محروم &رده است.

امامی: بنا مشکلی نداشت که بخواهد برطرف شود
محمدابراهيم امام� ســخنگو� فدراسيون &شت� در خصوص 
حضــور محمد بنا در فدراســيون بعد از اســتعفا� پيام�� اش و 
د�دار با دبير و ســور�ان گفت: «حضور محمد بنا در فدراســيون 
&شــت� نياز� بــه دعوت نداشــت، چرا&ــه خانه &شــت�، خانه 
اوســت. محمد بنــا بعد از مراســم تجليــل از خانواده شــهدا &ه 
دوشــنبه در سالن &نفرانس خانه &شت� شــهيد ابراهيم  هاد� 
برگزار شد، مثل هميشــه د�دار صميمانه ا� هم با عليرضا دبير 
و حميد ســور�ان داشــت. همين د�ــدار و گفت وگو� خودمان� 
نشــان داد محمد بنا مش�ل� با &س� ندارد و همچنان به عنوان 
ســرمرب� تيــم مل� &شــت� فرنگــ� در حــال برنامه ر�ــز� برا� 
رو�دادها� آت� اســت. او مش�ل� با &ســ� نداشت &ه بخواهد 

در صدد برطرف &ردن آن باشد.»

برنامه هفته دوم ليگ برتر واليبال
هفته دوم رقابت ها� ليگ برتر واليبال فردا با برگزار� ٧ د�دار 
پيگيــر� خواهد شــد. ا�ــن هفته تيــم راهياب ملل مر�ــوان &ار 
ســخت� مقابل شــاگردان محمد� راد در ســپاهان دارد. برنامه 
د�دارها� هفته دوم ا�ن شرح است: هورسان رامسر - شهروند 
ارا\، آذرباتــر� اروميه - شــهردار� ورامين، خاتــم ارد&ان - 
ســا�پا تهران، شــهداب �ــزد - شــهردار� اروميــه، راهياب ملل 
&ردســتان – فوالد مبار&ه ســپاهان، پي�ان تهران - شــهردار� 
گنبد، لبنيات هراز آمل - فوالد سيرجان. همه باز ها ساعت ١٦ 
برگزار خواهد شــد و تنها باز� لبنيات هراز و فوالد راس ساعت 

١٧ آغاز م� شود.

اخبار به دبير گفتم برا� تيم مل� سرمرب� جوان بگذار�د

حــدود ١٠ روز قبل بود &ه خبر رســيد محمــد بنا با ارســال پيام�� به رئيس 
فدراســيون &شــت� اســتعفا� خود را به گوش مســئوالن فدراسيون &شت� 
رســانده. البته عليرضا دبير رئيس فدراسيون &شــت� بارها در مصاحبه ها� 
روزها� اخير خود عنوان &رد &ه ا�ن پيام بنا به معنا� اســتعفا� او نيســت و 
فدراســيون بر ادامه هم�ار� با ســرمرب� تيم  مل� &شت� فرنگ� اصرار دارد. 
البته مشخص شد خبر اوليه از گروه واتس آپ� مربيان به بيرون درز &رده، اما در 
تمام ا�ن روزها محمد بنا روزه س�وت گرفته بود. درنها�ت دوشنبه با حضور بنا 
در فدراسيون &شت� و جلسه ا� &ه او با سور�ان و دبير برگزار &رد، مشخص شد 

مقدمات ادامه هم�ار� فراهم شده و خبر� از قهر و استعفا نيست.
 مگر من عروس خانه ام �ه ناز �نم؟

حاال بعد از گذشت ١٠ روز بنا باالخره به س�وت خود درباره ا�ن اتفاقات پا�ان 
داده و در گفت وگو با تسنيم به شا�عات وا&نش نشان داد تا بگو�د: «نم� دانم 
ا�ن چيزها�� &ه در موردم نوشته شد، از &جا آمد. مگر من مصاحبه مستقيم 
با جا�� �ا خبرنگار� داشــتم &ه �; دفعه همه جا پر شــد &ه بنا م� خواهد 
برود؟ بعد گز�نه ها را هم برا� خودشــان تعييــن &ردند و آقا� طالقان� هم 
گفــت محمد بنا ناز م� &ند و نازش هم خر�دار دارد. مگر من عروس خانه ام 
&ه ناز &نم؟ آن  هم در  شــرا�ط� &ه مردم در ســخت� هستند و &س� حق ناز 
&ردن ندارد. من درددل� داشتم و برا� دبير نوشتم. ا�ن تف�رات خودم بود. 
چون ف�ر م� &ردم جهان� &ه هيچ، به احتمال قو� ام�ان دارد &ه المپي; 
حت� برگزار نشود و لغو شود. گفتم سرمرب� جوان بگذار�د &ه الاقل فرصت 
&ار &ردن تا المپي; بعد� را داشــته باشــد. دبير همان موقــع جوابم را داد 
&ه اصال حرفش را نزن و من هم حرف� نزدم. بعد د�دم ســا�ت ها و صفحات 

مجاز� پر شد از قهر دوباره محمد بنا و حت� دفعاتش را هم نوشته &ه فالن� 
دا�م قهر و استعفا م� &ند؛ شماره هم م� زدند.»

 اصال نرفتم �ه بخواهم برگردم
و� در بخش د�گر� از صحبت ها� خود &ه بيشــتر شبيه به گال�ه از فضا� 
روزها� اخير اســت، م� گو�د: «حت� م� نوشــتند قهرهــا� من &� و &جا 
بوده، در حال� &ه هر چيز� هم بود، دليل مخصوص به خود را داشته است. 
اوليــن قهر من مربوط بــه روزگار� بود &ه رقابت بين حســن رنگرز و حميد 
ســور�ان بود. دوستان به خاطر سابقه و عقبه حسن رنگرز، م� گفتند او با�د 
به جهان� بوداپست برود و نظر من رو� سور�ان بود. بعدش هم مشخص شد 
اگر ا�ن ا�ستادگ� من نبود، حاال ٧ تا مدال جهان� و المپي; نداشتيم. من 

اصال نرفتم &ه بخواهم برگردم.»
 به دبير گفتم از سرمرب� جوان استفاده �نيد

ســرمرب� تيم مل� &شــت� فرنگ� درباره دال�ل دلخور� اش هم م� گو�د: 
«حرفــم ا�ن بود &ه شــما م� توان� �ــ; مرحلــه اردو را ٤ روزه برگزار و فقط 
بچه ها را دور هم جمع &ن� و به آن ها بگو�� &شــت� زنده اســت. م� توانيم 
&ار را ادامه دهيم و خوشــحال شــو�م &ه دور هم هســتيم، اما اگر بخواهيم 
برنامــه بگذار�ــم، در ٤ روز چه &ار م� توانيم ب�نيم؟ اگر م� خواســتيم اردو 
هم تشــ�يل دهيم، بحث ليگ هم به ميان م� آمد. بچه ها برا� ليگ تمر�ن 
م� &نند و آماده م� شوند و اگر اردو� ٤ روزه بگذار�م با تمر�نات آن ها برا� 
ليــگ تداخل پيــدا م� &ند و منجر به بــاال رفتن احتمال آســيب د�دگ� هم 
م� شود. پس با�د ف�ر &نيم آ�ا منافع مل� را م� خواهيم �ا ليگ؟ از آن طرف 
بحث همه &شت� گيران ا�ن است &ه از نظر اقتصاد� درآمد� ندارند و پول 

الزم دارنــد. به وا... اســترس و ناراحت� من ا�ن نبود &ه ا�ن فشــار ســنگين 
است. من دور را نگاه &ردم و از طر�ق پيام; به دبير درددلم را گفتم &ه بهتر 
نيســت از �; ســرمرب� جوان اســتفاده &نيد؟ من همچنان احتمال ا�ن را 

م� دهم &ه ام�ان دارد با ا�ن وضع &رونا المپي; برگزار نشود.»
  به خاطر آن خبر از گروه مربيان بيرون آمدم

و درنها�ت محمد بنا از چگونگ� بيرون آمدن خبر استعفا�ش از گروه مربيان 
در فضا� مجــاز� م� گو�د: «اصال نبا�د خبر مربوط بــه من بيرون م� آمد، 
ولــ� آمد. از ناراحت� &ه چرا ا�ن خبر از گروه مربيان منتشــر شــده، از گروه 
خارج شــدم. ا�ن چه حساســيت� اســت &ه رو� اســم محمد بنا و واژه ها� 
قهــر و ناز &ــردن ا�جاد &رده اند؟ تا مســئله ا� پيش م� آ�د برخ� رســانه ها 
گســترش م� دهنــد و قضاوت هم م� &ننــد و بدون ا�ن &ــه حت� �; &لمه 
مســتقيم صحبتــ� از خود من شــنيده باشــند، تحليل م� &نند. هر &ســ� 
هــم برا� خودش �ــ; گز�نه انتخاب م� &نــد و م� گو�د &ه ا�ــن برود مگر 
قحط الرجال اســت؟ من چه زمان� گفتم رجالم &ه قحط� اش آمده باشد؟ 
من �; مرب� ام، نو&ر مردمم و تا وقت� توانا�� &ار داشــته باشــم و ام�انش 

مهيا باشد، هستم.»

بنا: درددل کردم ولی براى استعفایم شماره زدند!

ســيدرضا صالح� امير� رئيس &ميته ملــ� المپي; د�روز 
ضمــن بازد�ــد از روزنامــه خراســان و آخر�ــن خبر بــا وحيد 
حســين زاده سرپرســت &ل دفتر تهران و محمــد پناه� فرد 
دبيــر گــروه ورزش گفت وگو�ــ� صميمانــه داشــت. رئيــس 
&ميته مل� المپي; در ا�ن بازد�د مجموعه خراسان و آخر�ن 
خبــر را مجموعه ا� وز�ن و امين خواند تا بگو�د: «از نظر من 
مجموعه خراســان و آخر�ن خبر ��� از مجموعه ها� موفق 
حوزه رســانه اســت. قضاوت شــخص� من ا�ن است &ه ا�ن 
مجموعه در حوزه ورزش جزو بهتر�ن هاســت.» گفتن� است 
رئيــس &ميتــه ملــ� المپي; در جر�ــان ا�ــن بازد�د، ضمن 
حضــور در اســتود�و� آخر�ــن خبر به ســواالت� درخصوص 
احتماالت برگزار� المپي; تو&يو و دادگاه ح�ميت ورزش 
درخصوص رســيدگ� به پرونده تعليق جودو� ا�ران پاســخ 
داد. او همچنين مرور� &وتاه بر عمل�رد مد�ر�ت� خود ط� 

٣ سال حضورش در ر�است &ميته مل� المپي; داشت.

رئيس �ميته مل� المپي0 از خراسان بازد�د �رد

صالحی اميرى: در حوزه ورزش جزو بهترین ها هستيد
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مهاجم جنجالی استقالل در رادار ذوب آهن
دوران  در  	ــه  اســتقالل  مهاجــم  تبر�ــز�،  مرتضــ� 
حضــورش در ا�ن تيــم عمل#ــرد موفق� نداشــته و در 
فصل اخير هم بيشتر نيم#ت نشين بوده با پيشنهاد� 
از ســو� ذوب آهــن مواجه شــده و بعيد نيســت به تيم 
ســابقش برگــردد. با�ــد د�د باشــگاه اســتقالل قصد 
فــروش مهاجم خــودش را دارد �ا نــه. باز�#ن� 	ه در 
زمان انتقــال به اســتقالل روزها� جنجالــ� را برا� 
در�افت رضا�ت نامه اش پشــت ســر گذاشــت، ا	نون 
بعد از نا	ام� ٢ ســاله در آستانه بازگشت به اصفهان 

قرار دارد.
صدور مجوز بازى وینگر استقالل 

هافبG تيم فوتبال اســتقالل مشــ#ل� برا� همراه� 
تيمش در ليگ قهرمانان آسيا ندارد. بعد از ا�ن 	ه نام 
دار�وش شجاعيان در فهرست ابتدا�� استقالل برا� 
حضور در ليگ قهرمانان آســيا به ا� اف ســ� ارســال 
نشد مسئوالن ا�ن باشــگاه بالفاصله برا� حضور و� 
در فهرســت نامه نگار� 	ــرده و 	ميته مســابقات نيز 
بالفاصله 	ارت باز� ا�ن باز�#ن را صادر 	رد. به ا�ن 
ترتيب شجاعيان مش#ل� برا� همراه� تيم استقالل 

در ليگ قهرمانان آسيا ندارد.
گاف رسانه قطرى در مورد ترکيب پرسپوليس!
ليــگ  باز� هــا�  خصــوص  در  الوطــن  روزنامــه 
قهرمانان آســيا گزارشــ� نوشــت و در آن به تمجيد از 
پرســپوليس پرداخت. الوطن نوشــت 	ه خط دفاع� 
تيم پرســپوليس بسيار مســتح#م است و �#� از نقاط 
مثبت و قدرتمند ا�ن تيم به شمار م� رود. پرسپوليس 
در ٣٠ بــاز� ليــگ تنها ١٧ گل در�افت 	رد و نشــان 
داد 	ــه قدرت دفاع� بســيار باال�ــ� دارد. الوطن در 
ادامه ادعا� عجيب� 	رد و به نظر م� رســد از شرا�ط 
	نونــ� پرســپوليس در خصــوص تر	يــب باز�#نــان 
مطلــع نيســت. در حالــ� 	ــه عليپــور و ترابــ� د�گــر 
باز�#ــن پرســپوليس نيســتند، ا�ن رســانه از عمل#رد 

مثبت ا�ن ٢ باز�#ن نوشت.
محروميت سنگين سرمربي قهرمان جام حذفي

	ميته انضباط� فدراســيون فوتبال جلسه ا� درباره 
اتفاقــات بــاز� فينال جام حذف� برگــزار 	رد و ٣ ماه 
محروميت به اضافه ٣ مــاه محروميت تعليق� را برا� 
سا	ت الهام�، سرمرب� ترا	تور، قهرمان جام حذف� 

در نظر گرفته است.

طبق اعالم روابط عموم� باشگاه ترا	تور، 	ميته وضعيت فدراسيون فوتبال امروز 
جلســه ا� در مورد پرونده ش#ا�ت باشگاه از رشــيد مظاهر� برگزار خواهد 	رد. 
باشگاه ترا	تور انتظار دارد تصميمات ا�ن 	ميته در راستا� رعا�ت 	ليه مواز�ن 
قانون� اتخاذ شــود. از 	ميته وضعيت فدراســيون فوتبال انتظار م� رود 	ه بدون 
توجه به جوســاز� ها، را� خــود را صرفا بر مبنا� عدل و بررســ� تمام� جوانب 
و مســتندات صادر 	ند. ا�ن خواسته به حق باشــگاه و هواداران ميليون� ترا	تور 
است چون آن ها تنها به دنبال روشن شدن زوا�ا� فسخ غيرقانون� قرارداد رشيد 
مظاهر� و جدا�� ا�ن باز�#ن هستند. باشگاه ترا	تور تا	يد م� 	ند 	ه پيوستن 
رشــيد مظاهــر� به تيم اســتقالل غيرقانون� اســت و ا�ن دروازه بــان همچنان با 

باشگاه ترا	تور قرارداد دارد و با�د به قرارداد خود پا�بند باشد.

به ادعا� نشر�ه فوتواسپور تر	يه، باشگاه ها� سمپدور�ا و ساسولو از ا�تاليا، 
هرتابرليــن از آلمــان، اندرلخــت از بلژ�G و پورتــو از پرتغــال خواهان جذب 
سيدمجيد حســين�، مدافع ا�ران� تيم ترابزون اسپور تر	يه هستند. هرچند 
بشــي#تاش نيــز �#� د�گر از مشــتر�ان ا�ن مدافع به حســاب م� آ�ــد. با ا�ن 
حال در ا�ن گزارش اشاره شده 	ه مسئوالن باشگاه ترابزون اسپور عالقه مند 
هســتند قرارداد جد�د و �G ســاله ا� با او ببندند. روزنامــه آبوال-پرتغال نيز 
ط� گزارشــ� از انتقال حســين� به پورتو ط� چند روز آ�نده خبر داد و گفته 
م� شــود حســين� به هموطــن ا�ران� خــود مهــد� طارم� در پورتــو اضافه 
خواهد شد. روزنامه آ	شام تر	يه نيز عنوان 	رده 	ه مجيد حسين� با سران 

باشگاه پورتو د�دار داشته و تا پا�ان هفته قراردادش نها�� خواهد شد.

پورتو جد� تر"ن مشتر� حسين� تالش ترا�تور� ها برا� محروميت دروازه بان استقالل 

جواب قطعی رضا گوچی به تيم هاى ليگ برتر
مهاجم سابق ا�ران قصد ندارد فعال به ليگ ا�ران بيا�د. 
در روزها� اخير دوباره شــا�عه حضــور رضا قوچان نژاد 
در ليــگ برتــر مطرح شــده بود 	ــه البته در چند ســال 
گذشــته ا�ن �#� از شــا�عات ثابت نقل وانتقاالت بوده. 
گوچــ� همواره در تيررس باشــگاه ها� ليــگ برتر قرار 
داشــته و چنــد روز پيش هم از تبر�ز خبر رســيد ترا	تور 
مشــغول مذا	ــره با اوســت و ا�ــن احتمال وجــود دارد 
قوچان نــژاد به ا�ران بيا�د. گوچــ� اما با قاطعيت تا	يد 
	رده با توجه به وضعيت بدن� اش قصد دارد امسال هم 

در اروپا بماند.

تصميم  اى اف سی تهدیدى 
جدى براى فوتبال ایران 

خطر حذف از ليگ داخل� و آسيا بيخ گوش ليگ برتر� ها!

	نفدراســيون فوتبــال آســيا   
چند ســال� است دست رو� 
ترازنامه ها� مال� باشــگاه ها� 	شورها� 
مختلــj آســيا�� گذاشــته و در ا�ــن زمينه 
قوانين سفت و سخت� تصو�ب 	رده است. 
همه ســاله هم بازرســان� را به 	شــورها� 
ام#انــات  از  بازد�ــد  بــرا�   jمختلــ
بررســ�  و  نرم افــزار�  و  ســخت افزار� 
ترازنامه ها� مال� شــان اعــزام م� 	ند 	ه 
گــزارش ا�ــن بازرســان درنها�ــت منجر به 
حرفــه ا�  مجــوز  صــدور  عــدم  �ــا  صــدور 
باشــگاه ها� مذ	ور و حذف �ا حضورشــان 
در ليگ هــا� قاره ا� م� شــود. معموال هم 
حضــور بازرســان  ا� اف ســ� در ا�ــران بــا 
شــا�عه و نگران� همراه بوده چرا	ه هميشه 
باشگاه ها� ا�ران� مش#الت� چون بده� و 
تزارنامه مال� منف� داشــته اند و ز�رساخت 
باشگاه ها هم ناگفته پيداست 	ه چه اوضاع 
ســاله  همــه  تقر�بــا  دارد.  نامناســب� 
خصــوص  بــه  ا�رانــ�  فوتبال دوســتان 
هواداران پرســپوليس و استقالل با اخبار و 
شــا�عات� از قبيل حذف احتمال� سرخاب� 
از ليگ قهرمانان آســيا و 	م شــدن سهميه 
دســت و دلشــان م� لزرد و در دقيقه ٩٠ با 

را�زنــ� مد�ــران فوتبــال �ــا حتــ� باالتر با 
مســئوالن  ا� اف ســ� مشــ#ل حل و مجوز 
حرفه ا� با تذ	ر و شــرط صادر م� شــود. با 
وجــود ا�ــن ســختگير� ها بــرا� تيم هــا� 
حاضــر در ليــگ قهرمانان آســيا، حاال خبر 
م� رسد 	نفدراسيون فوتبال آسيا احتماال 
باشگاه ها� بده#ار را ط� ٢ فصل آ�نده از 
شر	ت در ليگ داخل� هم محروم م� 	ند. 
در حــال حاضــر نســبت بــه وضعيــت مال� 
باشــگاه  ها� حاضر در ليگ قهرمانان آسيا 
حساســيت ز�اد� به خــرج م� دهد و حت� 
در گذشته برخ� باشگاه  ها� عربستان� را 
بــه دليــل شــرا�ط نامناســب مالــ� از ا�ــن 
نيــز  ا	نــون  گذاشــت.  	نــار  رقابت هــا 
حــال  در  آســيا  فوتبــال  	نفدراســيون 
برنامه  ر�ز� اســت تا باشگاه ها� بده#ار از 
حضــور در ليگ هــا� داخل� 	شــورها نيز 
محروم شــوند. ا�ن مســئله در صورت ابالغ 
به فدراســيون  ها� فوتبال عضو ا� اف س� 
به احتمــال فراوان از ٢ فصل آ�نده اجرا�� 
خواهد شــد. به عبــارت د�گر باشــگاه ها� 
بده#ار� مثل اســتقالل و پرسپوليس اگر 
نتوانند وضعيت بده� ها� انباشته خود را 
مشخص 	نند مم#ن است از ٢ فصل د�گر 

حت� مجوز شر	ت در ليگ برتر ا�ران را هم 
نداشته باشند چه برسد به ا�ن 	ه بخواهند 
داشــته  حضــور  آســيا  قهرمانــان  ليــگ  در 
باشــند. در حال حاضر فيفا و ا� اف ســ� از 
طر�ــق بســتن پنجره هــا� نقل وانتقاالتــ� 
باشــگاه ها� بده#ار و حت� 	سر امتياز در 
ليگ  ها� داخل� 	شــورها مداخله م�  	ند 
ول� به زود� مم#ن اســت به باشــگاه ها� 
بدهــ#ار اصــال مجــوز� بــرا� فعاليــت در 

ليگ ها� داخل� 	شورها داده نشود.
    

ا�ــن تنهــا �ــG بخــش از تصميمــات اخير و 
آسياســت  فوتبــال  	نفدراســيون  ضربتــ� 
و شــنيده م� شــود ســهميه ا�ــران در ليــگ 
قهرمانــان هــم دچــار تغييــر خواهــد شــد و 
احتمال 	اهش ســهميه 	شــورمان در ا�ن 
رقابت ها وجود دارد. ســهميه ها� 	شورها 

در ليــگ قهرمانان آســيا هر ٢ ســال �G بار 
تعيين م� شــود و امسال آخر�ن سال� است 
	ه ا�ــران ٢+٢ ســهميه در ليــگ قهرمانان 
آســيا فصل بعد خواهد داشت. برا� ٢ سال 
آ�نده 	نفدراســيون فوتبال آســيا با بررس� 
عوامــل مختلj از جمله نتا�ج باشــگاه ها در 
ليــگ قهرمانان، ســاختار باشــگاه ها از نظر 
مال�، ادار�، آ	ادم� ها� فوتبال باشگاه� 
و... ســهميه ها� 	شــورها را برا� ٢ فصل 
د�گــر در ليــگ قهرمانــان تعييــن خواهنــد 
	ــرد. بــا توجه بــه پرونده ها� متعــدد مال� 
باشگاه ها� ا�ران� در فيفا و بده� ها�� 	ه 
باشــگاه ها� ما حت� در داخل 	شــور دارند 
	اهش ســهميه فوتبال 	شــورمان در ليگ 
قهرمانان آســيا بســيار محتمل است و بعيد 
اســت د�گر با الب� و را�زن� بتوان بازرســان 

ا� اف س� را مجاب 	رد. 

بيانيه پرســپوليس درباره بســته شدن 
پنجره نقل وانتقاالت

اميدوارى سرخ ها به گذشت برانکو
بيانيــه ا�  صــدور  بــا  پرســپوليس  باشــگاه 
اعــالم 	ــرد در صــورت بســته شــدن پنجره 
نقل وانتقــاالت ا�ــن باشــگاه، جــا� نگران� 
وجــود نــدارد و به محــض وار�ز پــول، پنجره 
بــاز خواهــد شــد. در ا�ــن بيانيــه خطــاب به 
هواداران آمده اســت: «صداقت بهتر�ن راه و 
سياست برا� داشتن ارتباط خوب و پا�دار با 
هواداران اســت. بد�ن رو� صر�ح، شفاف و 
صادقانه به اطالع هواداران فهيم پرسپوليس 
م� رسانيم احتمال بسته شدن موقت پنجره 
نقل وانتقــاالت باشــگاه ظــرف امــروز و فردا 
 G� وجــود دارد امــا جا� نگران� نيســت. از
طرف اميدوار�م با هم#ار� بزرگوارانه آقا� 
بران#و ا�وان#وو�چ، سرمرب� محبوب و سابق 
پرســپوليس، چنين اتفاق� نيفتــد و بتوانيم 
مهلت� ٢٠ روزه بگير�ــم. در غير ا�ن صورت 
هم به ســرمرب� دوست داشــتن� و جنتلمن 
	روات حق م� دهيم به دليل بدعهد� ها� 
موافقــت  باشــگاه  درخواســت  بــا  گذشــته 
ن#نــد و احتماال پنجــره نقل وانتقاالت تيم به 
صورت موقت بسته شــود. » ١٣ مرداد سال 
جار� بود 	ه مهد� رســول پناه، سرپرســت 
باشــگاه پرســپوليس تا	يــد 	ــرده بــود در 
تالشند تا بده� شــان به بران#و را بپردازند و 
جا� نگران� نيســت! او مثل مد�ران ســابق 
پرسپوليس و استقالل 	ه �G جمله معروف 
و ت#رار� دارند به سا�ت باشگاه پرسپوليس 

گفته بود: «فوق فوقش جر�مه م� شو�م!

باشگاه پرسپوليس پيگير سرقت ۵٠٠ ميليونی 
در اتفاقــ� عجيب و باورن#ردن� �#� از دســتگاه ها� مربوط به ســنجش شــرا�ط بدن� 
باز�#نان، مفقود شده و دستگاه ب� ارزش د�گر� جا�گز�ن آن شد. شر	ت� در سال ٩٤ 
�G دستگاه سنجش چرب� مدل inbody ٥٧٠ به باشگاه پرسپوليس اهدا 	رد و اما بعد 
از مدت� 	ه برا� ســرو�س ســاليانه مراجعه 	رده با اتفاق� عجيــب و باورن#ردن� مواجه 
م� شــود؛ دستگاه به ش#ل� ناشــيانه جابه جا شده و دســتگاه د�گر� با مار� متفاوت و 
قيمت فوق العاده 	متر جا�گز�ن آن شده است! در ا�ن زمينه گفته م� شود دستگاه� 	ه 
به باشگاه پرسپوليس اهدا شده در حال حاضر قيمت� بالغ بر ٥٠٠ ميليون ارزش گذار� 

شده، اما دستگاه� 	ه جا�گز�ن آن شده مبلغ� حدود ١٥ميليون ارزش دارد!
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