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سازش و ارتش اجاره ای

فارغ از جایگاه سازش و پروژه قهرمان سازی ترامپ 
ــرای انتخابات 2020، مــذاکــرات اخیر میان  ب
بحرین، امارات و رژیم صهیونیستی زمانی اهمیت 
پیدا می کند که بدانیم چرا این دو کشور در حاشیه 
خلیج فارس پیش قــراول پذیرش پرونده سازش 
شدند! آمریکا مدت هاست پرونده خروج از غرب 
آسیا را به جریان انداخته و سطح تنش با چین در 
شرق آسیا را افزایش داده است. در چنین شرایطی 
ماندن در غرب آسیا نیازمند هزینه – فایده است و 
برهمین اساس پنتاگون طرح »ارتش اجاره ای « را 
به خلیفه نشینان حاشیه خلیج فارس برای تامین 
امنیت پیرامونی پیشنهاد داده است. در این طرح 
عالوه بر هزینه های به روز تجهیزات، نیروی انسانی 
و سرمایه گذاری های دفاعی، کشورهای حاشیه 
خلیج فارس موظف هستند در حوزه خرید تجهیزات 
از ســازمــان هــای غیر دولــتــی آمریکا خــرج های 
هنگفتی داشته باشند تا در صورت نیاز، آمریکایی 
ها مجبور نباشند تجهیزات خود را در منطقه به کار 
گیرند. همان تجربه ای که در جنگ خلیج فارس 1 
و 2 رخ داد و آمریکایی ها از تجهیزات فروخته شده 
به کشورهای منطقه برای حضور نظامی استفاده 
کردند. با این حال در ماجرای سازش بحرین، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی واکنش سختی نشان 
داد. سپاه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: » حاکم 

جالد بحرین در انتظار انتقام سخت مجاهدان 
قدس و ملت مسلمان و غیرتمند این کشور باشد.« 
سوال این جاست، چرا سپاه نسبت به عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی توسط حاکمان بحرین 
سخن از انتقام سخت گفت؟ در پاسخ به این سوال 

باید نکاتی را مطرح کرد:
یک: مرکز کنترل و فرماندهی ناوگان پنجم ارتش 
آمریکا در بحرین مستقر است. بخش قابل توجهی 
از عملیات های نظامی و تروریستی ارتش آمریکا در 
غرب آسیا از این پایگاه صورت گرفته و کشورهای 
خلیج فارس از حضور این ناوگان همیشه استقبال 
کــرده انــد. پس از حــوادث تروریستی در بغداد و 
شهادت ســـرداران شهید سلیمانی و ابومهدی 
المهندس و به تبع آن اعــالم قــرار گرفتن یگان 
نــاوگــروه پنجم در لیست تروریستی  و  سنتکام 
نیروهای مسلح ایران، عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی می تواند پای این رژیم جعلی را به 
خلیج فارس به صورت آشکار باز کند.  به عبارت 
دیگر خلیج فــارس می تواند ایستگاه اطالعاتی 
علیه  صهیونیستی  ــم  رژی خرابکاری  عملیات  و 
ایران باشد. پیشتر سردار باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح در واکنش به عادی سازی روابط 
از سوی ابوظبی و تل آویو به سران اماراتی گفت: 
 »چنان چه امنیت ملی جمهوری اسالمی دچار 
خدشه هرچند اندک شود ما آن را از چشم امارات 
متحده عربی می بینیم و تحمل نخواهیم کرد.« این 
بدان معناست که سیاست واکنش به مبدأ هنوز 
در دستور کار مقامات ایرانی است. این سیاست 
پس از اسقاط هواپیمای بی سرنشین جاسوسی 
آمریکا در آب های سرزمینی ایران مطرح شد و در 
آن، تهران به هر کشوری که پایگاه نظامی در اختیار 
گروه های متخاصم و جاسوسی قرار دهد به عنوان 

هدف شناخته می شود. در این سیاست دفاع پیش 
دستانه و متقارن و همه جانبه به عنوان بخشی از 
راهبردهای اساسی ایران در محیط پیرامونی در 

نظر گرفته شده است .
دو: بالفاصله پس از اعالم توافق سازش، بیش از 10 
راکت و موشک نسل جدید نیروهای مقاومت در غزه 
به سمت اهدافی در سرزمین های اشغالی شلیک 
شد و پس از عبور از گنبد آهنین به اهدافی اصابت 
کرد. جشن صهیونیست ها دوام نیاورد که خبرها 
حاکی است ارتش یمن در حال پیشروی در مناطق 
استان های شرقی است و به نظر می رسد گام بعدی 
به سمت پاک سازی استان های مهم و راهبردی 
یمن برداشته شده و حجم عملیاتی در این مناطق 
افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی حلقه 
محاصره نیروهای مقاومت افزایش خواهد یافت و 
عمال مقاومت در ژئوپلیتیک منطقه ای دست برتر 
را دارد. به همین سبب فشارها و تداخل موضوعات 
ژئوپلیتیک میان محور مقاومت و محور سازش به 
یک تزاحم و تعارض جدی خواهد رسید و هر نوع 
عــادی ســازی در این محیط می تواند فشارهای 
گسترده ای به بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 
وارد سازد. حضور ارتش صهیونیستی در بحرین 
و امــارات به معنای افزایش پررنگ این حضور در 
یمن و حتی عراق و سوریه خواهد بود که با واکنش 
مقاومت همراه می شود. بدین معنا مقاومت می 
رود صحنه نبرد و درگیری اش از نوار غزه، قنیطره 
و جنوب لبنان به کل منطقه غرب آسیا کشیده شود 
و گستره ای فراتر از یک عملیات موشکی ساده را 
تل آویو باید تحمل کند. این تحوالت نشان می دهد 
حاکمان سازشکار و خائن  امــارات و بحرین، در 
صورت استمرار بی مباالتی شاهد ضربات جدی 

خواهند بود .
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ــرده قیمت مــواد  • ــالم ک ــای روحــانــی اع  آق
به  خواستم  مــی  نیست.  منصفانه  غــذایــی 
ایشان عرض کنم قیمت خانه، قیمت خودرو، 

ارز ، طال و... چی؟ منصفانه است؟!
 ام الفساد تمام گرانی ها باال رفتن نرخ  •

ارز است. وقتی باال می رود همه چیز گران 
می شود ولی وقتی پایین می آید متاسفانه 
چیزی ارزان نمی شــود. ســران قــوا به فکر 

تثبیت نرخ ارز باشند.
از  • مربی  ــول  پ کنید.  تعطیل  را  فوتبال   

بیت المال دادن خــوب نیست. مــا راضــی 
ــواد ببینه  نیستیم، هــر کــی فوتبال مــی خ
خودش پول بده. با این وضع بی پولی مردم 

حداقل به فکر مردم مریض بی پول باشین.
لطفا یک ســری به فروشگاه هــای لــوازم  •

خانگی بزنید ببیند چه خبره؟!
وام  • میلیون   50 کـــشـــاورزی  ــانــک  ب از   

می خواستم. گفتند بــرو سه مــاه دیگر بیا. 
حاال که بعد از سه ماه رفته ام زیر حرف شان 
زده اند و بهانه می آورند. اختالس که نمی 
خوام بکنم. چرا این قدر سخت می گیرند و 

بی ادبانه صحبت می کنند؟
شما به عنوان رسانه با مسئولیت مشخص،  •

موظفید شرایطی را که دولــت با آن مواجه 
است و خدماتی را که می دهد بــرای مردم 
تبیین کنید تا با ذکر یک طرفه مشکالت، 
بوی  مردمی  پیام های  حتی  و  مطالب تان 

خصومت آشکار ندهد!
دانشکده پرستاری آزاد مشهد شهریه دوره  •

کارورزی را به طور کامل دریافت کرده، اما تعداد 
روزهای کارورزی را به نصف کاهش داده! هیچ 
گونه تجهیزات پزشکی از قبیل ماسک و گان نیز 

به این دانشجویان تعلق نمی گیرد.
 ذهن مردم را با تخم مرغ گرم می کنند تا  •

دالر را به ۴0هزار تومان برسانند.
 قیمت ها ترمز بریده. مــردم عزیز مراقب  •

باشید که زیرتان نگیرد!
 آقای روحانی و ریاست سازمان خصوصی  •

ســازی! عرضه سهام در بورس و نبود اجازه 
فروش آن چه سودی به حال ما نیازمندان دارد 

که برای پرداخت اجاره خانه مان مانده ایم ؟ 
چــاره ای بیندیشید تا دست کم 30 درصد 
اول سهام عدالت را که چهار ماه قبل آزاد شد 

بفروشیم و به درد و زخم زندگی مان بزنیم.
 طی این ماه سایت دیوار دو بار تعرفه هاش  •

رو افزایش داده، مگر با دالر کار می کنه که 
توی این وضع، خدماتش رو گرون کرده؟ ...

ــه مسائل  • ــه جـــای پــرداخــتــن ب  مجلس ب
سیاسی بهتر اســت به فکر رفــع مشکالت 

مردم و گرانی و... باشد.
در کشور ما بیشتر مردم تا در زندگی کم  •

می آورند سریع می روند دنبال مواد و زندگی 
خودرا با یک اشتباه خراب می کنند ولی اگر 
عقلی را که خدا داده به کار بیندازند از هنری 

که دارند روزی حالل به دست می آورند.
 آقای روحانی می گوید که به اندازه کل تاریخ  •

در این دولت، بیمارستان ساخته و تجهیز شده 
است! ولی االن چند ساله که پروژه بیمارستان 
ــادق)ع( در شــرق مشهد درشهرک  ــام صـ ام
رجایی بالتکلیف مانده و هنوز هیچ اقدامی 
برای ساخت آن در این منطقه محروم نشده 
است! در حالی که زمین آن به رایگان توسط 
آستان قدس تقدیم دولت شده و دولت هیچ 

بهانه ای برای این سهل انگاری ندارد.
 تعریف جدید عرضه اولیه در بورس؛ عرضه  •

اولیه به چندین میلیون سهم گفته می شود 
که ابتدا بین میلیون ها سهامدار خرد توزیع 
می شود و سپس توسط چند سهامدار عمده با 
استفاده از تکنولوژی جدید یک کاسه می شود!

ــازه بــعــداز هفت سال  • ــای رئیس جمهور ت  آق
وانــدی می گویند که درنظارت مشکل دارنــد و 
 علت گرانی ها در بحث نظارت اســت!  عجبا! 
ان شاءا... نظارت را بگذارید برای دولت بعدی!...

 چــاپ تصاویر خنده دارحیات وحــش در  •
صفحه اول زندگی سالم جالب بــود. چاپ 
عکس از طبیعت یا مناطق زیبای گردشگری 

اطراف مشهد هم خالی از لطف نیست.
چندوقت پیش در ویژه نامه دخل و خرج از  •

کشورهای مختلف جهان نوشتید که چگونه 
با طرح های مختلف توانسته اند نیاز مسکن 

شهروندان خود را حل کنند و بحران مسکن 
نــدارنــد، خب وقتی کارشناسان خودمان 
و  مسکن  کارشناس  یک  چــرا  توانند  نمی 
اقتصاددان از کشوری مثل آلمان نمی آورید 

تا بحران مسکن را حل کند؟
ــای مـــردم، فساد  • ریشه تمام بدبختی ه

است. مادامی که این بیماری مهلک درمان 
نشود با دستور و بخشنامه و جریمه حتی 

اعدام،مشکل بر طرف نمی شود.
 ایرانسل، اینترنت و هزینه ها را گرون کرده  •

و بالفاصله برای واتس اپ و... مثل اژدها، 
شارژ را می خوره. بعدمجلس محترم قانون 
اینترنت ملی را تصویب می کنه و...همه که 
با شبکه های اجتماعی، کار خالف انجام  
نمی دن به خدا ملت کار و  زندگی شون را با 

اینترنت راه می برن.
 آقایان مسئولین! ما در کشور، بهترین میوه  •

و مواد غذایی مانند حبوبات و تخم مرغ وآرد 
گندم را داریــم، اگر آن را صادر نکنید همه 
چیز ارزان و مانند قبل و کیفیت نان هم بهتر 

می شود. دلیل گرانی ها صادرات است.
 چرا یک خامه کوچک شده12هزار تومان  •

و کره گیر نمیاد؟ لعنت بر محتکر!
 از هــمــه تشکل هـــای بــازنــشــســتــگــان و  •

االن  همین  از  کنیم  می  تقاضا  کارمندان 
طرح عیدی پنج میلیون تومانی را به صحن 
تــا  شب عید شرمنده  ببرند  علنی مجلس 

خانواده نباشیم.
 این که مسئوالن ادعا کنند توزیع کنندگان  •

مواد مخدر امنیت ندارند چیز دیگری است. 
وگرنه گرفتن مــواد زودتــر از گرفتن نان از 

نانوایی است!
ــت زمین، مصالح و خــودرو را تحت  •  دول

کنترل در بیاورد 80درصد مشکالت مردم 
حل خواهد شد.

مختار  • همچنان  مذهبی  سریال  بهترین 
ــردم فیلم و سریال هــای تاریخی و  اســت م
مذهبی را بیشتر دوســت دارنــد ما در مورد 
تاریخ و فرهنگ خود کم می دانیم حتی درباره 

شهیدان و شاعرانی مانند فردوسی و...

گسترش خدمات الکترونیک بانکی می تواند 
در بسیاری از حــوزه هــا مــردم را از حضور 
از  استفاده  کند.  بی نیاز  بانک ها  شعب  در 
هر  کاهش  در  موفق  کشورهای  تجربیات 
چه بیشتر ارائــه خدمات حضوری می تواند 
سرلوحه اقدامات مثبتی در این زمینه باشد، 
ــروس کرونا در کشور، بسیاری  با شیوع وی
از بانک ها با ارتقای سطح کیفیت خدمات 
غیر حضوری خود تالش کردند تا حد ممکن از 
تردد های غیر ضروری مردم جلوگیری کنند.

شبکه بانکی از هیچ کوششی فروگذار 	 
نکردند

ــط عمومی  احــمــدی آذر رئــیــس اداره روابـ
بانک تجارت در گفت و گویی با تسلیت فرا 
رسیدن ماه محرم و گرامی داشت یاد و خاطره 
شهدای خدمت و همکاران درگذشته از شبکه 
بانکی به دلیل ابتال به ویروس کرونا، در این 
بــاره گفت: همکاران شبکه بانکی در جای 
جای کشور یک بار دیگر در آزمون خدمت و 
وفــاداری به هموطنان سربلند بیرون آمدند 
و همگام با تالشگران از جان گذشته شبکه 
بهداشت و درمــان و مدافعان سالمت برای 
خدمت رسانی به مــردم شریف و مشتریان 
گران قدر از هیچ کوششی فروگذار نکردند. 
این بانک در سال گذشته و همزمان با اولین 

روزهای شیوع ویروس کرونا در کشور با بسیج 
تمام امکانات خود با هدف صیانت از سالمت 
همکاران بانک، مشتریان و مراجعه کنندگان 
ــن بــانــک ضمن بــرگــزاری  ــای ای ــده بــه واح
آموزشی  کــالس هــای  تمامی  غیرحضوری  
کمیته  ــراری  ــط اض جلسات  سمینارها،  و 
سرمایه های انسانی و جلسات متعدد کمیته 
بــه صــورت مجازی و با  پدافند غیر عامل را 
استفاده از سیستم ویدئو کنفرانس برگزار و 
نسبت به اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب 

در این زمینه اقدام کرده  است.

از امهال اقساط تا پرداخت تسهیالت به 	 
کسب وکار های آسیب دیده از کرونا

در مدت اشاعه بیماری کرونا کسب و کارها 
با  خدماتی  و  تولیدی  بخش های  ویــژه  بــه 
بحران های تعطیلی ناخواسته مواجه شدند 
که پیامد آن مشکالت مالی و مسائلی در زمینه 
پرداخت دستمزد کارگران، بیمه، اجاره و ... 

بوده است. 
سخنگوی بانک تجارت درایــن بــاره تصریح 
کرد: با توجه به تاثیر منفی شیوع کرونا روی 
کسب و کــارهــای مختلف، بانک تجارت با 
هدف همراهی با مشتریان، بخشنامه های 
متعددی را با موضوع امهال و تسهیل اقساط 
تسهیالت قرض الحسنه و اصناف و استرداد 

اقساط دریافتی تسهیالت به شعب سراسر 
کشور ابالغ کرده  است. این بانک همچنین 
در ماه های اخیر و به منظور حمایت از کسب 
و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا 
با پرداخت 9590 فقره تسهیالت به مبلغ 
10هزار و 628 میلیارد ریال در استان های 
بین  در  را  موفقی  عملکرد  کشور،  مختلف 

بانک های کشور داشته  است.

تالش حداکثری بــرای حضور حداقلی 	 
مشتریان در شعب 

بانکی معتقدند،  آن طــور که کارشناسان 
ــه خدمات الکترونیک به  ــد ارائ ــه رون ادام
ــدن حضور  ــان ــل رس ــداق ــه ح ب و  مشتریان 
مردم در شعب بانک ها از طریق گسترش 
بانکداری الکترونیکی و تنوع در اپلیکیشن 
های مالی امکان پذیر خواهد بود. رئیس 
اداره روابط عمومی بانک تجارت در این باره 
توضیح داد: اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
استفاده از خدمات الکترونیک در اقشار 

مختلف جامعه یکی از رویکردهای بانک 
تجارت بــرای کاهش ابتالی مشتریان به 
ویروس کرونا است که در این زمینه اقدامات 
متعددی از همان روزهای نخست به انجام 
رسید. تهیه هشت تیزر و موشن گرافیک 
مبارزه با ویــروس کرونا از طریق استفاده 
نکردن  مراجعه  و  تجارت  بانک  همراه  از 
حضوری به شعبه، امکان ثبت درخواست 
پایگاه  در  مــشــتــریــان  تسهیالت  ــال  ــه ام
نامه های  اینترنتی بانک، امکان پیگیری 
ارسالی مشتریان از طریق ایجاد دبیرخانه 
کمپین  ــرای  اج 2۴ ساعته،  الکترونیکی 
خدمات غیر حضوری بانک تجارت با شعار 
طریق  از  دارد  هم  جایزه  ماندن  خانه  در 
صــدا و سیما و شبکه های مجازی و تهیه 
موشن گرافیک با عنوان تمهیدات مراقبتی 
مشتریان با همکاری جمعیت هالل احمر 
و تهیه چهار عنوان تیزر ویژه ناشنوایان با 
محتوای آشنایی با ویروس کرونا و راه های 

انتقال آن از جمله این اقدامات است.

صیانت از سالمت خادمین نظام بانکی 	 
احمدی آذر به برخی از تمهیدات اتخاذ شده 
بــرای صیانت از سالمت همکاران بانک در 
برابر این ویروس اشاره کرد و گفت: اجرای 
برنامه حضور دو سومی کارکنان در محل کار، 
از شعب،  باجه های کشیک برخی  تعطیلی 
تعبیه و استقرار حوضچه های ضد عفونی در 
ورودی ساختمان ها، توزیع هفتگی ماسک و 
دیگر اقالم بهداشتی و ضد عفونی بین پرسنل، 
تهیه تیزرهای آموزشی ویــژه کارکنان همه 
سازمان ها و پخش آن از طریق تلویزیون های 
مستقر در شعب، برگزاری دوره های آموزشی 
آنالین برای کارکنان، اطالع رسانی مداوم 
برای  آموزشی  پیام های  و  بهداشتی  نکات 
پیشگیری از ابتالی همکاران به ویروس کرونا 
از طریق پزشک معتمد در پورتال سازمانی 
بانک، اعطای مرخصی سالمت به افراد دارای 
بیماری خاص، انجام فرایند تب سنجی پرسنل 
در مبادی ورودی ساختمان های بانک و ... از 

جمله این اقدامات است.

ایثار 	  پــاســداشــت  بــه  سفیران سالمت 
کارکنان حوزه درمان

خود گذشتگی  از  و  ــثــار  ای ستایش  ــا  ب وی 
ــوزه درمــان طی  ــادر متعهد ح پزشکان و ک
ماه های گذشته و همزمان با شیوع ویروس 
کرونا از پیاده سازی طرح سپرده-تسهیالتی 
سفیران سالمت این بانک همزمان با روز 
پزشک خبر داد و تاکید کــرد: این طرح در 
راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و با 
هدف پاسخ گویی به نیازهای جامعه پزشکی 
و مجموعه درمانی کشور با رویکرد تکریم 
ــدازی شده  و تقدیر از تالش این قشر راه انـ
 است. با توجه به لزوم اعمال محدودیت ها 
و مالحظات ناشی از شیوع بیماری کرونا 
و بــه حــداقــل رســانــدن مراجعات حضوری 
افــراد، امکان ثبت غیر حضوری درخواست 
تسهیالت از طریق وب سایت بانک فراهم 

شده است.

در خانه ماندن جایزه هم دارد!	 
بانک تجارت بــرای مبارزه با ویــروس کرونا 
با  و  غیرحضوری  خدمات  کمپین  قالب  در 
شــعــار»در خانه ماندن جایزه هم دارد« به 
تشویق مشتریانش به هر چه بیشتر ماندن 
ــرح کــاربــران  ــن ط ــت. در ای ــرداخ در خانه پ
اعم  بانکی  ــای  ه عملیات  انــجــام  ازای  در 
از کــارت بــه کــارت، پــرداخــت قبوض، خرید 
شــارژ و همچنین انتقال وجه در بسترهای 
اینترنت بانک و همراه بانک تجارت امتیازاتی 
را کسب می کردند و شانس خود را برای برنده 

شدن جایزه افزایش می دادند.
احمدی آذر در خاتمه با توصیه به استفاده از 
خدمات برخط و خدمات آنالین بانک تجارت 
بانک  گرامی  مشتریان  و  هموطنان  گفت: 
تجارت می توانند با توجه به کارآمدی خدمات 
بانکداری آنالین بانک تجارت مانند همراه 
بانک،اینترنت بانک، نرم افزار »ست« و... از 
این خدمات بدون حضور در شعب بهره مند 
شوند و درصورت ضرورت مراجعه به شعب، 

پروتکل ها ونکات بهداشتی را رعایت کنند.

تشریح اقدامات بانک تجارت در مقابله با ویروس کرونا

سربلندی نظام بانکداری در آزمون خدمت

رونمایی از تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »مربع های قرمز«

همزمان با ُنُهمین پاسداشت ادبیات جهاد و 
مقاومت، ازتقریظ رهبر انقالب بر کتاب »مربع 
های قرمز« رونمایی شد.  این کتاب خاطرات 
از جانبازان دفاع  یکتا  شفاهی حــاج حسین 
مقدس است که به قلم زینب عرفانیان منتشر 
شده  است. در این مراسم تقریظ رهبر انقالب بر 
این کتاب نیز قرائت و رونمایی شد. متن تقریظ 
حضرت آیت ا... خامنه ای بر کتاب »مربع های 
قرمز« به این شرح است: »بسمه تعالی/ بسیار 
شیرین و جذاب نوشته شده است. رد پای چانه 
گرمی های آقای حاج حسین یکتا در آن آشکار 
اســت. ظرافت های برخاسته از ذوق و قریحه  

لطیف کــه در ســراســر کتاب گسترده اســت، 
می تواند از نویسنده  خوش قلم و چیره دست 
کتاب باشد و می تواند هم ُدر افشانی های راوی 
باشد. نقطه  برجسته کتاب یاد شهیدان و یاد حال 
و حضور ملکوتی آنان پیش از شهادت است که 
حقا بسیار خوب تصویر شده است. ارادت راوی 
به مرحوم آقای حاج میرزا علی احمدی میانجی 
هم بــرای من جالب بــود، آن مرحوم را حدود 
شصت سال به علم و تقوا و ورع می شناختم و به 
من لطف داشت. این کتاب ظاهرًا چند روز پیش 
رونمایی شده است، برای من چندی پیش از این 

فرستاده بود و تماما مطالعه شد. 97/۴/26«

»60+«؛ صفحه ای برای سالمندان

با توجه به نگاه روزنامه خراسان به تمام اقشار 
جامعه و در نظر گرفتن نیازهای تمام رده های 
صفحه ای  گرفتیم  تصمیم  مخاطبان،  سنی 
را به سالمندان عزیز که اتفاقا درصد باالیی 
از مخاطبان روزنــامــه را تشکیل می دهند، 
اختصاص دهیم. دراین صفحه که روزهای فرد 
در صفحه آخر ضمیمه »زندگی سالم« چاپ 
می شودسعی کردیم  به نکات علمی، آموزشی، 
تفریحی، تاریخی و مسائلی که می تواند مورد 
عالقه سالمندان باشد بپردازیم. حتما و قطعا 
نیازمند نظرها، پیشنهادها، انتقادها و مطالب 

ارسالی شما عزیزان در این صفحه هستیم.
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صلحی برای افزایش خشونت 

ــم  ــا رژی ــرارداد امــــارات و بحرین ب ــ بالماسکه قـ
صهیونیستی، بیش از آن که قراردادی برای صلح 
باشد، هم پیمانی رسمی میان دولت های حامی 
تروریسم با رژیمی است که بنیانش بر ترویج خشونت 
و وحشت بنا شده است. در این میان واسطه گری 
آمریکا برای این قرارداد که تروریسم بخشی از راهبرد 
این دولت در عرصه بین المللی است، نشان دهنده 
آینده ای تاریک برای منطقه و حتی جهان است.

سیاست چند دهه گذشته کشورهای مرتجع حاشیه 
جنوبی خلیج فارس در حمایت از گروه های بنیادگرا 
و به ویژه در یک دهه گذشته در عراق و سوریه، به 
روشنی حاکی از آن است که خشونت بخشی از 
راهبرد این شیخ نشین ها در نیل به اهدافشان است. 
از آن طرف رژیم صهیونیستی نیز کارنامه سیاهی 
در تــرور شخصیت های مختلف دارد. از رهبران 
گروه های مقاومت فلسطینی گرفته تا دانشمندان 
هسته ای در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه.

در این میان واسطه گری ایــاالت متحده نیز قابل 
توجه است. دولت آمریکا اگرچه تا پیش از ترور شهید 
سلیمانی تالش داشت با استفاده از گروه های نیابتی 
از حربه تروریسم استفاده کند، اما با ترور فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، اعالم 
کرد که تروریسم بخشی از راهبرد این دولت برای 
تحقق اهدافش در عرصه جهانی است.از آن جایی 
که قرارداد صلح میان امارات و رژیم صهیونیستی، 
در تمامی شقوق سیاسی، اقتصادی، فناوری و حتی 
امنیتی است، از این پس باید منتظر هم افزایی این 
دولت ها در بهره گیری از ابزار خشونت و تروریسم 
باشیم. چراکه سران این دولت ها به استمرار سیاست 
موسوم به هرج و مرج سازنده )که از سوی کاندولیزا 
رایس وزیر امور خارجه وقت دولت جرج بوش پسر 
ارائه و در عمل موجبات خرابکاری و ویرانی را در 
سراسر غرب آسیا و شمال آفریقا در قالب پروژه هایی 
همچون بهارعربی و پروژه تکفیری موجب شد(کمک  

می کنند و به آن دوام می بخشند.

تحلیل روز

آمریکا »تیک تاک« و »ویچت« را ممنوع کرد؛ چین: متقابال تحریم می کنیم 

فاز جدید جنگ تجاری؟
جنگ بر سر مالکیت اپلیکیشن ارسال ویدئوی 
»تیک تــاک«، به زمین نبرد پکن و واشنگتن 
تبدیل شــده اســت. نبردی که پیش از این، 
ــای  در مــانــورهــای نظامی دو کشور در دری
جنوبی چین قابل مشاهده بود. حاال، دولت 
های  اپلیکیشن  حضور  آمریکا  ممنوعیت 
چینی »ویچت« و »تیک تاک« در اپ استورهای 

آمریکایی را اجرایی می کند؛ اقدامی که جلوی 
دانلود ایــن اپلیکیشن هــای چینی از سوی 
آمریکایی ها را از بابت نگرانی ها مربوط به 
امنیت ملی می گیرد. ترامپ،  ۱۳ مرداد گفته 
بود در صورتی که اپلیکیشن تیک تاک تا ۱۵ 
سپتامبر )2۵شهریور(، بخش فعالیت های 
خود در آمریکا را نفروشد، فعالیت این شبکه در 

ایاالت متحده ممنوع خواهد شد. ممنوعیتی 
ــت. بــه گــزارش  کــه اکــنــون اجــرایــی شــده اس
رویترز، این ممنوعیت ها تنها شامل دانلودها و 
آپدیت های جدید می شوند و کمتر از آن چیزی 
که انتظار می رفت فراگیر هستند به ویژه برای 
تیک تاک و به شرکت مادر این اپلیکیشن به 
نام »بایت دنس« همچنان این فرصت را داده 
است تا به توافقی درخصوص آینده فعالیتش 
در آمریکا دست یابد. ویچت که یک اپلیکیشن 
چند منظوره شامل شبکه اجتماعی و درگاه 
پرداخت الکترونیک است، از فردا با محدودیت 
های شدیدتری مواجه می شود. کاربران فعلی 
تیک تاک اما از طرف دیگر تا ۱2 نوامبر شاهد 
تغییرات چندانی نخواهند بود و از آن تاریخ به 
بعد ممنوعیتی دربرابر یک سری تراکنش های 
فنی در قبال این اپلیکیشن اجرایی  می شود  
که به گفته تیک تاک عمال به ممنوعیت کامل 
از آن منجر خواهد شد.همزمان،  استفاده 
چین دیــروز اعالم کرد شرکت ها و اشخاص 
ــن کشور آسیب  خــارجــی را کــه بــه منافع ای
رسانده اند، تحریم خواهد کرد. این  کشور به 
تازگی فهرستی با عنوان »لیست اشخاص و 
نهادهای غیر قابل اعتماد« راه اندازی کرده 
است که از آن به عنوان امکانی برای تالفی 

اقدامات آمریکا یاد می شود. وزارت بازرگانی 
چین در واکنشی گفته است آمریکا به بهانه 
»امنیت ملی«، ویچت و تیک تاک را ممنوع 
کرده که به منافع قانونی این شرکت ها آسیب 
ــازار را مــورد اختالل  رسانده و نظم عــادی ب
قرار داده است. دولت آمریکا مدعی است که 
فعالیت این شبکه در آمریکا به دلیل مالکیت 
چینی آن خطرهای امنیتی دارد. جو بایدن 
نیز در مینه سوتا به خبرنگاران گفته است: 
من فکر می کنم نگرانی درخصوص این که 
تیک تاک به عنوان یک شرکت چینی به ۱۰۰ 
از جوانان در آمریکا دسترسی  میلیون نفر 
دارد، به جاست. شرکت چینی »بایت دنس« 
در سال 2۰۱۷ شبکه ارسال ویدئو تیک تاک 
را راه اندازی کرد. سپس شبکه دیگر ارسال 
ویدئو به نام »موزیکال.لی« را که در اروپــا و 
آمریکا در بین نوجوانان بسیار پرطرفدار بود 
خرید و هر دو شبکه را با هم ادغام کرد. این 
شرکت مالک شبکه مشابهی به نام »دوئین« 
است که به طور مجزا در چین فعالیت می کند. 
تیک تاک به دلیل امکان تولید و ارسال خیلی 
ســاده ویدئوهای بامزه به سرعت پرطرفدار 
شد و اکنون در سراسر جهان صدها میلیون 

کاربر دارد. 

آمریکا نیروهای بیشتری به سوریه می فرستد 

خلف وعده ترامپ
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید وعده داده 
بود که "ما از سوریه خارج می شویم" و نیروهای 
نظامی آمریکایی باقی مانده در سوریه فقط برای 
حفاظت از ذخایر نفتی این کشور است، ارتش 
آمریکا اعالم کرده که در حال استقرار خودروهای 
زرهی و دیگر تجهیزات نظامی برای محافظت از 
سربازان آمریکایی در شمال شرق سوریه است . 
این اقدام ارتش آمریکا در حالی است که تنش ها 
با روسیه نیز به شدت رو به افزایش است. در آخرین 

نمونه این برخورد مقا م های آمریکایی گفتند یک 
خودرو از کاروان نیروهای نظامی روسیه به  عمد 
به خودرویی متعلق به ارتــش آمریکا برخورد و 
هفت سرباز آمریکایی را زخمی کرده است.حاال 
وین ماروتو سخنگوی نیروهای ائتالف مستقر در 
سوریه در این باره گفته است که ائتالف به رهبری 
آمریکا ، قصد دارد واحدهای زرهــی و مکانیزه 
خود را در سوریه مستقر کند تا درباره حفاظت از 
نیروهای نظامی مطمئن شود و آزادی جابه جایی 
آن ها را تضمین کند.البته این نخستین بار نیست 

که آمریکا اقدام به استقرار خودروهای زرهی در 
سوریه کرده است. ارتش آمریکا در اکتبر 2۰۱9 
میالدی نیز خودروهای زرهی را به سوریه فرستاده 
بود. آمریکا همچنین سامانه راداری سنتینل را نیز 
در سوریه مستقر کرده است تا به مقابله با پهپادها 
و موشک های دشمن کمک کند. آمریکا گشت 
های هواپیماهای جنگنده در مناطق تحت سیطره 

نظامیان خود در سوریه را نیز افزایش داده است.

ــص بــا طــرح  ــ ــه صهیونیستی هــا آرت ــامـ روزنـ
کاریکاتوری که در آن ترامپ، نتانیاهو و بن زاید 
را به عقد یکدیگر می رساند، نوشته است:»همه 
چیز کاماًل درست نیست«. رهبران مصر و اردن 
ــاره تبعات  نگرانی ها و شک و تردیدهایی درب

توافق جدید صلح دارند.

پیشخوان بین الملل 

 

مرگ یکی از 9 قاضی دیوان عالی فدرال آمریکا 
۵۰ روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست 
ــدال سیاسی -  جمهوری در ایــن کــشــور، ج
ایدئولوژیکی درآمریکا را شعله ورتر کرده است. 
روث بیدر گینزبرگ  در8۷ سالگی بر اثر ابتال 
به بیماری سرطان لوزالمعده درگذشت. وی 
دومین زن منصوب شده در دیوان عالی فدرال و 
یکی از چهار عضو لیبرال این نهاد مهم حقوقی و 
قضایی در آمریکا به شمار می رفت.دیوان عالی 
فدرال در آمریکا وظایف مهمی از جمله تفسیر 
قانون اساسی، انطباق قوانین مصوب کنگره 
با قانون اساسی و صدور نهایی احکام قضایی 
را در این کشور برعهده دارد. اعضای این نهاد 

با معرفی رئیس جمهور و تایید سنا تعیین می 
شوند. ترکیب سیاسی و ایدئولوژیکی دیوان 
عالی فدرال به دلیل احکام صادر شده که غیر 
قابل فرجام خواهی هستند، از اهمیت فراوانی 
برخوردار است. به همین دلیل هربار که یک 
کرسی دیوان عالی فدرال بر اثر مرگ طبیعی 

اعضا یا بازنشستگی آنان، خالی 
می ماند، جدال میان جریان 

های سیاسی و فکری در 
آمریکا برای پر کردن آن 

ــود. از آن  ــاز مــی ش آغ
ــان عــزل  ــک ــه ام ــا ک ج

و بــرکــنــاری قــضــات 
ــوان عــالــی فـــدرال  ــ دی

وجود ندارد، 

انتخاب اعضای این نهاد تاثیر درازمدتی بر فضای 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آمریکا برجای می 
گذارد.اکنون با مرگ گینزبرگ، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا در یک 
فرصت منحصر به فرد تاریخی، امکان یافته است 
پس از انتصاب دو قاضی دیــوان عالی فدرال، 
فرد سومی را نیز معرفی کند. اگر نامزد معرفی 
شده از سوی ترامپ به تایید سنا برسد، ترکیب 
ایدئولوژیکی دیــوان عالی فــدرال شش به سه 
به نفع محافظه کاران و به ضرر لیبرال ها تغییر 
خواهد کرد. در این صورت، پیش بینی می شود 
دیــوان عالی در آینده احکامی را در چارچوب 
فکری محافظه کاران صادر و حتی چه بسا در 
احکام مهمی همچون قانونی شدن سقط جنین 
یا قوانین نژادی و فرهنگی که متاثر از نگرش های 
لیبرالی تصویب شده اند، تجدید نظر کند.همین 
موضوع سبب شد که دقایقی پس از اعالم 
خبر درگذشت گینزبرگ، جدال در سنا بر 
سر جانشینی کرسی خالی شده در دیوان 
عالی فدرال آغاز شود. میچ مک کانل، رهبر 
اکــثــریــت سنا 
اعالم کرد که 
در روزهای 

آینده رای گیری برای انتخاب عضو جدید دیوان 
عالی را آغاز خواهد کرد اما چاک شومر، رهبر 
اقلیت دموکرات سنا گفت که این اقــدام باید 
بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر 
انجام شود. جو بایدن ، نامزد دموکرات ها در 
انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نیز گفت:» 
قاضی آینده دیــوان عالی فــدرال باید توسط 
برنده انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر 
انتخاب شود. رای دهندگان قرار است رئیس 
جمهور را انتخاب کنند و رئیس جمهور هم باید 
یک قاضی را به سنا معرفی کند.«با این حال، 
دور از انتظار است که محافظه کاران چنین 
فرصت تاریخی را از دست بدهند، به ویژه این 
که با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری، تردیدها برای پیروزی ترامپ 
در انتخابات افزایش می یابد.به نظر می رسد 
همچون سال 2۰۱6 که مرگ یک عضو دیوان 
عالی فدرال و مانع تراشی جمهوری خواهان 
سنا برای معرفی نامزد مد نظر باراک اوباما، 
رئیس جمهور وقت که اعالم کردند در سال 
انتخابات نباید قاضی جدید انتخاب شود  بر 
رقابت های انتخاباتی سایه افکند، چهار سال 
بعد این جدال شدیدتر شود. به ویژه این که 
شکاف سیاسی - ایدئولوژیکی در آمریکای 
کنونی به مراتب شدیدتر و عمیق تر از آمریکای 

چهار سال پیش است. 

  نبرد سرنوشت ساز
 بر سر کرسی خالی شده 

 بحث جانشینی گینزبرگ، قاضی دیوان عالی آمریکا که بر اثر سرطان درگذشت
 به موضوع چالشی سیاست در این کشور بدل شده است 

خبر متفاوت

نمای روز 

توئیت روز 

چهره روز 

ــان  ــظ ــاف ــح م از  یـــکـــی 
ــر  دومــیــنــیــک راب، وزی
خارجه انگلیس به دلیل 
جا گذاشتن اسلحه اش 
در هواپیما از کار برکنار 
شــد.یــکــی از کــارکــنــان 
خدماتی فرودگاه هیتروی 
لندن هنگام تمیز کردن 

هواپیما سالح را پیدا کرده است. پیش از این نیز یکی 
از محافظان دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین این 
کشور سالح خود را در دستشویی هواپیمای بریتیش 
ایرویز فراموش کرده بود. سالح وی توسط یکی از 

مسافران پیدا و به مهمانداران داده شد.

صف رای دهندگان در یکی از حوزه های رای 
گیری در ایالت ویرجینیا در اولین روز از آغاز 
رای گیری زودهنگام ریاست جمهوری آمریکا. 
پاندمی کرونا به شدت سفرهای انتخاباتی ترامپ 
و بایدن را محدود کرده است و انتظار می رود این 
موضوع موجب افزایش رای دهی پیش از موعد یا 

رای گیری پستی شود.
جنبش  سیاسی  دفتر  البخیتی،عضو  محمد 
انصارا... یمن : دوستی کسانی که ایمان آوردند در 
امتداد دوستی با خداست همان طور که دوستی و 
سرسپردگی آمریکا در امتداد والیت شیطان است 
بنابراین اگر دوست خدا نباشیم دوست شیطان 
خواهیم بود و گزینه سومی وجود ندارد.از این رو 
می بینیم که آمریکا و  عوامل آن در منطقه با هم بر 
این مطلب اتفاق نظر دارند که از ملت یمن بخواهند 
از دوستی با کسانی که ایمان آورده اند سرباز زنند و 

آن را شرط توقف تجاوزها بر می شمرند.

  مجید مربایان
international@khorasannews.com

  امیرعلی ابوالفتح
international@khorasannews.com

»وو کیان«، سخنگوی وزارت 
دفاع چین از گزارش پنتاگون 
)وزارت دفــاع آمریکا( دربــاره 
افزایش تــوان نظامی چین به 
شدت انتقاد کرد.وی گزارش 
پنتاگون را »تحریف عمدی« 
سیاست نظامی چین خواند و آن را »تهمتی« علیه 
ارتش چین توصیف کرد. سخنگوی وزارت دفاع 
چین همچنین نوشت: »عملیات آمریکا در عراق، 
سوریه، لیبی و دیگر کشور ها طی دو دهه گذشته 
مرگ بیش از 8۰۰ هزار نفر و بی خانمانی میلیون ها 
نفر دیگر را به همراه داشته است.« در ادامه این بیانیه 
آمده است: »آمریکا به جای این که به فکر خود باشد، 
به اصطالح گزارشی  را منتشر کرده که توضیحات 
ــاره ساختار نظامی و دفاعی عادی  غلطی را درب
چین ارائه کرده است.« پنتاگون  به تازگی، با انتشار 
گزارشی 2۰۰ صفحه ای درباره جزئیات قابلیت های 
نظامی چین مدعی شد که این کشور طی یک دهه 
آینده تعداد کالهک های هسته ای خود را افزایش 
خواهد داد. در این گزارش آمده است که چین قصد 
دارد تا سال 2۰۴9 میالدی، ارتش آزادی بخش 
خلق چین را به ارتشی در سطح جهانی مبدل کند.
این گزارش در ادامه به اتهام زنی درباره تالش چین 
برای گسترش نفوذ در منطقه اقیانوسی هند-آرام 
می پــردازد و می نویسد: هم اکنون توسعه توان 
موشکی و تعداد کشتی های جنگی و سامانه های 
ضدهوایی ارتش چین، از آمریکا پیشی گرفته است.
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 خرید بازیکن فوتبال با میلگرد و ساخت جزیره جدید!
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خرید بازیکن فوتبال با میلگرد!

در روزهای نقل و انتقال بازیکنان فوتبال، همیشه حرف 
و حدیث هایی وجود دارد و به تازگی هم درباره آپشن 
های عجیب و غریبی که سال ها پیش در زمان سقف 
قراردادها، باشگاه ها به بازیکن ها پیشنهاد می دادند، 
صحبت هایی مطرح شده که بازتاب زیادی داشته است. 
یکی از عجیب ترین آپشن های قراردادهای موجود در 
زمان قانون سقف قراردادها، دادن میلگرد و ضایعات آهن 
به جای بخشی از قرارداد بود. کاربران هم به این اتفاق که 
به نظر می رسد سال هاست در فوتبال ما در حال رخ دادن 
است، واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »نبود نظارت 
روی قرارداد بازیکن ها و نادیده گرفتن تخلفات باشگاه ها 
باعث شده همه باشگاه ها به شدت بدهکار باشن و توان 
پرداخت تعهداتشون رو نداشته باشن.« کاربر دیگری 
نوشت: »همان قدری که باشگاه ها مقصرن، بازیکن ها هم 

مقصرن که از سقف قرارداد بیشتر خواستن.«
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گوشی ایرانِی چینی؟!

به تازگی عکس هایی از سوی کاربران در فضای مجازی 
منتشر شده که در آن ادعا می شود گوشی تولید داخلی که 
قرار است توسط اپراتور ایرانسل عرضه شود، نسخه ای از 
یک گوشی چینی است. تعدادی از کاربران با انتشار عکس 
گوشی جدیدی که ادعا کرده اند گوشی جدید صاایران 
است، از شباهت زیاد آن به یک گوشی هوشمند چینی به 
نام Ulefone Power 6 حرف زده اند. کاربری در واکنش 
به ادعای مذکور نوشت: »اگه واقعا نمی تونیم گوشی تولید 
کنیم، چه اصراری داریم که گوشی چینی رو به اسم گوشی 
ایرانی به مردم بفروشیم؟« کاربر دیگری نوشت: »زمانی 
که گوشی های تلفن تازه اومده بود صا ایران نسبت به بقیه 
گوشی ها هم آنتن دهی بهتر و هم ظاهر خوبی داشت. 
االنم باید منتظر بود و بعد از ورود گوشی به بازار درباره 

اش قضاوت کرد.«
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کتک کاری وسط برنامه منوتو

دیروز یکی از کارشناسان شبکه منوتو با انتشار ویدئویی 
مدعی شد که حین گفت وگو در یکی از برنامه های شبکه 
ماهواره ای منوتو از برنامه اخراج شده و هدف ضرب و 
شتم قرار گرفته است. او که در یکی از برنامه های این 
تلویزیون به عنوان کارشناس حاضر شده ادعا کرده است 
وسط برنامه و در حضور رئیس شبکه او را حسابی هدف 
ضرب و شتم قرارداده اند. گفته شده این فرد که ظاهرا 
مواضعی مخالف دست اندرکاران این شبکه معاند داشته 
با چنین برخوردی مواجه شده است. انتشار ویدئوی این 
فرد و خبر مربوط به این اتفاق موجب واکنش هایی بین 
کاربران شد. کاربری نوشت: »عوامل شبکه منو تو در 
مانور نمایشی و ویترین سازی بی طرفی، ریختن سر مهمان 
برنامه و سر ضبط برنامه کتکش زدن. فکر کن اینا مدعی 
دموکراسی و آزادی هستن!« کاربر دیگری هم نوشت: 

»این ها ادامه دهندگان راه شعبان بی مخان تاریخ اند«.
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احداث جزیره ای در حوالی کیش

دیروز خبری در فضای مجازی پیچید که قرار است جزیره ای 
در نزدیکی جزیره کیش احداث شود. این خبر پس از آن 
پخش شد که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در یک 
برنامه تلویزیونی گفت: »از محل الی روبی بندرگاه کیش 
یک جزیره جدید به زودی احداث می شود«. غالمحسین 
مظفری گفته است یک اسکله ۳۵ هزارتنی ساخته شده و 
از الی روبی این اسکله که یکی از بزرگ ترین قراردادهای 
الی روبی در کشور است، به زودی یک جزیره جدید در 
کنار جزیره کیش احداث می شود که مباحث زیست محیطی 
آن نیز در حال انجام است. مظفری با مطلوب ارزیابی 
کردن شرایط اجتماعی و فرهنگی جزیره افزوده است با 
توجه به رعایت کیشوندان، شرایط زندگی در کیش هم 
اکنون متوسط رو به باالست. کاربری نوشت: »همینی که 
هست رو تخریب نکنید، احداث جزیره جدید پیشکش. 
توی همین جزیره داریم محیط زیست رو نابود می کنیم 

حاال جدید بماند!«
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ترال ترسناک!

ویدئویی از یک کشتی و ماهی هایی که از یک بار صید 
ترال به دست آمده، در شبکه های اجتماعی بازنشر شد 
که بازتاب زیادی داشت. هرچند این ویدئو متعلق به ایران 
نبود اما چیزی که می بینیم تقریبا همان اتفاقی است که در 
بندرهای جنوبی ایران، در بوشهر و کنارک و در نقاط دیگر 
خلیج فارس و دریای عمان  در حال  رخ دادن است. کاربران 
به این ویدئو و این نوع صید که آثار تخریبی زیادی بر محیط 
زیست دارد، واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »یکی 
از بدترین ضررهای این نوع صید اینه که عدالت صید به 
هم می خوره و باعث ایجاد فقر و بیکاری برای ماهیگیران 
سنتی و محلی میشه.« کاربر دیگری نوشت: »چه صید 
ترسناکی بود اگر این جوری دوبار توی یک منطقه صید 

بشه، اکوسیستم منطقه به هم می ریزه.«

 

  2.1     M   views 

جنجال تیک تاکی ترامپ!

باالخره دونالد ترامپ دو شبکه اجتماعی محبوب میان 
کاربران آمریکایی را فیلتر کرد. وزارت بازرگانی آمریکا 
اعالم کرد از یک شنبه کاربران آمریکایی اجازه نخواهند 
یافت این اپلیکیشن ها را از هیچ کدام از فروشگاه های 
اینترنتی شرکت هایی چون اپل یا گوگل دریافت کنند. 
آمریکا دلیل این اتفاق را تهدید امنیتی اعالم کرده اما 
چین و هر دو شرکت مالک تیک تاک و وی چت این ادعای 
دولت دونالد ترامپ را رد کرده و آن را متاثر از محبوبیت 
یافتن فراوان اپلیکیشن های خود دانسته اند. بسیاری 
از کارشناسان و منتقدان هم این تصمیم ترامپ را پس 
زمینه یک جنگ تجاری در دنیای فناوری می دانند. کاربران 
هم نظر متفاوتی در این زمینه دارند. کاربری نوشت: 
»فکر کنم همش برمی گرده به کارزار انتخاباتی ترامپ که 
کاربران تیک تاک همه بلیت های سخنرانیش رو گرفتن و 
کسی نرفت و ترامپ با یک سالن خالی مواجه شد، از همون 

زمان از تیک تاک متنفر شده.«

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

اسکن کنید.

            میزان ته سیگارهای رها شده در محیط زیست

شاید تا به حال فکر می کردید زباله های پالستیکی بیشترین 
تهدید برای محیط زیست به حساب می آیند اما باید بدانید رها 
شدن ته سیگارها در محیط زیست، بیشترین آلودگی از سوی 
انسان ها هستند. به گزارش بی بی سی، سیگاری ها هرسال 
از پنج میلیارد و 600 میلیون نخ  سیگار تولیدی در جهان، فقط 
یک میلیارد و 100 میلیون نخ  را بعد از مصرف به سطل زباله می 
اندازند و بقیه آن در طبیعت، خیابان، جوی آب و ... رها می شود 

که آثار وحشتناکی از خود به جا می گذارد.
وزن یک فیلتر سیگار حدود 1۷0 میلی گرم محاسبه شده 
است. بر این اساس، تنها با دور انداختن ته سیگارها ساالنه 
۷65 هزار تن زباله تولید می شود. سازمان بهداشت جهانی 
در سال ۲015 تخمین زد که کارخانه های سیگارسازی در 
۲0 سال گذشته ۴5 میلیون تن زباله جامد، 6میلیون تن زباله 
نیکوتین و ۴00 هزار تن زباله شیمیایی تولید کرده اند. عالوه 
بر این، مواد سمی مثل آمونیوم، تولوئن، متیل اتیل کتون یا 
جوهر نمک نیز از تولیدات جانبی کارخانه های سیگار هستند.

            اثر ته سیگارها بر جنگل ها

جالب است بدانید کاغذ فیلتر 
سیگار از مرغوب  ترین کاغذها به 
ــرای تهیه آن  دســت می آیــد و ب
تعداد بی شماری درخت از بین 
ــوا، از بین  مـــی رود. آلــودگــی ه
بردن جنگل ها،  آتش سوزی و 
مرگ موجودات دریایی و پرندگان از جمله آثار مخرب رهاسازی 
ته سیگار ها در طبیعت است. نزدیک به ۷ درصد آتش سوزی 
های جنگلی که مسئول مرگ 1۴ نفر در هر سال است،  ناشی 
از دور انداختن تنها یک ته سیگار کوچک اســت که با بی 

احتیاطی انسان ها تبدیل به هیوالیی آتشین می شود.

            آثار ته سیگار بر آب 

هر ته سیگار رها شده در طبیعت 
بــه راحــتــی مــی تــوانــد وارد آب 
ــود. جالب  مصرفی خــود ما ش
است بدانید اگر ته سیگارهایی 
که در جوی آب رها می شوند به 
مخازن آب شهری راه پیدا کنند، 
از بین بردن تمام آالینده هایی که از طریق نیکوتین سیگار 
وارد آب شده اند، غیرممکن خواهد بود. یادتان باشد اگر در 
کنار سد یا رودخانه یا حتی جوی آب شهری قرار می گیرید، 
هرگز ته سیگار خود را به امید تجزیه شدن در آب رها نکنید. 
کمیته ملی کنترل دخانیات در فرانسه در گزارشی آورده 
است:»ته سیگارها یکی از زباله های مهم در فاضالب ها و 
ــزار ماده  اقیانوس هــای ما هستند که با داشتن چهار ه
شیمیایی مضر، کیفیت آب را به شدت تهدید می کنند.« 
مطالعات اخیر نشان می دهد سیگار به اندازه کافی حاوی سم 
برای کشتن نیمی از ماهی های کوچکی است که در یک لیتر 

آب به مدت 96 ساعت نگه داشته شده اند.

            آثار فیلترها بر حیوانات

فیلتر سیگار از طریق روان آب ها و 
باران به جریان های آبی منتقل و 
با ورود به زنجیره غذایی سبب 
مسمومیت پستانداران دریایی، 
موجودات آبزی، الک پشت ها و 
... مــی شــود و تنوع زیستی را 

تهدید می کند. دویچه وله در گزارشی نوشته است: »اگر به طور 
تخمینی چهار تا پنج میلیارد ته سیگار ساالنه دور انداخته شود، 
می توان گفت بخش هایی از این فیلترها وارد بدن ۷0 درصد 

پرندگان دریایی و ۳0 درصد الک پشت ها می شود.«

            آثار فیلترها بر خاک

براساس پژوهش جدید منتشر 
شده در مجله ایمنی محیط زیست 
و سم شناسی، وجود ته سیگار در 
خاک، جوانه زدن و قد کشیدن 
گیاه شبدر را به ترتیب ۲۷ و ۲۸ 
درصد کاهش می دهد و در چمن 
موجب 10 درصد کاهش جوانه زدن و 1۳ درصد کاهش قد 
کشیدن گیاه می شود. گروه پژوهش به رهبری استادان دانشگاه 
انگلیا راسکین، نشان داد تا 5۷ درصد از وزن ریشه رستنی ها کم 

شده است. 

            با ته سیگار چه کنیم؟

بسیاری از سیگاری ها یا کسانی که 
زمانی سیگاری بوده اند مدعی اند 
پرتاب کردن ته مانده سیگار روی 
ــذت سیگار  زمــیــن، بخشی از ل
کشیدن است اما همان طور که 
تاکنون خــوانــده ایــد ایــن لذت، 
صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست  وارد می کند. حاال اگر 
از آثار تخریبی سیگار بر سالمت خود و محیط زیست آگاهید اما 
همچنان بر سیگار کشیدن اصرار دارید چند راهکار پیشنهادی 

ما برای جمع آوری ته سیگارهای تان را امتحان کنید.
1  یک جعبه بسیار کوچک و سبک تهیه کنید که در جیب یا 
کیفتان جا شود و از بسته شدن در آن به طور کامل مطمئن 
شوید. این جعبه می تواند در تمام سفرها و حتی در رفت و آمد 
های درون شهری همراه شما باشد و از آن در هر شرایطی استفاده 
کنید. )اگر بوی آزار دهنده ته سیگار برایتان ناخوشایند است، 
یک الیه قهوه ته جعبه بریزید و پس از آن به راحتی در جیب یا 

کیف خود، یک زیر سیگاری همراه را حمل کنید.(
2 در سفر های طبیعت گردی یک بطری کوچک را به عنوان 
زیر سیگاری خود در طول سفر کنار بگذارید و از رها کردن 
ته سیگار خود در طبیعت دست بکشید. می توانید پس از رسیدن 
به یک سطل زباله آن را در سطل بیندازید و از همسفران خود هم 

بخواهید همین کار را بکنند.
البته در این میان باید از شهرداری ها هم خواست تا سطل هایی 
را برای ته سیگارها در خیابان ها قرار دهند تا از آثار سوء فیلترهای 
سیگار رها شده در شهر جلوگیری شود.همچنین طبق قانون 
مدیریت پسماند فرایند جمع آوری و معدوم کردن ته سیگار به 
عهده تولید کننده سیگار  است که باید  یا معدوم کردن آن ها را به 

عهده بگیرد یا به   جای آن  عوارض بپردازد.

            کالم آخر

آموزش و اطالع رسانی همراه با اعمال قانون می تواند در کاهش 
آسیب های زیست محیطی ته سیگارها موثر باشد. در بسیاری از 
کشور ها برای رها سازی هر ته سیگار در محیط، مبلغی به عنوان 
جریمه در نظر گرفته شده است به طور مثال در اروپا هر فرد برای 
رها سازی  ته سیگار در محیط  65 تا ۷5 یورو جریمه می شود اما 
در ایران چنین قانونی هنوز  پیش بینی نشده است. به نظر می 
رسد در کنار قانون گذاری، با آموزش و آگاه سازی مردم از آثار 
سوء فیلترهای سیگار، می توان از میزان ته سیگارهای رها شده 

در کوچه، خیابان و طبیعت کاست.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

مهندس ها 
زمان های 
قدیم یعنی 

۳۸ سال پیش 
که هنوز اتوکد 

نیومده بود 
این جوری 

طراحی می 
کردن!

عصر ویکتوریا 
زن های 

انگلیسی 
برای آب تنی 
کنار ساحل 

می رفتن توی 
این درشکه 

ها، بعد 
درشکه رو می 
کشیدن توی 
دریا تا خانومه 
با درشکه شنا 

کنه

دوستان، 
عزیزان، دلیلی 

نداره برای 
صحبت کردن 
با مسئول بانک 
سر مبارک رو از 
پالستیک جدا 

کننده ببرید 
اون ور!

دفاتر مهندسی قدیم

اون ور پالستیک  چه خبره؟

یارانه بچه 
۴5 هزار 
تومنه در 
حالی که 

پوشک 
شده 90 

هزار تومن. 
حاال خرج 
های دیگه 
رو خودت 
حساب کن

ماهی های 
فالندر به 
قدری در 

استتار حرفه 
ای هستند 

که حتی می 
توانند طرح 
خانه های 

شطرنج 
را روی 

بدن خود 
بازسازی 

کنند!

استتار حیوانات

پوشک یارانه ای

ناصری- زمین حالش خوب نیست! هرچند  کرونا و قرنطینه باعث شد مدت کوتاهی زمین از آلودگی ها و دست اندازی های بشر 
راحت باشد و کمی نفس تازه کند اما خیلی زود دوباره کارها به روال سابق برگشت و زمین بر اثر آلودگی که بشر ایجاد کرده، دوباره 
نفسش به شماره افتاده است. در این میان ما انسان ها می توانیم برای داشتن زمینی پاک تر، کمی کمک حال آن باشیم. در همین 
خصوص، داوطلبان سازمان های مردم نهاد شهر تهران و جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری، در آستانه روز پاک سازی 
زمین، خیابان ولیعصر تهران را از »ته سیگار« پاک سازی کردند. نکته تاسف بار ماجرا این جاست که آن ها در طول چند ساعت، بیش 
از 20کیلوگرم فیلتر سیگار از معابر خیابان ولیعصر جمع آوری کردند. قطعا کسانی که این ته سیگارها را روی آسفالت خیابان، داخل 
جوی آب، طبیعت آزاد یا هرجای دیگری غیر از سطل زباله رها کرده اند، از آثار تخریبی که همین زباله کوچک بر محیط زیست می 
گذارد، خبر ندارند و اال آن را به آسانی در خیابان ها رها نمی کردند. به همین بهانه امروز نگاهی انداخته ایم به برخی از آثار تخریبی 

ته سیگارهایی که بی مالحظه روی زمین می اندازیم.

ماشین  شنا!

765 هزار تن فیلتر سیگار که ساالنه در شهرها و طبیعت رها می شود، چه بالیی بر سر سالمت 
انسان و محیط زیست می آورد؟

یب صدا  انبودگر
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گروه اجتماعی – حتی دوهفته انتظار و صبوری 
خانواده های دانــش آمــوزان بــرای چکش کاری 
ــاد« کافی نبود و همچنان مشکالت  شبکه »ش
این شبکه آن ها را ناشاد نگاه داشته است.  البته 
بدیهی است که با توجه به دیجیتالی شدن آموزش 
در خیلی از کشورها و ضــرورت هــای ایــن نوع 
آموزش، داشتن چنین پلتفرم و سیستمی برای 
آموزش مجازی یک ضرورت است و شاد با رفع 
شدن اشکاالت می تواند این وظیفه مهم را انجام 
دهد اما هنوز با ایرادهایی مواجه هست. سرعت 
الک پشتی شبکه و موارد متعدد دیگر بر عجیب 
و غریب بودن این سال تحصیلی افــزوده است و 
نگرانی ها آن موقع بیشتر می شود که نمی دانیم 
باالخره شاد چه زمانی روبه راه می شود و کالس ها 

و آموزش مجازی روی ریل قرار می گیرد.

بی پناهی مدارس دولتی       
این روزها فراوان می بینیم که بخشی از مدارس 
غیردولتی با خیالی آسوده و البته در فرایندی 
منطقی آمــوزش را به سمت وسوی شبکه هایی 
غیر از شاد گسیل داده اند و در بسیاری از موارد 
با مشکالت خیلی کمتری نسبت به مشکالت 
ــای خــود را به  ــوزش ه ــد آم ــاد، رون موجود در ش
ــدارس دولتی  پیش می برند؛ امــا از آن جــا که م
ــازه ورود به دیگر شبکه ها را نــدارنــد، آن ها  اج
و دانــش آمــوزان شــان را در شرایط غیرعادالنه 
آموزشی قــرار داده اســت. تعبیر رهبر انقالب 
ــاره کردند  ــدارس دولتی اش ــاره م که اخیرا درب
خانواده ها نباید احساس کنند فرزندان شان را به 
یک جای بی پناه می فرستند، اکنون با این تدابیر 

آموزش و پرورش مصداق پیدا کرده است.

شاد با این نقص هایش       
-سرعت پایین شــاد را واقعا نمی توان نادیده 
گرفت، گاهی حتی در ارسال یک متن هم ناتوان 
است. همین دیروز خودم شاهد بودم که یک معلم 
برای سرعت پایین شبکه، کالس را تعطیل کرد. او 
 از واژه »افتضاح« برای سرعت شاد استفاده کرد.

- با این که مسئوالن درباره امکان پخش زنده این 
شبکه صحبت کردند اما این امکان هنوز فراهم 

نشده است.
-فیلم های آموزشی در برخی مقاطع به موقع 
به روزرسانی نمی شود. برای نمونه از ابتدای سال 
که دوهفته گذشته اســت، بــرای درس ریاضی 
ــه شــده است.  مقطع هفتم فقط یک درس ارائ
ضمن این که ایــن فیلم ها بعضا دارای کیفیت 

مناسب نیستند.
-تعدادی از کالس ها به دلیل تعریف نشدن معلم 

مربوط، هنوز تشکیل نشده است.

 پیام های مردم به خراسان       
مخاطبان خراسان هم در پیام های ارسالی خود 

بارها از مشکالت شاد گالیه کرده اند :
* به عنوان خواننده قدیمی روزنامه خراسان 
درخــواســت دارم در صــورت امکان قسمتی از 
روزنامه را برای آموزش دانش آموزان اختصاص 
بدهید، با این وضعیت برنامه شاد حداقل معلمان 

بتوانند از این طریق به بچه ها کمک کنند.
* مدرسه شبکه آی گپ را اعالم کرده اما پیام ها 
و اخبار را در کانال تلگرام می فرستد؛ آموزش و 
پرورش شاد را معرفی کرده و مدرسه اسکای روم، 
اما معلم از واتساپ استفاده می کنه. با این همه 
به هم ریختگی من برای سه تا بچه مدرسه ای باید 

چه کار کنم ؟
* رئیس جمهور چرا فقط سرویس شاد را رایگان 

کرد اصالبه ذهنش نرسید ما که گوشی نداریم؟

نظرات معلمان درباره شاد       
تعدادی از معلمان هم در پاسخ به خراسان درباره 

مشکالت شاد توضیحاتی ارائه کردند:
* برای من خیلی سخت است که در شاد پیام، 
فیلم و ویس ارسال کنم. یا فرستاده نمی شود یا 
دیر ارسال می شود. پیام ها یکی در میان می رود و 

وقت معلم را هم می گیرد.
* بخش های رباتی شاد مثل آزمون ها و حضور 

غیاب، دکوری هستند و کار نمی کنند.

استفاده  زنــده  پخش  از  می خواهیم  وقتی   *
کنیم و تابلو رو نشون بدیم، نوشته ها برعکس 
میشه، مجبوریم گوشی را بچرخانیم تا با دوربین 
پشت گوشی فیلم بگیریم، این جوری هم خودمان 
صفحه نمایش را نمی بینیم و نمی فهمیم وضعیت 

تصویر چطور است.

گالیه ها در فضای مجازی       
فضای مجازی هم پر است از نقدها و گالیه ها 
درباره شاد. شبکه ای که قرار بود با رفع اشکاالت 
گذشته و بهینه سازی نسبت به ماه های قبل، 
شرایط تحصیل آنالین را تسهیل کند اما خود به 
مشکلی بزرگ تبدیل شده و دردسرآفرین بوده 
است. این ها هم تعدادی از توئیت های چند روز 

اخیر درباره شاد است:
* امروز برنامه شاد الیق سه کلمه بود: افتضاح - 

افتضاح – افتضاح.
* من بدون برنامه شاد شادترم.

* کاربر نمی تونه الیوی را که قبال اجرا و ذخیره 
شده موقع پخش استاپ کنه. شاید الزم باشه 

ُنت برداری کنه.
* نشستم توی کالس خالی تا به بچه هایی که تو 

شاد هستن درس بدهم، همون شاد  که مسئوالن 
ــی هستن و در  اصــرار داشتن همه ازش راض
تلویزیون هی درباره اش مصاحبه می کردن، االن 
هیچی لود نمی کنه. ۳ساعت قراره در مدرسه 

تلف بشه!
* آقای وزیر سرعت شاد بسیار پایین و الک پشتی 
شده. ارسال و بازکردن یک عکس وسط کالس 

بیشتر از 5دقیقه طول می کشه.

حل مشکالت »شاد« نیازمند زمان است       
ــاره »سیدحسن  ــن ب در ای
الحسینی« مــشــاور وزیــر 
آموزش و پرورش و مسئول 
برنامه شبکه »شـــاد« هم 
شاد  ماهیت  از  هرچند 
ــاع می کند امــا به مشکالت آن هم اعتراف  دف
می کند. آن چه در ادامه می خوانید بخش هایی از 

گفت وگوی روز گذشته الحسینی با »الف« است:
* تاکنون ۱۳ هزار مدرسه، ۱۰ میلیون و 5۷۰ 
هزار دانش آموز و 55۰ هزار معلم در سامانه شاد 
تعریف و احراز هویت شده اند. این آمار موفقیت 
سیستم شاد را نشان می دهد که توانسته است 

یک پلتفرم پیام رسان را به یک پلتفرم آموزشی 
تبدیل کند.

3.5 میلیون دانش آموز، محروم از »شاد«       
* حدود ۳ و نیم میلیون دانش آموز تجهیزات الزم 
را برای برقراری ارتباط با سامانه شاد و در نتیجه 
آموزش ندارند؛ به همین دلیل آموزش و پرورش 
طرح ترکیبی آموزش مجازی، آموزش تلویزیونی 

و ارائه بسته های آموزشی را در نظر گرفته است.

مشکالت جدی نسخه وب       
* سامانه شاد از هیچ مورد مشابهی کپی نشده و 
کاماًل داخلی است که این خود مایه افتخار برای 

کشور است.
* نسخه ios شــاد هنوز فعال نشده و به علت 
تحریم ها دچار مشکالت فنی است؛ اما در نسخه 
وب بهتر عمل شده با این حال باز هم مشکالت 
ــود دارد که حل آن ها  جــدی در نسخه وب وج
نیازمند زمــان اســت؛ هم اکنون تنها در نسخه 
آندروید می توان از تمام امکانات برنامه شاد 
استفاده کرد. امیدواریم نسخه ویندوز هم تا ۳ یا 

۴ ماه آینده مورد بهره برداری قرار بگیرد.

* ما دایم در حال توسعه پلتفرم شاد هستیم. به 
عنوان مثال امکان نمره دادن کاربران به محتوای 
تولیدشده بــه زودی به امکانات این اپلیکیشن 
اضافه می شود تا از طریق آن بتوانیم به مطالب 
موجود در سایت تعالی ببخشیم و سیستمی زنده 

و پویا داشته باشیم.

پاسخ به اعتراض معلمان ابتدایی درباره        
ساعات آموزشی

* ما به هیچ وجه معلمان را مجبور نکردیم که 
در ساعاتی خارج از ساعات تعریف شده در این 
سامانه یا در مدرسه حضور داشته باشند. برای 
معلمان برنامه ریزی هایی صورت گرفته است 
که مجموع ساعات حضور معلمان در سامانه 
شاد و در مدرسه بیشتر از ۲۴ ساعت موظف شان 
نباشد. اگر معلمی بیشتر از این میزان فعالیت 
می کند به صــورت خودخواسته و مــازاد است. 
در نتیجه اگر معلمی تایم صبح در سامانه شاد یا 
مدرسه فعالیت دارد یا بالعکس، دیگر بعد از ظهر 
همان روز فعالیت دیگری برای او تعریف نشده و 
به عبارتی هر معلم در هر روز در یکی از مدارس 

مجازی یا حضوری فعالیت می کند.

»شاد« غم آفرین!
با گذشت 2 هفته از بازگشایی مدارس، مشخص نیست اشکاالت متعدد شبکه شاد چه زمانی رفع می شود

مدیرکل پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با خراسان :

ارائه روزانه شکایت ها از »شاد« به وزیر آموزش و پرورش
امیدواریم از ۱5 مهر، شاد بدون اشکال داشته باشیم

اداره کـــل ارزیــابــی عملکرد و پاسخگویی به 
شکایات وزارت آموزش و پرورش هم یکی از 
حوزه های وزارت خانه است که به طورمستقیم 
با مشکالت و گالیه های معلمان و دانش آموزان 
سر و کار دارد. »زهرا مظفر« مدیرکل این اداره 
ــاره  در گفت وگو بــا خــراســان می گوید: درب
مشکالت شاد شکایاتی وجود دارد که به طور 
روزانه دریافت و آن را به وزیر آموزش و پرورش 

و مشاور ایشان )مسئول شبکه شاد( ارائه 
می کنیم. وی ادامه می دهد :اشکاالت 

شاد نسبت به سال گذشته کمتر شده 
و قابلیت های جــدیــدی هــم بــه آن 

افزوده شده است، از جمله امکان 
ارســـال تکالیف و بــرقــراری 

ارتـــبـــاط دوطـــرفـــه )الیـــو(. 
اومی گوید: در مجموع بیش 

از 85 درصد انتظاراتی که 
ما از شاد داشتیم برآورده 

شده است البته طبیعتا همچنان با مشکالتی 
نیز مواجه است.مظفر درباره گالیه های وارده 
به شاد می افزاید : عالوه بر دریافت شکایات 
همکاران  ارتــبــاطــی،  سامانه های  طریق  از 
ما در تهران و شهرستان ها هم بازدیدهای 
روزانه از برخی مدارس داشته اند و از نزدیک 
شرایط  را بررسی کرده اند. مشکالت معلمان 
و مدیران در بــرگــزاری کالس های مجازی، 
اشکاالت برنامه شاد و همچنین گالیه های 
خانواده ها دریافت و گزارش شده است.
وی می افزاید : امیدواریم تا دو هفته 
آینده )نیمه مهرماه( که کار نقل و 
همچنین  و  همکاران  انتقاالت 
ــوزان  ــش آم ثبت نام باقی دان
مشکالت  می شود،  تکمیل 
شاد هم رفع شود تا بتوانیم 
ــدون اشــکــال  ــک شـــاد بـ ی

داشته باشیم.

ِ

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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مهران رجبی به دلیل ابتال به 
ویروس کووید-19 بستری شده 
و حال عمومی اش وخیم نیست. 
این بازیگر پس از بهبودی، باید 
بـــرای بـــازی در ســریــال شهید 

شهریاری در نقش پدر شهید جلوی دوربین برود.

داوود میرباقری این روزهــا در 
شاهرود، مشغول تصویربرداری 
سریال »سلمان فارسی« است. 
این بخش از سریال مربوط به 
است.  بیزانس  تاریخی  دوره 

گــروه چند روز دیگر بــرای ادامــه تصویربرداری 
راهی تهران می شوند.

پژمان بازغی این هفته با فیلم 
»هایالیت« به کارگردانی اصغر 
نعیمی در سینمای آنالین حضور 
خواهد داشت. این فیلم سال 96 
ساخته شده و جمشید هاشم پور، 

آزاده زارعی و سام قریبیان از بازیگران آن هستند.

ــرج در جدیدترین  ــورف نــویــد پ
فعالیت سینمایی اش، در فیلم 
»زاواال« اثر ارسالن امیری بازی 
ــرد. او در فیلم »مغز  خــواهــد ک
استخوان« نیز که در جشنواره 
فجر سال 98 رونمایی شد، بازی کرده که زمان 

اکرانش مشخص نیست.

چهره ها و خبر ها

رویا نونهالی در حال ایفای نقش 
ــان« به  ــدای در ســریــال »ملکه گ
کارگردانی حسین سهیلی زاده 
است. پس از فصل دوم مجموعه 
»شــهــرزاد«، ایــن دومین تجربه 

حضور نونهالی در شبکه نمایش خانگی است.

خــزر معصومی پس از سال ها 
دوری از عرصه بازیگری، این 
روزهــا مشغول اجــرای نمایش 
»در انتظار گودو« به کارگردانی 
امــیــررضــا کوهستانی اســت. 

الهام کردا، لیلی رشیدی و مونا احمدی نیز در 
این تئاتر بازی می کنند.

اخبار

محمدحسین مهدویان پس از نخستین پروژه  
شاخص  با عنوان »آخرین روزهای زمستان«، کار 
خود را در سینما با ساخت فیلم دفاع مقدسی 
ــروع کــرد و پس از آن در  »ایستاده در غبار« ش
»ماجرای نیمروز« و »ماجرای نیمروز: رد خون« 
سراغ منافقین رفت. او پس از »ماجرای نیمروز« 
ــرد کــه نسبت به  ــاری« را جلوی دوربــیــن ب ــ »الت
ساخته های قبلی اش کمی متفاوت بود، اما به طور 
کلی آثار او به ویژه »ماجرای نیمروز« و »رد خون« 
سیاسی امنیتی بودند. این فیلم ساز سال 98 با 
»درخت گردو« بمباران شیمیایی سردشت را به 
تصویر کشید و روایت متفاوتی از این واقعه داشت. 
مهدویان با »درخت گردو«، کمدی »شیشلیک« 
و اکنون اولین سریال نمایش خانگی خــود، به 

تجربه های متفاوتی دست زده است.

ساخت ملودرام »درخت گردو«	 
فیلم »درخت گردو« برخالف »ماجرای نیمروز«، »رد 
ــاری« اکشن، پلیسی و امنیتی نیست و  خون« و »الت
نمی توان آن را کامال یک اثر جنگی به حساب آورد. این 
فیلم یک ملودرام غم انگیز است که تمرکز اصلی آن روی 
انسان هایی است که زندگی شان تحت تاثیر بمباران 
شیمیایی زیرورو می شود و بیشتر وجه انسانی موضوع 
در آن پررنگ است. او همچنین در ترکیب بازیگران این 
فیلم هم کامال متفاوت عمل کرد. هادی حجازی فر که 
به بازیگر ثابت آثار او تبدیل شده بود، در این فیلم حضور 
ندارد و همکاری با بازیگرانی مانند پیمان معادی و 

مهران مدیری هم اتفاق تازه ای در کارنامه اوست.

اولین همکاری  در اولین فیلم کمدی	 
دومــیــن تجربه جــدیــد مــهــدویــان، ســاخــت فیلم 
»شیشلیک« در ژانر کمدی بود. او در ادامه تجربه 
همکاری با چهره های متفاوت با نویسنده ای مانند 
امیرمهدی ژوله در مقام فیلم نامه نویس همکاری 
کرد. شاید تا قبل از این که نام ستاره هایی مانند 
رضا عطاران و پژمان جمشیدی به عنوان بازیگران 
فیلم اعالم شود، اولین چهره هایی که به واسطه 
چند همکاری، احتمال حضورشان در فیلم می رفت 
جواد عزتی و هادی حجازی فر بودند، اما او دست 
به انتخاب های متفاوتی زد و اولین همکاری اش با 

عطاران و جمشیدی اتفاق افتاد.

ورود به نمایش خانگی	 
مهدویان قصد دارد در سومین تجربه تــازه خود 
در سال های اخیر، به زودی اولین سریال نمایش 
خانگی اش را کلید بزند. شرایط تولید سریال با یک 
فیلم سینمایی تقریبا 90 دقیقه ای متفاوت است 
و تولید آن هم زمان بیشتری می برد، بنابراین با 
وجود سابقه ای که مهدویان در سینما دارد، ساخت 
سریال برای او تجربه تازه  و مستقلی خواهد بود. به 
نظر می رسد او در پروژه تازه اش باید از میزانسن های 
پرزحمت دست بکشد و وجوه ملودراماتیک قصه اش 
را تقویت کند تا مخاطب را هر هفته به تماشای ادامه 
مجموعه ترغیب کند. این کارگردان پیش از »درخت 
گردو« هم گفته بود که قصد دارد از ساخت آثاری 
با مضمون سیاسی فاصله بگیرد و از عالقه اش به 
ساخت یک فیلم عاشقانه گفته بود، بنابراین بعید 
نیست پس از سریالی که اکنون در تدارک تولید آن 
است، قدم بعدی او ساخت فیلم در ژانر رمانتیک یا 

عاشقانه باشد.

 ماجراجویی تازه پیمان معادی 
در هالیوود

لژیونر سینمای ایران برای نخستین بار، نقش اصلی 
فیلمی بین المللی را بر عهده گرفته است

دیروز خبری از بازی پیمان معادی در فیلم تازه ای محصول جریان 
اصلی سینمای جهان منتشر شد که نشان می داد او یک بار دیگر با یک کارگردان 
برنده اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان همکاری کرده است. معادی در 
آستانه 50 سالگی، با سرعت حضور در محصوالت سینمایی و تلویزیونی را سپری 
می کند و هربار نامش بیشتر از گذشته در سپهر سینمای جهان شنیده می شود.

ماجرای فیلم جدید پیمان	 
پروژه تازه پیمان معادی، »آزمایش« نام دارد که فیلم نامه و کارگردانی آن بر عهده گوین 
هود )Gavin Hood( فیلم ساز 57 ساله شاغل در سینمای آمریکاست. این نویسنده و 
کارگردان اهل آفریقای جنوبی، پیشتر با فیلم سینمایی »توتسی« محصول کشور خودش 
در سینمای جهان درخشیده و در سال 2006 جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان 
را دریافت کرده است. پیمان معادی در این فیلم همچنین با جان بویگا بازیگر 28 ساله 
انگلیسی-نیجریه ای همبازی شده که سابقه حضور در مجموعه فیلم های »جنگ های 
ستاره ای« را دارد. داستان فیلم »آزمایش« درباره یک مهاجر با بازی پیمان معادی است 
که در یک آزمایش شهروندی شرکت کرده و یک روان شناس با بازی جان بویگا نظارت بر 
انجام این آزمایش را بر عهده دارد. به نظر می رسد معادی بازی در یکی از دو نقش اصلی 

این فیلم را بر عهده دارد.

گام به گام تا نقش اصلی	 
پیمان معادی پس از نخستین فعالیت شاخص بین المللی خود با »جدایی نادر از سیمین« 
اثر اصغر فرهادی، در فضای سینمای جهان شناخته شد. او سپس با توجه به تسلط به زبان 
انگلیسی، با نقش های کوتاهی در »آخرین شوالیه ها« و »13 ساعت« کار خود را در هالیوود 
به طور جدی آغاز کرد. معادی در سال های اخیر، سابقه خوبی در پروژه های مختلف سینما 

و تلویزیون آمریکای شمالی پیدا کرده است. بازیگر 
موفق ایرانی سال گذشته در چند اپیزود از فصل 
سوم سریال پربیننده »وستورلد« حضور داشت و 
همچنین در فیلمی با عنوان »6 زیرزمینی« با رایان 

رینولدز ستاره سینمای آمریکا همبازی شد. فیلمی 
که جزو سه محصول پربیننده پلتفرم مشهور نتفلیکس 

شد و برای معادی، حسابی موفقیت آمیز بود. 
او در گذشته در فیلم سینمایی »کمپ ایکس 
ری« و سریال تلویزیونی »شِب« هم بازی کرده 
است. با این حال معادی در هیچ کدام از این 
آثــار به عنوان یکی از بازیگران نقش های 
اصلی جلوی دوربین نرفته است و به نظر 
می رسد »آزمایش« نخستین تجربه او در این 

سطح باشد.

تخته گاز مهدویان 
در مسیر تجربه های 

جدید
 محمدحسین مهدویان 

 بعد از فیلم 
»درخت گردو« و 

 »شیشلیک«، اولین 
سریال خود را می سازد

مصطفی قاسمیان 

مائده کاشیان 

بازیگری با دستمزد 3 میلیاردی

کارگردان سینما اعالم کرد بازیگری برای حضور 
در این فیلم درخواست دستمزد سه میلیارد تومانی 

کرده است!
امیرحسین ترابی که به تازگی مجوز ساخت فیلم 
سینمایی »فرار مغزها« را دریافت کرده، در گفت وگو 
با مهر، در این باره گفت: »در شرایطی هستیم که مدام 
دستمزد بازیگران باال می رود و تغییری در دستمزد 
عوامل پشت صحنه ایجاد نشده است. بازیگری که 
سال گذشته 300 میلیون تومان دریافت می کرد، 
وقتی امسال به او زنگ زدیم و پیشنهاد بازی دادیم 
به ما گفت دستمزد من یک میلیارد تومان است 
یا بازیگر دیگری از ما 3 میلیارد تومان درخواست 
دستمزد داشت!« وی افزود: »ما پنج بازیگر اصلی در 
»فرار مغزها« خواهیم داشت. اگر بخواهیم این گونه 
دستمزد بدهیم حدود 10 میلیارد تومان تنها هزینه 

دستمزدها می شود.«

اکران فیلم ماریو در سال 2022
شرکت ژاپنی »نینتندو« اعالم کرد فیلم »سوپر ماریو« 
سال 2022 راهی سینماها می شود.به گزارش 
صبا، شرکت ژاپنی تولیدکننده بازی های ویدئویی 
»نینتندو«، به طور رسمی اعالم کرد فیلم »سوپر 
ماریو« سال 2022 اکــران می شود. این شرکت 
همچنین اعالم کرد شیگرو میاموتو خالق ماریو در 
این پروژه همکاری می کند. این خبر در حالی منتشر 
شده است که امسال سی وپنجمین سالگرد ساخت 
بازی مشهور ویدئویی »سوپر ماریو« است. این بازی 
اولین بار سال 1985 راهی بازارها شد. تاکنون 
هیچ خبری درباره طرح داستان یا بازیگران این فیلم 

اعالم نشده است.
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ادبی  

  حجازی فر و سلطانی 
راویان موسیقی نمایش »علمدار«

 ارکستر سمفونیک تهران به رهبری بردیا کیارس، 
موسیقی نمایش »علمدار« را با اهداف خیرخواهانه 
و کمک به مردم سیستان و بلوچستان روی صحنه 
می برد. به گزارش ایرنا، در این اجرا ۷۲ نوازنده 
سازهای زهــی، شامل ویولن آلتو، ویولن سل، 
کنترباس، سازهای بادی چوبی شامل فلوت، ابوا، 
کالرینت و فاگوت  »علمدار« را روایت می کنند. 
بنیاد  مشارکت  با  »علمدار«،  موسیقی نمایش 
فرهنگی هنری رودکی و موسسه خیریه خادمین 
ــب)ع(، تهیه کنندگی پرویز  ــال ــی ط علی بــن اب
پرستویی و کارگردانی حسین پارسایی، از اول 
مهرماه در تاالر وحدت روی صحنه می رود. داریوش 
ارجمند آغازگر اجرای موسیقی نمایش »علمدار« 
است و پرویز پرستویی، حسین پاکدل، مهدی 
سلطانی، فرهاد قائمیان و هادی حجازی فر، دیگر 

روایتگران »علمدار« هستند.

 آوازخوانی احساسی
 ساالر عقیلی برای پدرش

ویدئویی از آوازخوانی ساالر عقیلی بر بستر پدر 
بیمارش، در فضای مجازی موردتوجه قرار گرفته 
است. در این ویدئو، ساالر عقیلی بخشی از قطعه 
»تنها می مانم« را برای پدرش که در بیمارستان 
شهدا بندرگز بستری  شده است، می خواند. این 
قطعه از سروده های حسین غیاثی با آهنگ سازی 
فرید سعادتمند است که پیش از این، برای تیتراژ 
سریال ماه رمضانی»برادرجان« منتشر شده بود. 
ساالر عقیلی در توضیح این ویدئو نوشت: »سالیان 
سال است كه دركنار شما هستم و برایتان می 
خوانم؛ برای پدرم دعا كنید. پدر و مادر نعماتی 

هستند كه هرگز تكرار نمی شوند.«

موسیقی

اکرم انتصاری - فریدون مشیری شاعر عاشقانه 60ساله 
»کوچه« اســت. همان شعری که باوجود آثــار شاخص دیگر 
شاعرش، واسطه آشنایی مشیری و جوانان در یک مقطع خاص 
زمانی می شود. او شاعر »جام تهی« با صدای استاد شجریان 
و شعر معروف »ریشه در خاک« نیز است. مشیری شاعر آثار 
ماندگار دیگری است که اگر قرار باشد تک تک آن ها را یادآوری 
کنیم، مجالی بــرای گفتن از خود او باقی نمی ماند. امروز 
30 شهریور، سالروز تولد فریدون مشیری است. بیست سال 
از درگذشت این شاعر بــزرگ می گذرد و او خفته در خاک 
است؛اما اشعارش همچنان زنده اند و به یک باره می توانند همه 
احساسات آدمی را بیدار کنند. به بهانه زادروز او، چند برش 

خواندنی از زندگی اش را مرور می کنیم.

پیروزی در مشاعره ها با »الم« و حافظ	 
جد پدری فریدون مشیری از سرداران نادرشاه بود. مشیری 
سال های کودکی و نوجوانی خود را به دلیل انتقال پدرش 
در مشهد گذراند. به گفته خودش، در کودکی بارها حافظ را 
خوانده بود و صدها بیت از حافظ حفظ داشته تا در مشاعره 
مدرسه پیروز باشد. او در این باره گفته است:»در مدرسه زنگ 

انشا، معلمی داشتیم که می خواست به هرحال شعر بشنود. 
به خاطر این که من تمام بچه های کالس را در مشاعره 

به حرف »الم« می بستم. نمی دانم این حرف را 
به من القا کرده بود که »الم« کلمه سختی در 
مشاعره است. خوب یادم است که معلم انشا 
زنگ تفریح مرا به دفتر برد، گفت: آن شعر حافظ 
را که خواندی دوباره بگو. گفتم که: دل داده ام 

به یاری شوخی کشی نگاری/ مرضیه السجایا 
محموده الخصائل. حمل بر خودستایی نشود 

ولی کمتر شعری است از حافظ که بخوانند 
و من حفظ نباشم.«

نظر استاد شفیعی کدکنی	 
ــا  ــدرضـ ــمـ ــحـ ــاد مـ ــ ــ ــت ــ ــ اس

کتاب  در  شفیعی کدکنی 
ــا چــراغ و آیــنــه« دربــاره  »ب

شـــــاعـــــران مــخــتــلــفــی 
کــرده اســت.  اظهارنظر 
ــاره فریدون  نظر او دربـ
ــری و اشـــعـــارش  ــی ــش م
ــی  اســـــت.  ــ ــدنـ ــ ــوانـ ــ خـ
او در باره فریدون نوشته 

است:»وقتی به شعر معاصر نگاه می کنم، مخصوصًا در این جا 
که هیچ کتابی و ُجنگی و سفینه ای هم در اختیار من نیست، 
شاعران در برابرم در چند صف قرار می گیرند. فریدون مشیری 
در نظر مــن، در همان صف شاعرانی اســت که من با آن ها 
گریسته ام. شاعرانی که مستقیمًا با عواطف آدمی سروکار 
دارند. فریدون در همه دوره های عمر شاعری اش، از نظرگاه 
مــن، در همین صف ایستاده اســت و هرگز نخواسته است 
صفش را عوض کند. اصاًل چرا عوض کند؟ مگر نگفته اند که 
ر. نمی گویم: هر شعری که از او خوانده ام  الّذاتی الُیَعّلل و ال ُیَغیَّ
حتمًا متأّثر شده ام و حتمًا گریسته ام، ولی تاثیری که بعضی از 
شعرهای او به خصوص شعرهای کوتاه او در طول سال ها، بر من 
داشته است، از این  گونه بوده است: عاطفی و ساده، بی پیرایه  

و مهربان.«

عشق وطن و نوستالژی بازی 	 
در اشعار فریدون مشیری حلقه اتصال همه چیز عشق است. 
اما عشق به وطن، جنبه کمتر گفته شده در آثار اوست که شاید 
جلوه ای از آن را در ویدئویی بــرش خــورده از دکلمه خوانی 
وی دیــده  باشید؛ آن جــا که می خواند:»من این جا ریشه در 
ــوده یا پاکم/  خاکم/ من این جا عاشق ایــن خــاک اگــر آل
من این جا تا نفس باقی ا ست می مانم...« یا زمانی 
که امیرکبیر را این طور در اشعارش به تصویر 
مکش،  می کند:»مزن،  ستایشش  و  می کشد 
چه کنی های ای پلید شریر/ چگونه تیغ زنی 
بر برهنه در حمام؟!/ چگونه تیر گشایی به 
شیر در زنجیر!؟ هنوز، آب، به سرخی زند که 
در رگ جوی، هنوز، هنوز، هنوز، به قطره قطره 
گلگونه، رنگ می گیرد، از آن چه گرم چکید از رگ 
امیر کبیر.« او حتی به یاد کودکی های 
خود که در مشهد گذرانده است، 
ــذاری دربـــاره  ــرگ ــی ــاث شــعــر ت
مــشــاهــدات یــک خــردســال 
ــا)ع( دارد  در حرم امــام رض
که در جست وجوی اجزای 
تصویر مادر خود در آینه های 
سقف  بی نهایت  و  کوچک 
ــرم امــام رضـــا)ع( اســت؛  ح
تصویری که از ماندگارترین 
ــده  ــق ش ــل تـــصـــویـــرهـــای خ
ــوب  ــس ــح ایــن چــنــیــنــی م

می شود.

بلورهای احساس در شاعرانه های مشیری
چند برش خواندنی از زندگی فریدون مشیری، شاعر عاشقانه ها، در زادروز او  »جنایات و مکافات« نوجوانان

 و حکایت »قوز باالی قوز«!

صبح دیروز بود که خبرگزاری ایبنا، خبر انتشار رمان 
»جنایات و مکافات«، اثر داستایوفسکی را به صورت 
بازآفرینی شده، از سوی نشر نخستین برای گروه 
سنی نوجوان منتشر کرد. تردیدی نیست که آثاری 
مانند »جنایات و مکافات«، شاهکارهای ادبیات 
جهان محسوب می شوند؛ اما وقتی قرار است درباره 
معرفی چنین آثاری به گروه های سنی پایین اقدام 
کنیم، نباید ظرفیت مخاطبان را با محتوای داستان 
بسنجیم؟! در خبر مربوط به انتشار کتاب، صحبت 
از »بازآفرینی« اثر شده بود، اما توضیحاتی که درباره 
محتوا، در ادامه مطلب به چشم می خورد، تغییری 
با محتوای اصلی داستان داستایوفسکی نداشت؛ 
»راسکولنیکف«، دانشجویی که با زنی رباخوار 
سر و کار دارد و او را به قتل می رساند. در شرایطی 
که نگرانی های روزافزونی درباره نحوه برقراری 
ارتباط نوجوانان با شبکه های اجتماعی وجود دارد 
و کارشناسان همواره درباره وضعیت نگران کننده 
این عرصه هشدار می دهند، انتشار چنین رمانی 
برای گروه سنی نوجوانان چه معنایی دارد؟ آیا این 

کار مصداق »قوز باالی قوز« نیست؟!

 پرتره بوچانی در مهم ترین 
جایزه هنری استرالیا

پرتره بهروز بوچانی، نویسنده  
ایرانی، در میان نامزدهای 
نهایی جایزه عکس آرچیبالد، 
که مهم ترین جایزه هنری 
ــور اســتــرالــیــاســت،  کـــشـ
ــزارش  ــه گـ ــت. ب ــرف ــرار گ ــ ق
که  بوچانی  تصویر  ایبنا، 
توسط َاگنس مک دونالد طراحی شد، درست در 
جایی آویــزان می شود که تصویر شخصیت های 
مهم استرالیایی قــرار دارد. »هیچ دوستی به جز 
کوهستان« داستان سفر خود نویسنده به استرالیا و 
دستگیری اش و البته امتناع دولت استرالیا از صدور 

مجوز برای ورودش به خاک این کشور است.

»مشیری« خوان ها
 شهرام ناظری،محمد اصفهانی و علیرضا قربانی 
کدام اشعار فریدون مشیری را با آواز خوانده اند؟

فریدون مشیری اشعار دالویزی دارد که جان می دهد برای 
خــوانــدن. چه در سال های حیات و چه بعد از درگذشت 
وی، خواننده ها نیز از آثار او غافل نشدند و برخی اشعار او را 
خوانده اند. در ادامه مطلب به معرفی آثار سه خواننده معروف 

با اشعار فریدون مشیری خواهیم پرداخت.

شهرام ناظری
تصنیف امیرکبیر

شهرام ناظری در آلبوم »امیرکبیر« 
دو تصنیف »ریــشــه در خـــاک« و 
مشیری  اشعار  با  را  »امیرکبیر« 
خوانده است. این دو اثر شنیدنی و 
به یاد ماندنی با صــدای ناظری و 
آهنگ سازی پژمان طاهری، ضرب 
حماسه در حماسه است. این آلبوم در سال 89 در اجرای زنده 

شهر گرگان ضبط و یک سال بعد منتشر شد.

علیرضا قربانی
قطعه حریق خزان

علیرضا قربانی یکی از شاهکارهای 
خود را مدیون شعر »حریق خزان« 
ــت. او در ســال 91  مشیری اسـ
آلبومی را به همین نام منتشر کرد 
مشیری  از  آن  قطعه  دو  شعر  کــه 
ا ست. جالب این که »حریق خزان« 
یکی از موفق ترین آثار قربانی  است که بعد از انتشار در مدت 
آلبوم های سال  از پرفروش ترین  به یکی  زمــان کوتاهی 

تبدیل شد.

محمد اصفهانی
جام تهی

من همین یک نفس از جرعه جانم 
باقی  است/ آخرین جرعه این جام 
ــن بیت  ــ ــنـــوش. ای ــو بـ ــی را تـ ــه ت
به  قطعه  یک  سرآغاز  شورانگیز، 
یادماندنی با عنوان »جام تهی« با 
شعر  و  اصفهانی  محمد  صــدای 
ــای آغــازیــن  ــال ه ــدون مشیری اســـت. البته او در س ــری ف
خوانندگی، در آلبوم »گلچین« نیز، »به تو می اندیشم« مشیری 

را خوانده است.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به شکل های داده شده در تصویر باال، 
گزینه مناسب را انتخاب کنید.
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  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.
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چالش ذهن : 1. املت 2. عدس پلو 3. کباب ترش 4. میرزا قاسمی 5. قلیه 
ماهی 6. نازخاتون

هوش منطقی :

تست هوش:

 گزینه )3( تمام قسمت های رنگ شده غیر مشترک بین دو شکل سمت چپ 
را در شکل سمت راست رنگ می زنیم و بخش هایی که در شکل های سمت 

چپ رنگ شده اند در شکل سمت راست رنگ نمی شوند.

اختالف تصاویر:

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: آهک، آهو، هوا، هوش، کاه، کشو، کوه و ...

چهار حرفی: کاوش، کاهو، کاهش، کاوه، شکوه و ...
پنج حرفی: هواکش

اعــداد را طوری قرار دهید تا هر عدد بزرگ تر از 
مجموع دو عدد زیر آن یا کمتر از اختالف شان باشد. 

شرح در متن

حل جدول:

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

ل و  ر   ح  پ   ن   د  و   ر  ج   ح    

 

ر د  ا  ن  ن   ا  م  ا    

ک ب  ش  ر  ن   ف  ج    
   

ا م  ا  ن  ا  پ  ى   ر  ا   

ه ن  ى  د  م  ت   د  م    
 

 معمای کارکنان مدرسه:  

 با توجه به توضیحات، کامران تازه ازدواج کرده پس نمی تواند معلم باشد. از 
طرفی چون گفته کامران از مدیر قدبلندتر است پس کامران مدیر هم نیست 
یعنی کامران فقط می تواند معاون آموزشی باشد. از طرفی سامان پدر کامران 
است پس حتما ازدواج کرده بنابراین معلم نیست و مدیر است و علیرضا هم 

معلم است.

 معمای صف 4 نفره:   

با توجه به داده های سوال به ترتیب: ساناز، ساغر، آناهیتا، مریم و بهار در صف  
قرار دارند.

در تصویر باال در هر شماره با جا به جایی حروف به کار رفته در آن ، نام یکی از غذاهای ایرانی را نوشته 
ایم که شما باید آن را حدس بزنید. 

چالش ذهن

معما  )2( 

معما  )1( 

صف 4 نفره

در یک صف، ساناز نفر آخر نبود. مریم جلوتر از بهار 
و آناهیتا قبل ازساغر و ساغر عقب تر از ساناز قرار 
داشت. بهار نفر اول نبود و عقب تر از ساغر و جلوتر 

از آناهیتا بود. نفر اول در این ردیف چه کسی بود؟

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.

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

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

اختالف تصاویر

کارکنان مدرسه
ســامــان، علیرضا و کــامــران در یــک مــدرســه کار 
می کنند. یکی از آن ها مدیر، دیگری معاون آموزشی 
ودیگری مسئول برگزاری آزمون هاست. می دانیم: 
مسئول برگزاری آزمون ها هنوز ازدواج نکرده است 
و قدش از دو نفر دیگر کوتاه تر است. همچنین می 
دانیم کامران که پسر سامان است به تازگی ازدواج 
کرده و از مدیر بلندقدتر است. با این اوصاف به نظر 

شما کدام گزینه درست است.
1 – کامران مدیر و علیرضا معلم است.
2 – سامان مدیر و علیرضا معلم است.
3 – سامان مدیر و کامران معلم است.

4 – علیرضا مدیر و سامان معلم است.
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اخبار

در امتداد تاریکی خط زرد

توصیه های پلیس به والدین

ــردد  دچـــار مشکل شدید  ــر در مسیر تـ     اگ
بالفاصله موارد را با والدین، مدیران مدرسه یا 

پلیس در میان بگذارید. 
  محیط مدرسه را بــدون هماهنگی مدیران 
مدرسه تــرک نکنید و پس از تعطیلی مدرسه 

مستقیم به منزل مراجعه کنید.
    به افراد غریبه اطمینان نکنید و از همراهی یا 
سوار شدن به خودروی آن ها خودداری و برای 

تردد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

طالدزدی های زنی با عینک دودی!
وقتی شنیدم بهای طال خیلی افزایش یافته است، به 
طوری که هر گرم آن را بیش از یک میلیون تومان می 
خرند، دوباره وسوسه شدم گوشواره های دختربچه 
های خردسال را سرقت کنم در حالی که هنوز مدت 
زیــادی از دو سال زنــدان تعلیقی ام به خاطر سرقت 

طالجات کودکان نمی گذشت و ...
این ها بخشی از اظهارات زن 28ساله سابقه داری 
است که با تالش نیروهای کارآزموده تجسس کالنتری 
سپاد مشهد پس از دستبرد به گوشواره های دختر 
شش ساله به دام افتاد. این زن که با زدن عینک دودی 
و ماسک بهداشتی چهره اش را پنهان می کرد تا توسط 
کودکان شناسایی نشود، درباره داستان زندگی اش 
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: 16ساله 
ــادق« ازدواج کــردم و چند روز بعد از  بــودم که با »ص
برگزاری مراسم عقدکنان متوجه شدم که همسرم به 
موادمخدر اعتیاد دارد اما اهمیتی به آن ندادم چون 
پدر و مادر خودم و پدر نامزدم هم معتاد بودند. خالصه 
بعد از آغاز زندگی مشترک زمانی که همسرم بساط 
موادمخدر را برای خودش و بستگان مان پهن می 
کرد، من هم به بهانه سرماخوردگی یا سردرد در کنار 
آن ها مصرف می کردم تا این که همسرم برای تامین 
هزینه های اعتیاد در حالی دست به خرده فروشی 
موادمخدر زد که من هم آلوده مواد افیونی شده بودم. 
او چند بار دستگیر شد اما باز هم به کارهای خالفش 
ادامه داد و از سوی دیگر، به مصرف مواد صنعتی روی 
آورد.  باالخره آخرین بار هنگام حمل مقداری »کراک 
و کریستال« دستگیر و برای 10سال روانه زندان شد. 
من که دیگر نمی توانستم مخارج زندگی ام را تامین 
کنم، ابتدا به مصرف مواد مخدر صنعتی پرداختم که 
همسرم قبل از دستگیری در منزل جاسازی کرده 
بود. به همین دلیل من هم آلوده مواد مخدر صنعتی 
شدم ولی تامین هزینه های اعتیاد برایم دشوار بود 
تا این که با دیدن گوشواره های دختری که مشغول 
بازی بود وسوسه شدم و با این ترفند که گوشواره های 
قشنگی داری من هم می خواهم برای دخترم عین 
گوشواره های تو را بگیرم، آن ها را سرقت کردم و به یک 
طالفروشی فروختم. وقتی دیدم به راحتی پول خوبی 
گیرم آمد، به دنبال دختران کوچک در کوچه و خیابان 
می گشتم که گوشواره یا النگو داشتند، ولی سال 
گذشته ماموران تجسس کالنتری سپاد مرا شناسایی 
کردند و زمانی که قصد سرقت گوشواره های یک 

کودک را داشتم، دستگیر شدم. دادگاه مرا به دو سال 
زندان محکوم کرد اما باالخره با گریه و زاری و التماس، 
در حالی از شاکیانم رضایت گرفتم که یکی از بستگانم 
با کمک خیران خسارت های شاکیان را پرداخت کرد. 
این گونه بود که دادگاه زندان مرا برای مدت دو سال 
تعلیق کرد. وقتی از زندان آزاد شدم دوباره مصرف مواد 
را شروع کردم و باز هم روزهای تلخ گذشته تکرار شد. 
این بار با مردی آشنا شدم که قرار بود از من حمایت کند 
و سرپناهم باشد، در حالی که از اعتیادم خبر نداشت. 
از سوی دیگر نیز برای گرفتن طالق از همسرم اقدام 
کردم تا حداقل به دنبال سرنوشت خودم بروم. با آن که 
آن مرد جوان منزلی در حاشیه شهر برایم اجاره کرده 
بود اما باز هم هزینه های سنگین موادمخدر مرا به سوی 
سرقت طالهای کودکان کشاند چرا که شنیده بودم 
بهای طال از یک میلیون تومان هم فراتر رفته است. 
به همین دلیل ماسک بهداشتی و عینک دودی تهیه 
کردم تا هنگام سرقت شناسایی نشوم. چهره ام را به 
طور کامل پوشاندم و به منطقه میدان بار سپاد آمدم. 
در یکی از کوچه های بولوارشقایق حرکت می کردم 
که چشمم به دختر کوچکی افتاد که گوشواره های 
او از دور برق می زد، او مشغول بازی بود و توجهی به 
اطرافش نداشت. به آرامی نزد او رفتم و با خوش رویی 
و چرب زبانی خودم را دوست مادرش معرفی کردم. از 
قبل گوشواره های بدلی زیبا و بزرگ تر خریده بودم به 
طوری که برای هر کودکی وسوسه انگیز بود! خالصه 
در حالی که گوشواره های بدلی را به آن دختر نشان می 
دادم، به او گفتم این گوشواره های زیبا را برایت خریده 
ام! و با این ترفند گوشواره های طالیش را بیرون آوردم 
و گوشواره های بدلی را به او دادم اما در همین هنگام 
زنی از یک منزل بیرون آمد و آن دختر که او را »مامان« 
صدا می زد، به طرفش دوید. من هم سراسیمه از آن جا 
گریختم و به بهانه نوشیدن آب وارد بنگاه امالک شدم 
و مادر آن دختر که در تعقیبم بود مرا گم کرد اما روز بعد 
زمانی که قصد خروج از منزلم را داشتم باز هم توسط 
ماموران تجسس دستگیر شدم و حاال باید عالوه بر 
مجازات سرقت طالهای کودکان، محکومیت دو سال 

حبس تعلیقی را تحمل کنم اما  ای کاش ... 
شایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی سرگرد 
جعفر عامری)رئیس کالنتری سپاد( تالش نیروهای 
تجسس برای واکاوی جرایم احتمالی دیگر این زن 

ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- جسد زن 
جوانی که با ضربات 
متعدد چاقو سالخی 
شده بود، درون گاری 
چرخ دار زباله کشف 

شد.
به گزارش خراسان، 
ساعت 2 بامداد روز 
گــذشــتــه، زمــانــی که 
کـــارگـــر شـــهـــرداری 
زبــالــه  تخلیه  ــرای  ــ ب
کنار گــاری چرخ دار 
قــرار گرفت ،ناگهان 
برهنه  نیمه  جسد  با 

زن جوانی روبــه رو شد که زیر مقداری 
نخاله ساختمانی قــرار داشــت. پاکبان 
مذکور وحشت زده موضوع را به مدیران 
باالتر اطــالع داد و بدین ترتیب پلیس 
ــرار در بــولــوار شریعتی  عــازم خیابان اب
منطقه قاسم آبــاد مشهد شــد. آن ها با 
مشاهده جسد غــرق در خــون زن 44 
ســالــه، بــی درنـــگ بــا قــاضــی ویـــژه قتل 
صحنه  حفظ  به  و  گرفتند  تماس  عمد 
پرداختند. دقایقی بعد با حضور قاضی 
علی اکبر احمدی نژاد و گروه تخصصی 
کارآگاهان اداره جنایی در محل کشف 

این  در  ای  گسترده  تحقیقات  جسد، 
باره آغاز شد. بررسی ها نشان داد: زن 
مذکور با وارد آمدن ضربات متعدد چاقو 
بر پیکرش به طرز فجیعی سالخی شده 
است به گونه ای که عمق ورود تیغه چاقو 
به بدن زن 44 ساله بیانگر آن بود که قاتل 
درحالت خشم و عصبانیت وحشتناک، او 
را در مکان دیگری به قتل رسانده است 
و سپس جسد را شبانه با وسیله نقلیه به 
خیابان ابرار انتقال داده و درون گاری 

زباله انداخته است.
گــزارش خراسان حاکی است، با توجه 

ــن کــه گردنبند  بــه ای
طــــالی مــقــتــول بر 
گردن وی خودنمایی 
ــرد فــرضــیــه  ــ ــی کـ ــ م
ــری و سرقت  ــی زورگ
لحظات  ــان  ــم ه در 
ــه کــشــف جسد  ــی اول
منتفی شد و احتمال 
منزل  در  وی  قــتــل 
ــی قـــوت  ــونـ ــکـ ــسـ مـ

گرفت.
ــام  ــ ــج ــ ان از  پــــــس 
تحقیقات مقدماتی و 
اثــربــرداری از صحنه 
ــرای تعیین علت  ــرم، جسد ایــن زن ب ج
دقیق مــرگ به پزشکی قانونی انتقال 
ــره قتل  یافت و کارآگاهان ورزیـــده دای
عمد اداره جنایی پلیس آگاهی با صدور 
دستورات محرمانه ای از سوی قاضی 
احمدی نژاد، دامنه تحقیقات را به سوی 
فرضیه های دیگر جنایی کشاندند. به 
گزارش خراسان، چند ساعت بعد از آغاز 
عملیات پلیسی و رصدهای اطالعاتی، 
هویت این زن شناسایی شد و بررسی های 
ــرای دســتــگــیــری عــامــل یا  تخصصی بـ
عامالن این جنایت هولناک ادامه یافت.

اخاذی میلیاردی با وعده ازدواج  
 3زن سرمایه دار کرمانی به دام وعده های پوشالی بازرگان تقلبی افتادند 

معرفی  با  که  کالهبرداری   توکلی/ فرد 
ــان بین المللی  ــازرگـ ــود بــه عــنــوان بـ خـ
ــاذی  ــ اخ زن   ــه  سـ از  ازدواج  وعــــده  ــا  بـ
ــر شـــد.   ــی ــگ ــت  کـــالنـــی کـــــرده بـــــود، دس
ــزارش خـــراســـان، دســتــگــیــری  ایــن  ــ ــه گ ب
کالهبردار که  راز پلیدی در سر  داشت و سه 
زن کرمانی را اغفال کرد و به دام شیطانی 
اش کشاند در حالی در دستور کار ماموران 
انتظامی  قــرار گرفت که چندی پیش زن 
جوانی به پلیس آگاهی  کرمان رفت و از 
مرد 3۵ ساله ای شکایت کــرد؛ شاکی در 
مقر پلیس در اظهاراتی مدعی شد،  فردی 

به بهانه ازدواج با  من ارتباط برقرار و خود 
را به عنوان بازرگان بین المللی عازم کشور 
کانادا معرفی کرد. شاکی افزود: این فرد 
با وعــده ازدواج، 140 میلیون  تومان از 
ــرده اســت.  مــن اخـــاذی و کــالهــبــرداری ک
این مال باخته  ادامــه داد: عــالوه بر مبلغ 
مــزبــور، خـــودروی ســواری پــژو 206 خود 
را دو دستی  تقدیم این  کالهبردار کردم 
که پس از مدتی کامال با من  قطع ارتباط 
کرده است و پاسخ گوی تماس هایم نیست. 
بنابر ایــن گـــزارش، پس از ثبت اظهارات 
شاکی، رسیدگی به موضوع در دستور کار 

کارآگاهان پلیس قرار گرفت و بررسی های  
آنــان بیانگر ایــن بــود که ایــن مجرم سابقه 
دار تازه نامزد کرده است و به استان های 
اصفهان و هرمزگان گریخته و در چند نقطه 
 اســتــان کــرمــان نیز حضور داشــتــه اســت.
ســردار  ناظری  فرمانده انتظامی استان 
کرمان با اشاره به دستگیری این متهم سابقه 
از روستاهای استان کرمان  دار در یکی 
گفت: این متهم به همین شیوه با شناسایی 
و اغفال بانوان جوان سرمایه دار، از دو  خانم 
دیگر نیز بیش از دو میلیارد ریــال اخاذی 

کرده است.

 8 مجروح در حادثه واژگونی 
مینی بوس در مشهد 

واژگونی یک دستگاه مینی بوس حمل و نقل 
درون شهری طی صبح دیروز در مشهد هشت 
مجروح به جا گذاشت. علیشاهی  مسئول روابط 
عمومی مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این باره 
به ایرنا گفت: این حادثه ساعت هفت صبح دیروز 
در بولوار آزادی مشهد واقع در محدوده شمال 
شرق این کالن شهر اتفاق افتاد و مصدومان 
حــادثــه بــا استفاده از ســه دستگاه آمبوالنس 
اورژانس به بیمارستان سوانح و حوادث طالقانی 
مشهد منتقل شدند.  بنابراعالم پلیس علت این 
حادثه   ناتوانی راننده در مهار خودرو به دلیل 

تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

معامله گران کاغذی ۶ تریلیون 
ریالی طال دستگیر شدند 

ــیــل از  ایــرنــا /فــرمــانــده انتظامی اســتــان اردب
دستگیری دو فرد مخل امنیت و نظم اقتصادی 
که به صورت کاغذی و خارج از عرف بیش از 6 
تریلیون ریال طالی آب شده معامله کرده بودند، 

خبر داد.
سردار حسینی با اشاره به این که این دو نفر فاقد 
پروانه کسب بودند و با سوء استفاده از نوسانات 
بازار فعالیت مجرمانه انجام می دادند، افزود: 
با ارائه دالیل و مستندات قانونی مجرمان لب 
به سخن گشودند و به انجام معامله کاغذی و 
صوری و خارج از عرف مقدار زیادی طال به ارزش 
6 تریلیون و 4۹3 میلیارد و ۹۹0 میلیون ریال 

اعتراف کردند.

کشف بیش از 87 تن انواع 
موادمخدر در کرمان طی امسال 

کرمانی/ سرهنگ حسینی رئیس پلیس مبارزه 
با موادمخدر استان کرمان از  کشف بیش از 87 
تن انواع موادمخدر از سوداگران مرگ در شش 
ماه امسال خبر داد و گفت: این میزان کشفیات 
موادمخدر پلیس کرمان  نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 62 درصد افزایش داشته است.

ماجرای جسد سالخی شده در گاری زباله

احضار چند مظنون برای پرونده جوان گم شده در کردکوی 

چند روز پس از گم شدن جوان اهل کردکوی 
گلستان در ارتفاعات جنگلی این شهرستان، 
هنوز خبری از وی نشده امــا طبق اعــالم 
ــان کــردکــوی تاکنون چند نفر به  ــت دادس
عنوان مظنون و مطلع به شعبه اول بازپرسی 
فراخوانده شده اند. به گزارش ایرنا، معین 
شریفی جوان 37 ساله که به کوهپیمایی 
تسلط داشته ، روز سه شنبه بــرای جنگل 
نوردی از خانه خارج شده و دیگر خبری از او 

نیست. طوالنی شدن زمان مفقودشدن این 
شهروند موجب ورود دادگستری به ماجرا و 
در نهایت تشکیل پرونده برای این موضوع 
شــد. هــادی عــزیــززاده دادســتــان عمومی و 
انقالب کردکوی در این باره گفت: پس از 
اعالم خبر مفقودی یک شهروند کردکویی 
در منطقه جنگلی این شهر، پرونده ای در 
شعبه اول بازپرسی دادسرای این شهرستان 

تشکیل شد . 
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شاخص

کره و تخم مرغ چقدر گران شد؟ 

کره و تخم مرغ محصوالتی هستند که به تازگی  
به دو شکل متفاوت از ارز 4200 تومانی تاثیر 
گرفتند و گران شدند. ارز یارانه ای کره حذف شد 
تا قیمت هر قطعه 100 گرمی آن از حدود 4800 
تومان به هشت هزار تومان برسد اما در تخم مرغ، 
نابه سامانی در بازار نهاده های این محصول که 
با ارز ارزان وارد می شوند، آن را تا شانه ای 38 
هــزار تومان نیز افزایش داد. با این حساب و با 
توجه به نرخ های مصوب اخیر، تخم مرغ و کره 
62 و 72 درصد در سال رشد قیمت داشته اند.  

بازار خبر

گزارش خبری
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چین به جای آمریکا بزرگ ترین 
شریک تجاری اروپا شد

مهر - اداره آمار اروپا اعالم کرد، در هفت ماه نخست 
2020 چین به بزرگ ترین شریک تجاری اتحادیه 
اروپا تبدیل شده است. این در حالی است که قباًل 
این جایگاه در اختیار ایاالت متحده آمریکا بود.

فردا، آخرین مهلت برای 
متقاضیان مسکن ملی

ایسنا - معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این 
که 470 هزار نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی 
مسکن واجد شرایط شناخته شدند، افزود: این 
افراد تا پایان شهریور فرصت دارند تا مدارک خود 
 Tem.mrud.ir را در سامانه اقدام ملی به آدرس
بارگذاری کنند و واریز وجه داشته باشند ،  در غیر 
این صورت حذف و افــراد دیگر جایگزین آن ها 
خواهند شد. در مرحله اول متوسط واریزی هر 

نفر حدود 40 میلیون تومان است.

وعده  2 روزه کاهش قیمت تخم مرغ

تسنیم - کاظم خاوازی،  وزیر جهاد کشاورزی 
با اشاره به تصویب نرخ 14 هزار و 500 تومانی 
برای هر کیلو تخم مرغ گفت: قیمت تخم مرغ 

در بازار تا دو روز آینده به میزان مصوب می رسد.

کاهش قیمت دالر و سکه

خراسان - روز گذشته قیمت دالر در صرافی ملی 
به 26 هزار و 500 و یورو به 31 هزار و 250 تومان 
کاهش یافت. همچنین قیمت سکه بهار آزادی و هر 
گرم طالی 18 عیار به ترتیب به 12 میلیون و 800 
هزار تومان و یک میلیون و 201 هزار تومان رسید 

که نسبت به روزهای قبل کاهش داشت.

استعالم چک از سایت بانک مرکزی

بانک مرکزی - بر اســاس اعــالم بانک مرکزی، 
هموطنان می توانند با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی 
ــه نـــشـــانـــیcbi.ir، از وضعیت  ــزی ب ــرک بــانــک م
اعتباری صادرکننده چک صیادی مطلع شوند.

10 بزرگراه کشور پولی می شود 

به فاصله حــدود دو ماه پس از واگـــذاری ساخت 
پنج بزرگراه به بخش خصوصی، معاون وزیر راه از 
واگذاری پنج طرح بزرگراهی دیگر به خصوصی ها 
خبر داد. سرمایه بخش خصوصی قرار است از محل 
دریافت عــوارض بازگشت داده شود.به گزارش 
تسنیم،  اواخر تیر امسال معاون وزیر راه از تکمیل، 
احداث و بهره برداری از پنج طرح بزرگراهی مهم 
کشور با واگذاری آن به بخش خصوصی و دریافت  
و عوارض تردد از مردم در این بزرگراه ها خبر داده 
و گفته بود: واگذاری این طرح ها با استفاده از ایجاد 
ظرفیت قانونی مناسب بند 6 تبصره 19 قانون 
بودجه سال 99 کل کشور که به پیشنهاد وزارت راه 
و شهرسازی در قانون بودجه گنجانده شده، انجام 
خواهد گرفت.غفاری، معاون وزیر راه، روز گذشته 
با اشاره به ادامه روند واگذاری طرح های بزرگراهی 
کشور اعالم کرد: در جلسه اخیر کارگروه واگذاری، 
طرح های توجیهی واگذاری این طرح ها بررسی 
و به تصویب رسیده است. بر اساس این مصوبه به 
زودی فراخوان شناسایی سرمایه گذار طرح های 
مذکور از طریق رسانه های جمعی منتشر خواهد 
شد.معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه 
و شهرسازی از واگذاری پنج طرح به روش BOT به 
بخش خصوصی شامل پروژه های کمربندی جنوبی 
پاکدشت، کمربندی شرقی پاکدشت، کمربندی 
سنندج، کمربندی زاهدان و کمربندی دماوند خبر 
داد و اعالم کرد که واگذاری پنج طرح بزرگراهی 
دیگر کشور به بخش خصوصی نیز تصویب شده 
است. در خور توضیح است که هزینه های بخش 
خصوصی از طریق عوارض این آزادراه ها طی 10 

سال از آغاز بهره برداری بازگشت داده می شود. 

افت بورس در روز بازگشایی 
ناامیدکننده پاالیشی ها 

بازگشایی ضعیف پاالیشی ها، ای تی اف دوم را به محاق برد 

بازار سرمایه که هفته قبل را با رشد حدود 10 
درصدی شاخص کل و درجازدن شاخص کل 
هم وزن پشت سرگذاشته بود، هفته جدید را 
با افت هر دو شاخص بورس و رشد شاخص 
کل فرابورس آغاز کرد.به گزارش خراسان، 
با افت 4600 واحدی شاخص کل بورس در 
معامالت دیروز، این شاخص مهم سطح 1.7 
میلیون واحد را از دست داد. دیروز هم افت 
شاخص کل هم وزن از نظر درصدی تقریبا 
دو برابر شاخص کل بود که نشان می دهد 
همچنان فشار فروش در شرکت های کوچک 
بیشتر از شرکت های بزرگ است. دیروز حتی 
شاخص کل به مدد صعود برخی نمادهای 
بزرگ فلزی، پتروشیمی و بانکی، صعودی بود 
و می توانست روز اول این هفته را هم صعودی 
ناامیدکننده  بازگشایی  امــا  ببرد  پایان  به 
نمادهای پاالیشی پس از مدت ها توقف، مانع 
این اتفاق شد. از چهار نماد پاالیشی که در 
صندوق دارادوم یا همان پاالیشی یکم هم 
حضور دارند، تنها نماد پاالیشگاه بندرعباس 
در بــازه مثبت )کمتر از یک درصــد مثبت( 
بازگشایی شد اما نماد پاالیش نفت تهران 
با 11 درصــد افت و پاالیشگاه های تبریز و 
اصفهان با حــدود 7 درصــد افت بازگشایی 
شدند و شاخص کل را هم نزولی کردند.این 

اتفاق در حالی رخ داد که امــروز یک شنبه 
آخرین مهلت پذیره نویسی صندوق پاالیشی 
یکم است و با افت دیــروز، قیمت نمادها به 
طور متوسط از مقادیر روز چهارم شهریور که 
مرجع قیمتی فروش سهام به مردم در قالب 
دارادوم اســت، کمتر شــد. البته فــروش به 
مردم نسبت به قیمت های 4 شهریور با 20 
درصد تخفیف انجام می شود اما با افت دیروز 
بخشی از این تخفیف از بین رفت. البته برای 
ارزیابی جذابیت مشارکت در پذیره نویسی 
دارادوم روند آینده نمادها مهم است. دیروز 
قیمت ها بعد از کشف قیمت اولیه به طور کلی 
اندکی صعودی شدند تا انتظار برای بهبود در 
معامالت امروز ایجاد شود. با این حال فروش 
حقوقی در همه این نمادها در بازه منفی، 
شرایط سختی را بــرای تحلیل ایجاد کرده 
است. دیروز حقوقی ها به جز نماد پاالیشگاه 
تبریز در دیگر نمادهای بازگشایی شده، بیش 
از خریدار، فروشنده بودند.گفتنی است، 
همچنان مباحث دربـــاره کیفیت و کمیت 
حمایت از بورس و موضوعاتی نظیر برداشت از 
صندوق توسعه داغ است. انتقادات زیادی نیز 
از دولت وجود دارد که با وجود وعده حمایت 
و خرید حقوقی ها، همچنان سیاست شفاف 

و عمل گرایانه ای در خصوص بورس ندارد.

قربانیان ارز 4200 ؛ این قسمت: جوجه و دام
جوجه ُکشی این بار برای فروش سویا و ذرت وارداتی  

گزارش های جدید از تاثیر فساد ارز 4200 
تومانی بر بــازار نهاده ها و کاالهای اساسی 
کماکان ادامه دارد. خبرگزاری تسنیم، دیروز 
در گزارشی به مقایسه قیمت جهانی و داخلی 
سویا پرداخت. کاالیی که یکی از نهاده های 
مهم برای خوراک مرغداری ها به شمار می 
رود. بر این اساس، در شرایطی که تمام نهاده 
های دامی از جمله کنجاله سویا با ارز 4200 
تومانی دولتی به بازار ایران وارد می شود و این 
محصول باید حداکثر 2450 تومان قیمت 
داشته باشد، در بازار آزاد قیمت هایی تا 17 
هزار تومان پیدا کرده است.  این گزارش در 
ادامه با نگاهی به بازارهای جهانی نشان می 
دهد که به عنوان مثال هم اینک حداکثر قیمت 
هرتن کنجاله سویا در بورس شیکاگو 370 
دالر است که اگر نرخ دالر را 27 هزار تومان 
بازار آزاد در نظر بگیریم، قیمت هر کیلوگرم از 
این محصول حدود 9900 تومان می شود! اما 
دیروز روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی، ابعاد 
جدیدی از مصیبت های ارز 4200 تومانی را 
فاش کرد. بر این اساس، مشکل تازه ای که در 
خصوص بازار تخم مرغ عیان شده، این است 
که با توجه به شکاف نرخ بــازار آزاد و مصوب 
نهاده های طیور مانند سویا، عده ای به سمت 
گرفتن سوله های موقت جوجه ریــزی رفته 
اند تا بتوانند از مواهب غیر مستقیم ارز ارزان 
قیمت بهره مند شوند. به این صورت که آن ها 
پس از جوجه ریزی، جوجه ها را معدوم و قتل 

عام می کنند و بعد سویا و ذرتی را که به صورت 
سهمیه ای دریافت کرده اند با نرخ آزاد در بازار 
می  فروشند تا سودی حداقل 300 درصدی به 
دست آورند.بازار متالطم نهاده های دامی که 
رد پای فساد ارز 4200 تومانی در آن دیده می 
شود، اتفاق دیگری را این بار در کشتارگاه های 
کشور رقم زده است. خبرگزاری فارس، دیروز 
گزارش داد که طبق گزارش مرکز آمار ایران، 
میزان تولید گوشت قرمز در کشتارگاه  های 
کشور، تیر ماه امسال نسبت به تیرماه سال 
گذشته 44 درصد افزایش داشته است. این 
در حالی است که تعداد دام ها در بهار امسال 
نسبت به بهار سال  گذشته  تغییر چندانی را 
نشان نمی دهد. بنابراین می توان گفت یکی 
از دالیل این رشد 44 درصدی، افزایش قیمت 
نهاده های دامی و کمبود آن ها در بازار است 
که موجب شده تولیدکنندگان از روی ناچاری 
و به اجبار برای کاهش هزینه ها، بخشی از دام 

را به کشتارگاه بفرستند.

نقدهای سه گانه خاندوزی به طرح جهش تولید مسکن 
پس از نقدهای 21 اقتصاددان به طــرح دو 
فوریتی مجلس با عنوان جهش تولید مسکن، 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز 
ضمن گالیه از این که چنین طرحی با توجه 
کمیسیون  دیگر  در  باید  اقتصادی  ابعاد  به 
ها به جز کمیسیون عمران نیز بررسی می 
شــد، سه نقطه ضعف ایــن طــرح را برشمرد. 

سید احسان خاندوزی در گفت وگو با تسنیم، 
کلیات این طرح را قابل دفــاع دانست اما در 
ادامه به بیان اشکاالت طرح پرداخت و گفت: 
نقطه ضعف اول برمی گردد به ماده 4 این طرح 
که طبق آن بانک ها مکلف شدند از تسهیالت 
اعطایی هر ســال خودشان 25 درصــد را  به 
بخش مسکن اختصاص بدهند. این در حالی 

است که عاقالنه تر این بود که تقسیمات با یک 
روش پلکانی و تدریجی انجام می شد، چرا که 
ثمره اجرای تبصره 4 این طرح، کاهش شدید 
تسهیالت دریافتی دیگر بخش ها خواهد بود، 
بنابراین موجب فشار اقتصادی و رکود در دیگر 
بخش های اقتصادی خواهد شد.خاندوزی 
ایراد دوم این طرح را تاکید بر قیمت گذاری 
کامال دستوری مصالح ساختمانی دانست و 
گفت: سال ها  تجربه قیمت گذاری دستوری 

ناکارآمد و پر از رانت و فساد را در کشور تجربه 
کردیم و حتما تاثیر منفی بر شفافیِت اقتصادی 
و واقعی بودن قیمت ها خواهد داشت و باعث 
افزایش رانت وشکل گیری امضای طالیی در 
این بخش خواهد شد.وی سومین ایراد طرح را 
نامشخص بودن گروه های اجتماعی برخوردار 
از مزایای این قانون دانست و ابراز امیدواری 
کرد با اصالح این سه نقطه ضعف کلیدی، طرح 

بتواند گره گشای مشکل مسکن باشد.
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آب شرب بجنورد در آستانه تغییر
شیری-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
شمالی از اجرای دو طرح کارساز توسط این شرکت 
خبر داد که بر اساس آن آب شرب بجنورد در آستانه 
تغییر قرار گرفت.مهندس »سیدعقیل مرتضوی« 
به خبرنگار ما گفت: طرح آبگیر سطحی در سد 
شیرین دره بــرای آب رسانی به بجنورد توسط 
این شرکت اجــرا شده و به بهره بــرداری رسیده 
و برداشت آب از تاج سد میسر شده اســت. وی 
یادآور شد: مجوز برق اصلی برای سد شیرین دره 
و اجرای پروژه دریافت شد.»مرتضوی« افزود: با 
اعالم آمادگی شرکت برق ،پیمانکاری گرفتیم 
که حداکثر یک هفته تا 10 روز آینده به برق اصلی 
وصل می شویم و پروژه را اجرا می کنیم.وی گفت: 
با ورود هر سیالب به سد، آب دریاچه متالطم می 
شود و گل و الی، کیفیت آن را کاهش می دهد، از 

این رو به ناچار، آب این سد از مدار مصرف خارج 
می شود که البته با بهره برداری از طرح آبگیر، دیگر 
قطعی آب این سد به علت کدورت، رخ نمی دهد.
وی اظهار کرد: به دنبال گالیه مردم بجنورد از 
طعم و بوی آب، علت و راهکارهای مشکل بررسی 
و تصمیم گرفته شد که برای ارتقای کیفیت آب،از 
تراکم آبزیان سد کاسته شود.وی اضافه کرد: از آن 
جایی که تراکم آبزیان در یک فضای بسته، اکسیژن 
و کیفیت موجود در آب را کاهش می دهد باعث 
تغییر در طعم و بوی آب می شود و شرکت آب و 
فاضالب شهری هزینه ها را در تصفیه خانه مدیریت 
می کند.»مرتضوی« افزود: برای این که این شرایط 
را مدیریت کنیم، پیگیر صدور مجوز از سمت محیط 
زیست بودیم تا از این طریق بتوانیم با کمک بخش 
خصوصی تعداد آبزیان را در مخزن کاهش دهیم.

نیاز 2000 میلیاردی برای 106 پروژه

ــر اذعــــان ســرپــرســت مــعــاونــت عمرانی  بــنــا ب
استانداری بر اساس وضعیت پیشرفت فیزیکی 
ــروژه  ــا، بــرای بــهــره بــرداری از 106 پ ــروژه ه پ
عمرانی مهم استان تا پایان سال 99 اعتباری 
مــعــادل 1960 میلیارد تــومــان نیاز است.به 
گــزارش خراسان رضــوی، پــروژه هــای عمرانی 
و  اعتبارند  تشنه  همچنان  استان  زیربنایی  و 
سهم 5 درصدی استان از بودجه های عمرانی 
ساالنه پاسخ گوی این نیاز نیست ، حتی این 
سهم نیز معموال میانگین تحقق 50 درصدی 
را دارد و ایــن تخصیص ها هم طی چند سال 
اخیر بیشتر به صورت اوراق مشارکت بوده که 
صدای  پیمانکاران را درآورده است. در چنین 
شرایطی پروژه های کالن استان مانند آزادراه 

حرم تاحرم، برقی سازی خط آهن مشهد- تهران، 
قطار مشهد- گرگان، انتقال آب دریای عمان، 
انتقال آب از کوه های هــزار مسجد و امثال آن 
پیگیری های  بــاوجــود  که  هستند  پروژه هایی 
زیاد یا به دلیل عقب نشینی مشارکت کنندگان 
مانند طرف های چینی روی زمین مانده اند  یا 
به دلیل نبود اعتبارات دولتی هنوز پیشرفت 
فیزیکی قابل توجهی ندارند. وی درباره وضعیت 
پروژه های عمرانی استان اظهار کرد: هم اکنون 
1050 پروژه عمرانی ملی در استان وجود دارد 
که اعتبار این پروژه ها در سال 98 معادل 3450 
میلیارد تومان و میزان تخصیص این اعتبار حدود 
70 درصد بوده است. ادامــه این گــزارش را در 

سایت khorasannews.comبخوانید.
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ــزد- ایــن روزنــامــه عکس یــک خود  • آفتاب ی
را به مطلبی دربــاره معاون اول رئیس جمهور 
اختصاص داد و با عنوان »تخریب جهانگیری 
ــت؟« نــوشــت :» »یـــک روز دالر  ــ از درون دول
جهانگیری«، یک روز هم گرانی تخم مرغ ، گویی 
هرگاه امور از ریل خارج می شود تازه یادشان می 

افتد جهانگیری نامی، در کابینه حضور دارد.«
اعتماد- این روزنامه در گزارشی با عنوان  •

ــان رئــیــس جــمــهــور؟ « نــوشــت :» »خــانــم  ــ »زن
است،  ذهنی  از  دور  تعبیر  رئیس جمهوری« 
به خصوص اگر ساکن خاورمیانه و جهان سوم 
بــاشــیــم....از برداشت های متفاوت فقهی تا 
سنتی  جوامع  بر  حاکم  مردساالرانه  فرهنگ 
بعضا شرقی، همگی در دست نیافتنی شدن 

ریاست جمهوری برای زنان سهیم هستند.«
وطن امروز- این روزنامه در گزارشی با بررسی  •

استراتژی اروپا در قبال برنامه آمریکا برای پروژه 
بازگشت تحریم ایــران نوشت : »شریک دزد و 

رفیق قافله«.

علیزاده  • محمود  سید   : نوشت  نیوز  ــام  ج
طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی 
گفت: محکومیت مهدی هاشمی فرزند مرحوم 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی پایان یافت و او از 
زندان آزاد شد.با این حال فائزه هاشمی خواهر 
مهدی هاشمی در این بــاره گفت: »با توجه به 
شرایط بیماری کرونا برادرم مهدی به مرخصی 
کرونایی آمده است.« مهدی هاشمی در تاریخ 
1394 خورشیدی به جرم های  21 خــرداد 
اختالس، ارتشا و مباحث امنیتی به 10 سال 
زندان محکوم  و در تاریخ 1۸ مرداد 1394 برای 

اجرای حکم روانه زندان اوین شده بود.
دیپلماسی ایرانی نوشت : جعفر حق پناه،  •

کارشناس مسائل ترکیه ضمن تاکید بر این نکته 
که حمایت امــارات از پ.ک.ک یکی از دالیل 
مواضع تند آنکارا در برابر ابوظبی ذیل توافق 
عادی سازی روابط با اسرائیل است، در خصوص 
زمینه ها و بستر ایجاد اتحاد منطقه ای ترکیه و 
ایران بعد از توافق اخیر بر این باور است که باید 
شاهد افزایش سطحی از همکاری ها بین ایران و 
ترکیه، هم در مناسبات دوجانبه و هم در خصوص 

تحوالت منطقه ای باشیم.
ــد: عــــــزت ا...  • ــ ــ ــی ش ــ ــدع ــ تـــابـــنـــاک م

اکبری تاالرپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس در حساب کاربری خود در توئیتر 
خطاب به رئیس جمهور نوشت: در شرایط جنگ 
اقتصادی وزیر صمت را عزل کردید، بعد حاضر 
نشدید از گزینه خودتان در مجلس حمایت کنید. 
با برخورد غیرمسئوالنه، بازاِر گرفتار التهابات را 
بدون متولی رها کردید... اکنون کسی را معرفی 

کنید که خودتان حاضر به دفاع از او باشید!

فرمانده کل سپاه با اعالم این که انتقام 
ما از شهادت سردار بزرگمان قطعی، 
جدی و واقعی است، خاطرنشان کرد 
که هر کس در ماجرای شهادت سردار 
حــاج قاسم سلیمانی  نقش داشته 
اســت؛ »زده خواهد « شد. سرلشکر 
حسین سالمی روز گذشته در مراسم 
و  مسئوالن  فرماندهان،  صبحگاه 
ــاد فــرمــانــدهــی  کل  ــت ــان س ــن ــارک ک
و حــوزه مرکزی سپاه در واکنش به 
گزافه گویی های اخیر رئیس جمهور 
آمریکا  ، خطاب به ترامپ هشدار داد: 
ــای ترامپ! انتقام ما از شهادت  »آق
سردار بزرگمان قطعی، جدی و واقعی 
ــرف و شرافت  ــل ش ــا مــا اه اســت، ام
هستیم و جوانمردانه و عادالنه انتقام 
می گیریم؛ شما فکر می کنید ما در 
برابر خون برادر شهیدمان یک سفیر 
زن در آفریقای جنوبی را می زنیم؟ ما 
کسانی را می زنیم که در شهادت این 
مرد بزرگ مستقیم و غیرمستقیم نقش 
داشتند و شما بدانید هر که در این 
ماجرا نقش داشته است زده خواهد 
شد و این پیامی جدی است.« چندی 

قبل بود که نشریه پولتیکو در گزارشی 
ــران به دنبال  مدعی شده بود  که ای
ــدف قــرار دادن سفیر آمریکا در  ه
آفریقای جنوبی است و بر همین اساس 
ترامپ در توئیتی گزافه گویانه  نوشت 
ــران  در راستای انتقام سردار  که ای
سلیمانی به دنبال ترور سفیر این کشور 
در آفریقای جنوبی اســت،  ادعایی 
ــن کــه حتی وزارت خارجه  ــی دروغ
آفریقای جنوبی نیز آن را رد کرد. به 
گزارش تسنیم ،فرمانده کل سپاه در 
ادامه هشدارهای خود به آمریکایی 
ها تصریح کــرد: »شما ما را به حمله 
هزار برابری تهدید می کنید؛ ما شما 
را می شناسیم، آن وقت که عین االسد 

را زدیم فرض داشتیم که شما پاسخ 
می دهید و صدها موشک آماده کردیم 
که اگر زدیــد داشته هایتان را ویران 

کنیم.«

اگر تار مویی از سر یک ایرانی کم 	 
شود؛ کرک  های شما را به باد می دهیم

 فرمانده  کل سپاه در پایان با تأکید بر 
این که »دشمن همه جا زیر دید ماست 
و اگر الزم باشد زیر تیر ما نیز قرار خواهد 
گرفت«، هشدار داد: »آقــای ترامپ، 
اگر تار مویی از سر یک ایرانی کم شود؛ 
تمام کرک های شما را به باد می دهیم؛ 
این تهدید جدی است و ما همه چیز را 

در عمل ثابت خواهیم کرد«.

خط و نشان سپاه برای قاتالن حاج قاسم
فرمانده کل سپاه در واکنشی قاطع به گزافه گویی های اخیر رئیس جمهور آمریکا:  

»هر کسی در شهادت حاج قاسم نقشی داشته، زده خواهد شد« 

فراخبر
ویژه های خراسان     

واکنش واعظی به ادعای نفوذ او بر روحانی! 
سرانجام پس از ماه ها اظهارنظرهای جسته و گریخته درباره 
نقش موثر محمود واعظی در دولت و عزل و نصب های کابینه 
،او به این اظهارات واکنش نشان داد و  این صحبت ها را »بی پایه 
و اساس« و »خبرسازی« توصیف کرد. البته این که چه کسی بر 
رئیس دولت بیش از سایرین نفوذ و تاثیر دارد، مسئله این دولت 
نیست و همیشه این بحث مطرح بوده است که یک نفر در مجموعه 
هیئت دولت بیشترین تاثیر را روی نظرات رئیس جمهور دارد و در 
تصمیم گیری های مهم و عزل و نصب ها مستقیما ورود می کند. 
در این سال ها و در دولت دوازدهم نیز بارها گمانه زنی های رسانه 
ای در خصوص نقش »محمود واعظی« رئیس دفتر رئیس جمهور، 
در تصمیم گیری ها در برخی از امور مطرح شده که این گمانه زنی 
ها، پس از عزل رضا رحمانی، وزیر وقت صمت، قوت گرفت. رضا 
رحمانی پس از برکناری خود در نامه به رئیس جمهور از رد پای 

شخص دیگری در این برکناری سخن گفت، هرچند که رحمانی 
راهی خالف عزم دولت در پیش گرفته بود اما او واعظی را متهم 
به نفوذ بر رئیس جمهور، می دانست.  البته که دفتر رئیس جمهور 
نامه رحمانی را بی پاسخ نگذاشت و در نامه ای با بیان این که کسی 
از رحمانی نخواست استعفا کند، منتشر کرد: »بر خالف آن چه 
ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا کنند، بلکه تصمیم 
رئیس جمهور برای جایگزینی به ایشان اطالع رسانی و از وی درباره 
نحوه اعالم این خبر استمزاج شد که در خواست مالقات حضوری 
داشتند و درنهایت نامه مذکور را منتشر کردند.« برخی نیز موضع 
گیری های واعظی را دخالت در امور جاری وزارتخانه ها می دانند 
و حضور نداشتن شهردار تهران در جلسات دولت را به شخص او 
نسبت می دهند. با این حال به گزارش برنا، »محمود واعظی«، 
رئیس دفتر رئیس جمهور، در واکنش به چنین اظهارنظرهایی 

گفت: همیشه در دولت سعی کردم نقشی را ایفا کنم که منجر به 
ایجاد تفاهم شود و مشکالت را حل کنم. این صحبت ها پایه و اساس 
ندارد و خبرسازی است. وی  ادامه داد: »زمانی که رئیس جمهور 
یک وزیر را معرفی می کند دفتر ایشان که ریاست آن با من است، 
مقدمات آن را براساس نظرات رئیس جمهور فراهم می کند. همه 

عزل و نصب ها از کانال رئیس جمهور صورت می گیرد.«

هادی محمدی – پس از آن که چین و روسیه 
به صراحت با هرگونه بازگرداندن تحریم های 
آمریکا علیه ایــران مخالفت کردند سه کشور 
اروپایی نیز روز گذشته در بیانیه  ای با تصمیم 
آمریکا برای  بازگرداندن تحریم های لغو شده 
تحت قطعنامه 2231 مخالفت کردند تا آمریکا 
تنها تر از قبل بماند .اروپایی ها که در این دو 
سال به تعهدات اقتصادی خود در برجام عمل 
نکرده اند این بار در بیانیه ای رسمی از شورای 
امنیت  خواستند که تعلیق تحریم ها علیه ایران 
در راستای توافق هسته ای بعد از تاریخ 20 
سپتامبر )امروز( ادامه یابد. کشورهای دیگر 
عضو شــورای امنیت و غیر شــورای امنیت نیز 
به تدریج ظرف امــروز و فردا مخالفت خود را 
علنی خواهند کرد و در این میان این آمریکای 

ترامپ است که قرار بود بر اساس شعار ترامپ 
در انتخابات 2016  »اول« جهان باشد اما این 
گونه مفتضحانه نظاره گر پشت کردن دوستان 
و دشمنانش به خواسته کودکانه اش خواهد 
بود.  یکی از نکات مهم در بازگشت قطعنامه 
های گذشته موضوع تشکیل کمیته تحریم ها 
بر اساس قطعنامه 1737 است جایی که بر 

اساس بند ۸ آن باید همه اعضای شورای امنیت 
مشارکت داشته باشند . اقدامی که به نظر می 
رسد با توجه به مخالفت اکثریت قاطع اعضای 
شورا عملی نباشد . در همین زمینه، یک مقام 
سازمان ملل متحد می گوید ،شــورای امنیت 
درخواست آمریکا برای تشکیل کمیته ناظر بر 
اجرای تحریم های ایران را نخواهد پذیرفت. وی 

با طعنه گفت: »آمریکا در دنیای موازی دیگری 
سیر می کند که در آن تصمیم های یکجانبه روی 

اقدامات چند جانبه سلطه دارند.«

تالش جدید آمریکا برای فشار بر اعضای 	 
شورای امنیت 

با این حال و به رغم مخالفت های کشورهای موثر 
دنیا ، مقامات آمریکایی امیدوارانه سعی دارند با 
تهدید یا تطمیع کشورهای دیگر شرایط را عادی و 
به سود خود جلوه دهند . در همین راستا چند نفر 
از نماینده های جمهوری خواه مجلس نمایندگان 
آمریکا طی نامه ای خواستار قطع کمک آمریکا به 
کشورهایی شده  اند که درمقابل تالش آمریکا 
برای احیای محدودیت های تسلیحاتی علیه 

ایران مانع تراشی می کنند. 

 چه کسانی در شهادت سپهبد سلیمانی
نقش داشته اند؟ 

هرچند بسیاری از کسانی که دخیل در شهادت این سردار رشید اسالم 
بوده اند نامشان فاش نشده اما بعضی از دست اندرکاران این جنایت، خود 
صراحتًا به آن اذعان کرده اند  و بعضی دیگر را رسانه ها به عنوان کسانی 
که در ترور سرلشکر سلیمانی نقش داشته اند نام برده اند. ساعاتی پس 
از شهادت فرمانده سپاه قدس، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و با گستاخی تمام اعالم کرد که خود شخصا 
دستور ترور سردار سلیمانی را صادر کرده است. بنابراین اصلی ترین عامل 
این جنایت رئیس جمهور آمریکاست که باید منتظر انتقام ایران باشد. ماه 
گذشته نیز روزنامه  گاردین در گزارشی نوشت که  »مایک پمپئو« وزیر امور 
خارجه آمریکا، از ماه ها پیش از ترور سردار قاسم سلیمانی، دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا را به این اقدام تشویق و ترغیب کرده است. لذا او 
نیز دومین عامل اصلی این جنایت است. البته که پمپئو تنها نبود و چهره 
های ضد ایرانی دیگری چون »جان بولتون« مشاور سابق امنیت ملی کاخ 
سفید ، »مایک پنس«  معاون ترامپ و »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا نیز 
جزو کسانی بوده اند که ترامپ را ترغیب به ترور سردار سلیمانی کرده اند. 
نام هایی که ممکن است چند ماه یا چند سال دیگر، اسامی روی گورهای 
این چهره ها باشد! چندی قبل نیز ان بی سی نیوز در گزارشی اشاره کرد 
که »جینا هاسپل« رئیس سیا در مقری در شهر النگلی در ایالت ویرجینیا و 
»مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا از مکانی دیگر در حال پیگیری این جنایت 
بوده اند. به تازگی  هم »باب وودوارد« روزنامه  نگار مطرح آمریکایی در 
بخشی از کتاب خود به نام »خشم« برای نخستین بار به نقش »جک کین«، 
معاون اسبق رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این خصوص اشاره کرده 
است. هرچند این جنایت عوامل دیگری نیز داشته که به مرور شناخته 

خواهند شد. منابع: ایرنا، تسنیم، باشگاه خبرنگاران جوان و دویچه وله

واگذاری دسته چک به ادارات 
دولتی ممنوع شد

بر اساس توافق دستگاه های مسئول اقتصادی در 
دولت، مقرر شده با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
ضرورت پرهیز از گردش اسناد کاغذی و همچنین 
برنامه ریزی برای کاهش هزینه های جاری دولت، 
از یک ماه دیگر ارائــه دسته چک به سازمان ها و 
ادارات دولتی متوقف شود و متقاضیان باید پیش 
 از پایان مهلت حذف دسته چک فیزیکی، برای 
راه اندازی سامانه صدور حواله الکترونیک  از طریق 

بانک مرکزی اقدام کنند.

دفاعیات مرتضوی باز هم رد شد 
درحالی که سعید مرتضوی خواستار اعاده 

دادرسی در پرونده کهریزک شده بود؛ به 
گفته وکیل شکات؛ قضات دادگاه دفاعیات 

دادستان اسبق تهران را رد کرده اند 

وکیل خانواده روح االمینی از رد دفاعیات سعید 
ــی پرونده  ــاه اعـــاده دادرسـ مرتضوی در دادگـ
کهریزک خبرداد. دادگاه اعاده دادرسی در 21 
مرداد 99 و پس از آن برگزار شد که  اسفند 9۸ 
شعبه اول دیوان عالی کشور با استناد به ماده 
474 با درخواست سعید مرتضوی دادستان 
اسبق تهران برای اعاده دادرسی برای قسمتی 
از رأی پرونده کهریزک در خصوص بازداشت 
غیرقانونی، موافقت کرده بود.  سعید مرتضوی 
در پرونده »کهریزک« به »معاونت در قتل« سه 
نفر از بــازداشــت  شدگان ســال ۸۸ متهم شده 
ــاه بــدوی او را به پنج سال حبس و  بود که دادگ
انفصال دایم از خدمات قضایی محکوم کرد، اما 
در دادگاه تجدیدنظر حکم حبس او به دو سال 
تقلیل یافت. او در سال 97 در ویالیی در منطقه 
سرخرود مازندران بازداشت و برای اجرای حکم 
به زندان اوین تهران منتقل و طبق قانون پس از 
گذراندن دوسوم از محکومیت خود در شهریور 
سال گذشته آزاد شد. سعید مرتضوی که به حکم 
دادگاه از برخی خدمات دولتی و قضایی محروم 
است، درخواست اعاده دادرسی را داده بود که 
این درخواست در اسفند سال گذشته پذیرفته و 
دادگاه در مرداد گذشته برگزار شد اما آن طور که 
»میرمجید طاهری«، وکیل خانواده روح االمینی 
)والدین یکی از متوفیان بازداشتگاه کهریزک در 
سال ۸۸( روز گذشته به تسنیم گفته ،»طبق اعالم 
دادگاه، دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده 
دادرســی پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه 
 ۸ غیرقانونی کهریزک از ســوی قضات شعبه 
دادگاه کیفری یک استان تهران با نظر اکثریت 
قضات رد شده که ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.«

ماشه بی فشنگ ترامپ 
 پس از چین و روسیه، تروئیکای اروپا نیز مخالفت خود را 

با طرح  ماشه آمریکا اعالم کرد تا واشنگتن دربازگرداندن  تحریم 
ها علیه ایران تنها تر شود
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ابرها به خاطر انتقادهایم هتدید شدم!
»محمد دالوری« مجری برنامه جنجالی »تهران 20« که در چند هفته اخیر بارها 
حاشیه ساز شده درباره تبعات اجرای یک برنامه مطالبه گر روی آنتن زنده می گوید

شیمی، ویراستاری و اجراهای جنجالی
 نکاتی کمتر شنیده  شده درباره مسیری که 

»دالوری« تا امروز طی کرده است

ــش آموخته  محمد دالوری متولد ســال ۱352 در تهران و دان
کارشناسی رشته شیمی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی است. وی 
از کودکی دوست داشته در رشته سینما درس بخواند اما مخالفت 
خانواده باعث شده دانشجوی رشته شیمی شود! با این حال و در 
دوران دانشجویی، کم کم دست به قلم می شود و کارش را به عنوان 
ویراستار در یک روزنامه شروع می کند. مسیر شغلی او خیلی زود به 

صداوسیما می افتد و سپس خبرنگاری را هم تجربه می کند.

  معروف شدن با » صرفا جهت  اطالع«

»صرفًا جهت اطالع« نام یک برنامه خبری بود که پنج شنبه شب ها در اخبار 
۲۰:۳۰ شبکه ۲ پخش می شد و نگاهی انتقادی و طنزآلود به اتفاقات 
خبری هفته داشت. اولین مجری این برنامه، دالوری و یکی از معروف ترین 
آیتم هایش، الالیی بود! بخشی که نشان مــی داد بعضی مسئوالن در 
همایش ها، می خوابند و روی آن تصویر، صدای الالیی می گذاشتند. 
هرچه که بود، این برنامه با استقبال مردم رو به  رو   و باعث شد تا دالوری به 

یک مجری معروف تبدیل شود.

   ماموریت های کاری از لبنان و عراق تا بلژیک

اواسط سال 9۰ بود که آخرین قسمت برنامه »صرفا جهت اطالع« پخش 
شد و همیشه حرف و حدیث هایی درباره دالیل توقف این بسته خبری 
وجود داشت. بعد از این اتفاق، دالوری به عنوان خبرنگار صداوسیما، 
چندین و چند ماموریت کاری به کشورهای مختلف رفت. از ماموریت های 
دو و سه هفته ای به لبنان و عراق گرفته تا ماموریت دو سال و نیمه به بلژیک. 

او مسئولیت مدیریت دفتر صداوسیما در این کشور را برعهده داشت.

   نوشتن کتابی از خاطراتش در اروپا

با ایــن  که گــزارش هــای خبری اش در بلژیک خیلی دیده 
نمی شد اما فرصتی برای دالوری فراهم شد تا دوباره دست 
به قلم شود. کتاب »976 روز در پس کوچه های اروپا« بیشتر 
از آن که کتاب خاطرات باشد، برش هایی خواندنی از زندگی 
دالوری در طول سه سال زندگی اش در قامت خبرنگار در 
اروپاست. او در این کتاب ماجراهای جذاب روزمره خود را در 
برخورد با مسائل مختلف بیان کرده است و به نوعی مخاطب را 
با عمق فرهنگ، سیاست، اقتصاد و جامعه  اروپا آشنا می سازد. 
ــر سال گذشته، کتاب دیگری به نام  او همچنین در اواخ
»روزنامه نگاری بدون درد و خونریزی« را راهی باز نشر کرد. 
این کتاب شامل 1۳گفت وگو با اصحاب رسانه است که در 
میانشان از فعال رسانه اِی زندان رفته و سردبیری که دم به دم 
رسانه اش توقیف شده تا نویسنده و مدیر رسانه ای با بیشترین 

تقید و تعهد به حاکمیت، وجود دارد.

   از » توقف ممنوع« و   »پایش«   تا » تهران 20«

مهر ماه سال 95 بود که خبر شروع یک برنامه تلویزیونی گفت وگو  محور به 
نام »توقف ممنوع« با اجرای دالوری شنیده شد.چند وقت بعدش، دالوری 
مجری برنامه پربیننده »پایش« شد و سپس در مهر 9۸ به عنوان مجری 
ویژه برنامه »مِن او« که به مناسبت ایام اربعین از شبکه یک سیما پخش 
می شد، انتخاب شد. هم اکنون هم مجری برنامه »تهران ۲۰« است 
که به موضوعات اجتماعی مرتبط با زندگی مردم در تهران و 
سایر کالن شهرها می پردازد. این برنامه اکنون از شنبه تا 
چهارشنبه در ساعت ۲۰ از شبکه 5 صدا و سیما پخش و یکی 
از جنجالی ترین برنامه های  زنده تلویزیون محسوب می شود. 

   مجری برتر سال 97 و مستندهای انقالب جنسی
در اسفند ماه 97، تندیس و لوح افتخار پنجمین جشنواره 
تلویزیونی جام جم در بخش بهترین اجرا به محمد 
دالوری برای پایش تعلق گرفت. همچنین 
محمد دالوری در کنار پژمان بازغی، 
ســـروش صــحــت، ضــیــا، علیخانی، 
مهران  و  علیمردانی  محمدرضا 
مدیری به عنوان یکی از نامزدهای 
بهترین چهره تلویزیونی بیستمین 
تلویزیونی  و  سینمایی  جــشــن 
دنیای تصویر)جشن حافظ( که 
برنامه های آنــان از بعد از نــوروز 
9۸ تا نوروز 99 در صداوسیما یا 
فضای مجازی پخش شده اند، 
انتخاب شد. در ضمن، دالوری 
ــری مــســتــنــدهــای  ــ مـــجـــری س
»انقالب جنسی« است که درباره 
پدیده انقالب جنسی در جوامع 
در حال تحول از سنت به مدرنیته 

هستند.

بیشتر ما او را با برنامه انتقادی و پربیننده »صرفا جهت اطالع« می شناسیم. برنامه ای چند 
دقیقه ای که با زبان طنز و صریح شناخته می شد و هرازگاهی خط قرمزهای تلویزیون 
را پشت سر می گذاشت. نویسنده کتاب های »۹7۶ روز در پس کوچه های اروپــا« و 
»روزنامه نگاری بدون درد و خونریزی« حاال از آن خبرنگار خجالتی به یکی از چالشی  ترین 
مجری های رسانه ملی تبدیل شده است. دالوری بعد از چند سال زندگی و کار رسانه ای در بلژیک حاال 
به جز اجرای مستند »انقالب جنسی«، اجرای رادیویی و چند فعالیت فرهنگی دیگر، برنامه »تهران 
20« را روی آنتن زنده می برد. برنامه ای که ویدئوهای جنجالی اش از انتقاد مجری به مسئوالن هر هفته 
در فضای مجازی دست به دست می شود. مثال همین هفته پیش »محمد دالوری« میزبان رئیس انجمن 
قطعه سازان خودرو بود و انتقاداتش با عنوان »پراید کیلویی چند؟« در شبکه های اجتماعی بازنشر شد. 
همچنین گفت وگوی چالشی او با فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، بگومگو  با  حناچی شهردار تهران و 
کنایه های تند و تیز به مسئوالن بخشی از همه این جار وجنجال ها بوده است. هرچند او معتقد است 
که مصاحبه هایش یک دهم »هاردتاک «های خارجی هم چالش ندارد. در پرونده امروز »زندگی سالم« 
سراغ »محمد دالوری« رفتیم و درباره این روزها و همه سختی های اجرای یک برنامه مطالبه گر پرسیدیم.

یک شغل

مصطفی میرجانیان| روزنامه نگار 

خبرنگاری، اجرا، نویسندگی  
و  کمی هم کاسبی!

ــا، زندگی  ــ اروپ محمد دالوری ســال هــا در قلب 
و کار کــرده اســت. به عنوان اولین ســوال، یکی از 
چالشی ترین سوال ها را از او می پرسم. »شما در 
کشورهای دیگر هــم زنــدگــی کــردیــد، هیچ وقت 
به رفتن از ایــران فکر کردید؟« که پاسخ می دهد: 
»من هیچ وقت به زندگی در خارج از این کشور فکر 
نمی کنم. نه این که چون خیلی آدم خوبی هستم 
بلکه ما فعاالن فرهنگی که تولید محتوا می کنیم در 
زمین خودمان می توانیم کارمان را انجام دهیم. ما 
مثل درختی هستیم که در زمین ایــران می توانیم 
میوه بدهیم. چون استنشاق در همین هوا و شناخت 
همین مــردم است که به تولید محتوای درســت و 
اصولی کمک می کند. ترجیح می دهم که بمانم و 
اندازه سر سوزنی مفید باشم تا این که فقط به زندگی 
شخصی ام فکر کنم. این روزهــا کتاب سفرنامه ام 
از اروپا به چاپ هشتم و »روزنامه نگاری بدون درد 
و خونریزی« هم به چاپ دوم رسیده اســت. به جز 
این ها در رادیو جوان کار می کنم. »جوان  شهر« نام 
فرهنگی  اجتماعی،  محور  گفت وگو  برنامه  یک 
است که با حضور کارشناسان، چهره های برتر و 
نخبگان جامعه ایران به بررسی نیازهای روز جامعه 
و مخصوصا جوانان می پردازد. در این برنامه، افراد 
سرشناس که مسئولیت های اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی دارنــد به مناظره می نشینند 
تا درباره ناگفتنی ترین مسائل جوانان گفت وگو 
کنند. من از خانواده ای بــازاری می آیم و در فامیل 
ما، هیچ کس کار رسانه ای نمی کند. من آدم معروف 
تمام فامیل هستم ولی کاسبی هم مزه خودش را 
دارد. من هم تالش می کنم تا مقداری، راه آن ها را 

ادامه بدهم.«

یک جاهایی مجبورم سر مسئوالن داد بزنم

مجری »تهران ۲۰« درباره  گفت و گوهای تند و تیزش و چگونگی انتخاب سوال هایی که از مهمان می شود، می گوید: 
»بعضی ها فکر می کنند همه کنایه ها و نقدهایی که وارد می شود با یک برنامه ریزی قبلی است ولی من در همه جا تالش 
کردم که حرف مردم را بزنم. مطمئنا در قضیه »تهران ۲۰« هم برنامه ساز می دانسته که آمده ام تا برای مردم صحبت کنم. 
ما اتاق فکر داریم و برای موضوع گفت و گوی روی آنتن قبل از شروع آن، صحبت می کنیم اما این  جور نیست که برای 
کلمه به کلمه صحبت مجری تصمیم  گیری کنیم تا مهمان برنامه را زیر فشار بگذاریم. راستش را بخواهید خودم هم قلبا 
دوست ندارم مسئولی را زیر فشار بگذارم اما یک جاهایی مجبوریم با صدای بلند، سر مسئوالن داد بزنیم که چقدر اشتباه 
می کنید؟ چقدر مردم را اذیت می کنید؟ ناچاریم حرف هایمان را به زبان بیاوریم اما هر حرفی را بگوییم یک نفر یا یک گروه، 
آزرده خاطر می شود. این برایم آسان نبوده است. تا حاال بارها تحت فشار بودم و تهدید شدم. مثال یک بار یک نفر با تهیه 
کننده تماس گرفت و گفت که ما حسرت آنتن زنده را به دل مجری تان می گذاریم! اتفاقا سال گذشته که تندیس بهترین 
مجری سیما را گرفتم، باالی صحنه گفتم این تندیس را تقدیم می کنم به آن کسی که می خواست حسرت بر دلم بگذارد. 

این را هم بگویم که جنس فشارها البته 
فرق می کند. بعضی ها در جلسات مختلف 
چنین  فالنی  که  می کنند  بیان  این طور 
مشکلی دارد و حاشیه سازی می کنند تا 
من را کنار بزنند. نمی خواهم اسم ببرم. 
به هرحال سازمان ها و مسئوالن هم تالش 
می کنند ولی تالش شان زیبا نیست. من 
این وظیفه را پذیرفتم و پای سختی هایش 
هستم. صدا وسیما همین که با اجرای من 
مخالفتی ندارد یا حذفم نمی کند یک نوع 

حمایت است. از این بابت سپاس گزارم.«

یکی از انتقادهایی که به اجراهای دالوری وارد می شود، ندیدن 
نقاط قوت افراد و سازمان هاست. در این باره می گوید: »بعضی ها 
فکر می کنند این که من انتقاد می کنم یعنی مشکالت و آینده 
را سیاه می بینم، درصورتی که این طور نیست. من می گویم 
سیستم اداری کشور ما یک سیستم کهنه و بی سر و سامان است. 
در یک تشکیالت کهنه همه جور جانوری مثل دزد، اختالس گر، 
منفعت طلب و ... رشد می کنند. این ها مثل موش و سوسک 
می مانند. جانور موذی در یک فضای نمور و کهنه رشد می کند و 
سیستم اداری ما هم پر از نقطه های کهنه و نمور و پر از قوانین کهنه  
و سازمان های موازی است. این  جور جاها مکان های خوبی است 
برای این که موش ها و سوسک ها رشد کنند. به همین دلیل است 

که ما هر طرف را سم   پاشی می کنیم، سوسک ها و موش ها از یک 
جای دیگر خارج می شوند. اگر بخواهیم  تحول ایجاد کنیم باید 
این ساختمان را عایق بندی و قسمت های پوسیده اش را ترمیم 
کنیم. وگرنه هرچقدر آدم هایی مثل ما و اهالی رسانه و حتی 
پرقدرت تر از ما مثل قوه قضاییه یک النه سوسک را ببندند دوباره 
یک النه سوسک دیگر باز می شود. چون این زمین، نمور است. ما 
در رسانه مدام فریاد می زنیم که فالن جا دارد اتفاق بدی می افتد. 
قوه قضاییه هم بخشی از قسمت های تاریک را پیدا می کند و به میز 
محاکمه می کشاند ولی باالخره یک روزی باید همه مسئوالن دور 
هم جمع بشوند و یک طرح عمیق عملیاتی بلند مدت بریزند و همه 
با اجماع این طرح را اجرا کنند تا به نظام دیوان ساالر اداری مان 

جاروی اساسی بزنیم. ما تا وقتی قوانین انباشته 
کهنه را پاالیش نکنیم، تا وقتی سازمان هایی 
را که فقط برای مکیدن بودجه ایجاد شدند 

تعطیل و قوانین را شفاف نکنیم اتفاق مهمی 
نمی افتد. ما در رسانه فعال کارمان این است 
که نگذاریم آلودگی ها گسترش جدی پیدا 
کند. تا همین انــدازه موثر هستیم و نباید 
نــادیــده اش بگیریم. من اوضــاع را خیلی 
سیاه نمی بینم اما هشدارهای جدی درباره 

خیلی چیزها دارم. معتقدم نیاز به یک تحرک 
اورژانسی داریم.«

 اوضاع مان را 
 سیاه نمی بینم

ولـی...

 بعضی مهمان های مان
 از گفت و گو می ترسند

یکی از سوال هایی که ممکن است در ذهن همه شکل 
بگیرد، این است که این برنامه چطور مسئوالن را 
دعوت می کند؟ به خصوص وقتی قرار است که با آن ها 
وارد چالش شوید، چرا دعوت تان را می پذیرند؟ مجری 
برنامه جنجالی »تهران۲۰« درباره روند دعوت کردن 
مهمانان برنامه اش می گوید: »ما مثل همه برنامه های 
دعــوت شــان  و  می گیریم  تماس  مسئوالن  بــا  دیگر 
می کنیم. بعضی ها قبول می کنند و ما در خدمت شان 
هستیم. بعضی ها هم تماس می گیرند و با ارتباطاتی 
ــد به ما می رسانند که هر سوالی را مطرح  که دارن

نکنیم. بعضی ها 
امـــا اصـــال قبول 
به  که  نمی کنند 
بیایند.  بــرنــامــه 
ــا قبول  اگــر آن ه
ــار ما  ــ نــکــنــنــد ک
نمی شود.  تمام 
ــا مــنــتــقــدان را  م
دعــوت می کنیم 
که بیایند و علیه 
صحبت  ــا  ــ آن هـ
ــا حتی  کــنــنــد یـ
روی آنتن اعالم 
مـــی کـــنـــیـــم کــه 
ــالن مــســئــول  ــ ف

حاضر به پاسخ گویی نیست. پس در نتیجه مسئولی که 
تصمیم می گیرد قهر کند در حقیقت به ضرر خودش کار 
می کند. چون زبان ما را که نمی تواند ببندد. من معتقدم 
قهرکردن با رسانه پرسشگر جزو لوس ترین کارهایی 
است که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. مسئولی که 
نتواند بعد از سال ها مدیریت، پاسخ یک مجری را بدهد 

باید بــرای مدیریت و هــوش و صالحیت خودش 
نگران باشد چون میزان تسلط یک مجری شاید 

یک دهم تسلط آن مسئول به موضوع برنامه 
است. بعضی ها البته نگران چالشی شدن 
بحث هستند اما میزان سخت گیری ما در 
گفت وگوهایمان یک دهم هاردتاک های 

خارجی است. این مسئوالن اگر هاردتاک های 
خارجی را ببینند تازه می فهمند مجری 

سخت و عصبانی یعنی چه؟ من 
اتفاقا بسیار مالیم و مهربان 

بــا مــســئــوالن گــفــت و گــو 
می کنم.«

برای خوشایند مردم، حرف 
نمی زنم

»بعضی افراد می گویند که تو به مسئوالن حمله می کنی 
و مردم، حمله کردن را دوست دارند ولی من هیچ وقت 
برای خوشایند مردم حرفی نمی زنم تا تحسینم کنند«، 
ــاره نظر مــردم درخصوص  دالوری با این مقدمه درب
انتقادهایش به مسئوالن می گوید: »جالب این جاست 
که مــردم هم هیچ وقت دنبال حمله کــردن و انتقاد 
ــاروا از مسئوالن نیستند. خیلی وقت ها به برنامه  ن
پیامک می زنند که بابت ادب و احترامی که به مهمان 

می گذاری و همچنین سواالت جدی از مسئوالن  متشکریم ! مردم انتظار پاسخ عقالنی و روشن دارند. نمی شود که مدیر 
باشید، خودرو و خانه خوب و حقوق باال داشته باشید و بعد هم بگویید که من نمی توانم کاری انجام بدهم. اگر نمی توانید 
با یک خداحافظی خوشحال مان کنید! مثال ما چطور باید سازمان های عریض و طویل تعزیرات، حمایت از مصرف کننده، 
صمت، شورای رقابت، تنظیم بازار و ده ها سازمان دیگر داشته باشیم، همه این ها حقوق های خوب و کالن بگیرند اما 
بازار رها باشد؟ مدیر باید پاسخ بدهد که چه کرده است؟ اگر کاری نمی تواند بکند سازمانش را جمع کند. مگر ما وحی 
داریم که حتما چنین ساختاری باید داشته باشیم؟ کما این که فردا ممکن است خود من هم به مردم اعالم کنم که دیگر 
نمی توانم حرف شان را بزنم. نمی توانم، اجازه نمی دهند یا ... این جا پاسخ مردم چیست؟ می گویند اگر نمی توانی برو 
خانه ات و استراحت کن. حداقل یک برنامه درباره سفر و طبیعت درست کن تا سرگرم شویم. ما همه کارمند مردم هستیم 
و باید بدون هیچ بهانه ای کارمان را انجام دهیم. این که مسئولی بیاید و تحریم و مسائل دیگر را بهانه کند تا کارش را انجام 

ندهد پذیرفتنی نیست.«
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درمان رسفه اب کمک 4 روغن  طبیعی
بانوان

راهکار درمان نازکی و 
ریزش مو در خانم ها 

ریزش مو دالیل زیادی دارد،از جمله این که:
*اســترس تان را مدیریت نمی کنید. استرس در بروز 
هورمون هایــی ماننــد کورتیــزول نقــش دارد و باعث 

آسیب به فولیکول های جدید مو می شود.
*موهای خود را خیلی محکم  می بندید. آرایش سفت 
و سخت موها مثل بستن دم اسبی، بافت های آفریقایی 
یا مشابه آن باعث خفگی و شکستن فولیکول های مو 

می شود.
*اســتفاده از برخی محصــوالت، مانند اســپری های 
قوی مــو و ژل هــا و حتــی رنگ موقــت  می توانــد به مو 

آسیب برساند.
*به تازگی بچه دار شــده اید، مصــرف قرص های ضد 
بارداری را متوقف کــرده یا دچار تغییــرات هورمونی 

شده اید.
*به دلیل بیماری خود ایمنی تحت درمان  هســتید یا 

نقص سیستم ایمنی دارید.
*بیش از حد به موهای خود دســت می زنید یا به مواد 

شیمیایی آغشته  می کنید.
*آهن، اسید فولیک و دیگر مواد معدنی به مقدار کافی 

مصرف نمی کنید.
*احتماال اختالل پوستی یا عفونت پوست دارید.

درمان نازک شدن مو چیست؟

ماساژ پوست سر

این روش ارزان ترین راه برای درمان نازکی موهاست. 
ماساژ پوســت ســر بدون هیچ هزینه و عوارض جانبی 
می تواند به ضخیم شدن موها کمک کند. کافی است 
حین شســت وشــوی موها  با نوک انگشــتان به آرا می 
پوست سرتان را ماساژ دهید تا هم جریان خون بیشتر 

و هم سلول  های مرده پوست رفع شود.
استفاده از روغن های گیاهی تقویت کننده مو

این روغن ها بهترین جایگزین برای روش های دارویی 
و شیمیایی است. البته شــواهد قطعی برای درمانگر 
بودن ایــن روغن ها وجــود ندارد اما در هــر صورت در 
تقویت مو بســیار موثرند. پیش از درمان با این روش، 
حتما مقدار کمــی  روغن را روی بــازوی خود امتحان 
کنیــد و بعــد از 24 ســاعت واکنــش احتمالــی آن را 
ببینیــد. قرمــزی و کهیــر  می تواند نشــان دهنده یک 

واکنش آلرژیک باشد.
استفاده از مولتی ویتامین ها

ســالمت بــدن منجر بــه مــوی ســالم هم می شــود. 
سوء تغذیه یا برخی اختالالت خوردن، موهای جدید 
ناشــی ازفولیکول ها را دچار آســیب  می کند. برای 
آگاهی از نیاز بدن تــان به مولتــی ویتامین، آزمایش 
خــون  و ســپس مشــاوره بــا متخصــص  می توانــد به 
شــما در تعیین کمبود مواد مغذی کمک کند. برای 
داشــتن موهای ســالم بدن به آهن ،اســیدفولیک و 

روی نیاز دارد.
مصرف غذاهای تقویت کننده موها

کمبود برخی مــواد مغذی در برنامــه  غذایی به ریزش 
مو منجر می شود. یک رژیم غذایی مناسب می تواند به 
افزایش سرعت رشد مو و تقویت آن کمک کند. خوردن 
تخم مرغ، توت ها، اسفناج، ماهی های چرب، آووکادو، 
مغزها، لوبیاها، ســویا، گوشــت و...به طور مستقیم با 

سالمت موهای شما در ارتباط هستند.
هیدراته موها را دست کم نگیرید

در طول تابســتان موهای خود را هیدراته نگه دارید و 
در برابر آفتاب شدید تا جای ممکن آن ها را بپوشانید. 
آفتــاب تابســتان رطوبــت موهــا را از بیــن مــی برد و 
پوســت کف ســر را خشــک می کند. آب زیاد بنوشید 
و از محصوالتی اســتفاده کنید که رطوبــت  الزم را به 

موها برساند.
zoolife، medicalnewstoday :منابع 

بســیاری از گیاهــان خــواص 

ضد میکروبی و ضد ویروســی 

دارند که طبیعتــا روغن آن ها 

هم از این خاصیــت برخوردار 

اســت و به راحتی می توان با مصرف کم عارضه آن 

ها از شر ســرفه های بی امان خالص شد. در ادامه 

تعــدادی از این روغن هــا را معرفی مــی کنیم. باز 

مثل همیشــه توصیه ما این اســت که اگــر بیماری 

خاص دارید، به ماده ای حساس هستید و دارویی 

مصرف می کنید با پزشک خود مشورت کنید:

خواص گیاهان

 سرماخوردگی، آنفلوآنزا و مشکالت تنفسی با سرفه همراه است که شما را در شب بیدار نگه می دارد
 و توانایی تنفس تان را محدود می کند

دانستنی ها

آشپزیآشپزی من

غذای اصلی

آش بلغور گندم )بدون گوشت(

  اما و اگرهای مصرف مکملی
 به نام »نوروبیون« 

آمپول نوروبیون از داروهای رایج  بین مردم برای 
تقویت نیروی جســمی اســت که به تازگــی برای 
برطرف کــردن ضعف ناشــی از کرونا هــم کاربرد 

فراوانی یافته است.
این دارو ترکیبی از ویتامین های B است و به همین 
دلیل برای افرادی که با کمبــود ویتامین B در بدن 
مواجه هســتند و همچنین بــرای افراد بــاالی 50 
سال که نمی توانند به اندازه کافی ویتامین B جذب 
کنند مفید است . بیماران مبتال به کم خونی شدید، 
ضعف، خستگی شدید  یا دوران نقاهت پس از عمل 
جراحی هم می توانند از مزایای استفاده از این دارو 
بهره مند شــوند. ویتامین های گروه B نقش مهمی 
در حمایت، ترمیم و بازسازی اعصاب دارند و به دلیل 
نقش مهم این ویتامین در بدن این آمپول در تسکین 
دردها به ویژه دردهای ناحیه کمر، بیماران دیابتی، 
افزایش ســرعت انتقال عصبی و بازسازی اعصاب 
آســیب دیــده تاثیر قابــل توجهــی دارد. بــه تازگی 
بــا فراگیری کرونــا که ضعــف و بی حالــی در بیمار 
ایجاد می کند اســتفاده از این آمپول بیشتر شده  و 
ضروری دیدیم شما را با آن آشنا کنیم.به گفته دکتر 
غالمحسین خدایی دکترای داروسازی، نوروبیون 
درواقع ب کمپلکس است که برای تقویت اعصاب 
مفید است و تاحدی ایمنی بدن را تقویت می کند. 
اما این که کســی ادعــا کند بــرای درمــان بیماری 
)مانند کرونا(، مصرف شود، ادعای نادرستی است. 
می توان به طور معمول و بــه عنوان مکمل هفته ای 
یک عدد از آن را  تزریق کرد. از آن جا که نوروبیون به 
عنوان مکمل مصرف  می شود  نمی توان بازه زمانی 
یــا دوز مصرف برای آن  مشــخص کرد و هــر فرد بنا 
به نیاز بدن به صورت موقــت می تواند برای کاهش 
ضعف عمومــی و دردهای عصبــی و دیابتــی از آن  
استفاده کند.استفاده از این آمپول تقویتی نه تنها 
در این دوران که کرونا شیوع یافته بلکه درهر زمانی 
که فرد نیاز به تقویت بدن دارد ،موثراست.همچنین 
می توان از مکمل های ب کمپلکس، ویتامین سی و 
دی و ترکیبات گیاهی هم اســتفاده کرد.امروزه با 
توجه بــه تولید و عرضــه انبوه و متنــوع انواع مکمل 
های غذایی به شکل خوراکی، به ندرت نیاز به تزریق 
آمپول های ویتامین از جمله آمپول نوروبیون است؛ 
مگر در مــوارد خاص که شــخص دچــار اختالل در 
جذب ویتامین ها از راه دستگاه گوارش باشد از آن 
جا که این مکمل تداخل دارویی ایجاد می کند، اگر 
دارویی استفاده می کنید،  بهتر است قبل از مصرف 

با پزشک خود مشورت کنید . 

سالمت

1-بلغور گندم را برای چند ســاعت در 
آب خیس کنید. ســپس بــا 10پیمانه 
آب در قابلمه ای بریزیــد و اجازه دهید 
برای مدت دو ساعت پخته شود و لعاب 

بیندازد.
2-نخود و لوبیا را که از شب قبل خیس 
کرده ایــد، به همــراه چهــار پیمانه آب 
در قابلمــه ای دیگر بریزیــد و آن را روی 

حرارت قرار دهید.
3-وقتی نخود و لوبیا نیم پز شد، عدس 

را نیز به مواد اضافه کنیــد تا با یکدیگر 
به صورت کامل پخته شــوند. در پایان 

مقداری نمک به آن بیفزایید.
4-در یک قابلمه بزرگ پیازها را خرد و 

به طور کامل سرخ کنید.
5-حبوبات پخته شــده و بلغــور گندم 
را داخل قابلمه بریزید و اســفناج را نیز 
به آن اضافه کنید و اجــازه دهید تا آش 
برای مدت 30 تا 40 دقیقه دیگر بپزد 

و تمام مواد جا بیفتد.

6-آش بلغور را با پیاز و ســیر داغ ســرو 
کنید.
نکته:

بلغور گندم، منبعی غنــی از ویتامین، 

فیبر و آنتی اکســیدان اســت کــه مانع 
از بــروز بیماری هایی مانند ســرطان، 
بیماری های دســتگاه گوارش، دیابت 

و چاقی می شود.

 بلغور گندم - دو پیمانه
 نخود - دو پیمانه

 اسفناج ساطوری -700 گرم
 لوبیا چیتی - 2 پیمانه

 عدس -2 پیمانه
 پیاز داغ  - 2 عدد بزرگ

 روغن و نمک - به میزان الزم

آیا کووید 19 به یک بیماری فصلی 
تبدیل می شود؟

محققــان پیش بینــی می کننــد، کوویــد 1۹ که 
افــراد زیــادی را در جهــان مبتال کرده اســت در 
کشــورهایی که آب و هوای معتدل دارند، به یک 

ویروس فصلی تبدیل خواهد شد.
به گزارش پایــگاه اینترنتی مدیکال اکســپرس، 
همه ما با الگوهای فصلــی برخی از ویروس های 
تنفسی آشنا هســتیم. اکنون یک بررسی نشان 
می دهد که کووید 1۹ در برخی کشــورهایی که 
آب وهوای معتدل دارند، بــه یک بیماری فصلی 
تبدیل خواهد شــد اما این اتفاق تنهــا زمانی رخ 

می دهد که ایمنی گله ای ایجاد شده باشد.
 Frontiers in نتایــج این مطالعه کــه در نشــریه
Public Health  منتشــر شده است، بر اهمیت 
مطلق اقدامــات بهداشــتی عمومی کــه اکنون 
برای کنترل این ویروس مورد نیاز اســت، تاکید 
می کند. محققان ایــن مطالعه توضیح می دهند 
که بقای ویروس در هوا و روی سطوح، حساسیت 
افراد بــه عفونت هــا و رفتارهــای انســانی مانند 
تجمع در فضای بسته، در فصول مختلف به دلیل 
تغییر دما و رطوبت متفاوت است. این عوامل در 
انتقال ویروس های تنفسی در زمان های مختلف 
ســال تأثیر می گذارند. با این حال در مقایســه با 
سایر ویروس های تنفسی مانند آنفلوآنزا، کووید 
1۹ ســرعت انتقال بیشــتری دارد که دست کم 
تا حــدودی به دلیل گــردش در جمعیتی اســت 
که به اندازه زیاد از لحاظ ایمنی شناســی ســاده 

محسوب می شوند.
این بــدان معنی اســت کــه برخــالف آنفلوآنزا و 
ســایر ویروس هــای تنفســی، عواملــی کــه بــر 
فصلــی بــودن ویروس ها حاکــم هســتند، هنوز 
نمی تواننــد گســترش کوویــد 1۹ را در ماه های 
فصــل تابســتان متوقــف ســازند. امــا زمانی که 
مصونیت گله ای از طریق عفونت های طبیعی یا 
واکسیناسیون حاصل شود، سرعت انتقال باید 
متعاقبا کاهش یابد که ویروس را نسبت به عوامل 

فصلی حساس تر می کند.
 منبع: ایرنا

درمان سرفه با روغن ها

طبــق تحقیقــات منتشــر شــده روغن هــای معطر در 
درمان سرفه موثر هستند و مخاط را کاهش می دهند 
و از شدت ســرفه می کاهند، بنابراین می توانید برای 
درمان سرفه از یکی از این روغن های معطر یا ترکیبی 

استفاده کنید.
1 روغن اکالیپتوس

اکالیپتوس یک روغن معطــر، خلط آور، ســم زدا، باز 
کننده عروق با خاصیت ضد میکروبی است.

روش استفاده

انتشار بخور پنج قطره از آن در منزل
مالیدن روغن به سینه و گردن

نکته: اکالیپتوس نباید به طــور روزانه برای کودکان 
زیر دو سال اســتفاده شــود و زمانی که می خواهید از 
آن برای کودکان استفاده کنید، ابتدا آزمایشی انجام 
دهید تا مطمئن شوید که باعث بروز واکنش های مضر 

پوستی نمی شود.
۲ روغن نعناع

روغن نعناع معطر، بازکننده ســینوس ها، با خاصیت 
ضد باکتری و ضد ویروسی ،بهبود دهنده جریان هوا 

در سینوس ها، ضدخارش گلو و ضد اسپاسم است.
روش استفاده

پخش کردن پنج قطره از آن در خانه یا محل کار
مالیدن 2 – 3 قطره از آن به طور روزانه به سینه، پشت 

گردن و شقیقه ها
نکته: روغــن نعنــاع را بیــش از حد به چشــمان خود 
نزدیک نکنید. از روغن نعناع بر روی پوست کودکان 

زیر دو سال استفاده نکنید.
۳ روغن رزماری

روغن رزماری بر روی ماهیچه ها تاثیر آرام بخش دارد، 
خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی، تقویت کننده 

طبیعی سیستم ایمنی
روش استفاده

پنج قطره روغن رزماری را به همراه نصف قاشق چای 
خوری روغن نارگیل ترکیب کنید و آن را به سینه خود 

بمالید.
نکته: رزمــاری برای کــودکان زیر چهار ســال و زنان 

باردار مناسب نیست.
۴   روغن لیمو

روغــن معطر لیمــو بهبــود دهنــده عملکرد سیســتم 
ایمنی، با خاصیت ضد باکتری، آنتی اکسیدانی و ضد 
التهابی، بهبود دهنده سیستم لنفاوی و جریان خون  
است همچنین کاهش تورم در غدد لنفاوی از خواص 

این روغن به شمار می رود.
روش استفاده 

 پنــج قطــره از آن را در فضای خانه یا محــل کار پخش 
کنید.

 دو قطره روغــن لیمو را با نصف قاشــق چــای خوری 
روغن نارگیل ترکیــب کنید و این ترکیــب را به گردن 

خود بمالید.

نکات احتیاطی

1- اگر یک ســرفه خشــک داشته باشــید که به دلیل 
مشکل پزشــکی رخ می دهد، مانند آســم، آلرژی ها، 
یا ریفالکس معده، پیش از درمان ســرفه، آن بیماری 

را درمان کنید.
2- از دادن داروی ســرماخوردگی و سرفه به کودکان 
زیر چهار سال بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.

3- از سوپ مرغ خانگی غافل نشوید.
4- از قرار گرفتن در معرض ســرما خــودداری کنید، 

چون می تواند وضعیت را بدتر کند.
5- هنگام بیرون رفتن از ماسک استفاده کنید.

6- از غذا های غنی از ویتامین C در رژیم غذایی خود 
استفاده کنید. این کار به کوتاه کردن طول مدت یک 

سرفه کمک می کند.
7- وقتــی ســرفه می کنید دهــان خود را بپوشــانید. 

دست های خود را مرتب بشویید.
8- اگر در خانه حیوانات خانگی دارید، مطمئن شوید 
که آن ها را به طور مرتب حمام  یا آن ها را تمیز می کنید 

تا مقدار مواد معلق در محیط خود را کاهش دهید.
۹- اگر سرفه شما در طول شب شدیدتر باشد، سعی 
کنید بدن خود را هنگام خوابیدن باال نگه دارید. انجام 
این کار به نفس کشیدن آسان تر و تسکین دادن سرفه 

کمک می کند. 

نکات کلی برای تمیز کردن وسایل الکترونیکی

1-تمامی منابع و کابل های برق را از وسیله جدا کنید.
2-بــرای ضدعفونــی کــردن وســایل از محلول هــای 
ســفیدکننده یا ســاینده اســتفاده نکنید. 3-اطمینان 
حاصل کنیــد کــه محلول هــای ضــد عفونی کننــده به 
هیچ وجه وارد وسایل الکترونیکی نمی شود. 4-هرگز 
تمیزکننده را به طور مستقیم روی وسایل مدنظر اسپری 
نکنید.5-برای ضدعفونــی کردن بایــد از محلولی که 
شــامل 30 درصد آب و 70 درصد الکل است، استفاده 

کنید.
چگونگی ضدعفونی کردن دستگاه های الکترونیک

1-اول از همه، دستکش یک بار مصرف بپوشید و کابل 

برق را جدا کنید.2-اگر باتری لپ تاپ شــما قابل جابه 
جایی اســت، آن را خارج کنید.3-فرامــوش نکنید که 
دستگاه های خارجی مانند کارت حافظه را قبل از ادامه 
کار جدا کنید.4-مقدار کمی از ماده ضدعفونی کننده 
را روی یک دستمال میکروفایبر بریزید و مواظب باشید 

تا رطوبت وارد فضای داخلی این وسایل نشود.5-تمام 
ســطوح خارجی را با دقت تمیز کنید. اجازه ندهید آب 
روی صفحه کلید یا درگاه هــای USB نفوذ کند.6-بعد 
از ضدعفونی کردن، بگذارید لپ تاپ خشک شود. حاال 

دوباره صفحه را با یک شیشه پاک کن تمیز کنید.

هر دستگاه را چگونه ضدعفونی کنیم؟

صفحه هــای لمســی: هنــگام تمیــز کــردن، از پارچــه 
میکروفایبــر اســتفاده کنیــد تــا از خــراش دادن صفحــه 
جلوگیری کنید. از مخلوط آب و الکل اســتفاده کنید، اما 
هر مخلوطی بــا بیــش از 50 درصد الکل ممکن اســت به 
صفحه آسیب برساند.صفحه کلید: ویروس کرونا تا 72 
ساعت می تواند به مدت طوالنی روی سطوح غیرمتخلخل 
مانند صفحه کلیــد زندگی کند. می توانید  با اســتفاده از 
محلول الکل 70 درصد آن  را به آرامی پاک کنید.ماوس: 
مانند بسیاری از دستگاه ها،  می توانید ماوس  را با استفاده 
از محلول ضدعفونی کننده تمیز کنید.مانیتورها: مواد 
ضدعفونی کننده را نباید به طور مستقیم روی مانیتورها 
اسپری کنید بلکه باید پارچه ای با الیاف بسیار نرم را به این 
مواد آغشته و سپس با آن مانیتور را تمیز کنید.لپ تاپ ها: 
با استفاده از یک پارچه میکروفایبر که چند قطره محلول 
ضدعفونی کننده به آن اضافه کرده اید می توانید قسمت 
بیرونی لپ تاپ را پاک کنید. هرگز الکل را به طور مستقیم 
روی رایانه اسپری نکنید.                                   منبع: برنا

فاطمه قاسمی 

مترجم 

ــروس کرونا تماس  یکی از روش هـــای انتقال وی

دست ها با سطوح آلوده و سپس لمس صورت با 

همان دست های آلوده است. به همین دلیل الزم 

است لپ تاپ و وسایل الکترونیکی در منزل و 

محیط کار به طور مرتب و اصولی ضدعفونی شوند.

چگونه وسایل الکترونیکی را ضدعفونی کنیم؟ 
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* مــن کارم آزاد اســت و ســوپر مارکــت دارم. از صبــح، 
هرکدام از رفیق هایم به مغازه آمده، پرونده زندگی سالم 
را بــه او دادم تــا بخوانــد. 5 دقیقــه هــم بیشــتر وقــت 
نمی گرفت. جالب بود که همه شوکه می شدند و بعدش 

هم خدا را شکر می کردند که سالم هستند.
* شــعر چاپ شــده در صفحه نوجوان با عنوان »درخت 
سیب« اصال خونده نمیشه. چشم هام  دراومد، آخر هم 

نتونستم بخونم. ما رو اذیت نکنین دیگه.
*  چــاپ تصاویــر خنده دارحیات وحــش در صفحه اول 
زندگی سالم جالب بود. چاپ عکس از طبیعت یا مناطق 
زیبای گردشــگری اطراف مشــهد هــم خالــی از لطف 

نیست.
* از تحلیل نقاشــی فرزندم در صفحه خانواده و مشاوره 
ممنونم. بچه ام هم از دیدن نقاشی اش در روزنامه خیلی 

ذوق کرد. 
* اون قسمت پرونده زندگی سالم که گفتید ران انسان 
توانایی تحمل وزن16 هزار نفر رو داره که همزمان روی 

آن بایستند، باورکردنی نیست.
* من یکی از همراهان صفحه خانواده هستم که نزدیک 
به دو ساله، هر وقت برام مشکلی پیش اومده، یک پیامک 
فرســتادم و مشــاورها راهنماییم کردن. می خواســتم 

ازشون تشکر کنم و دعای خیرم، بدرقه راه همه تون.
* پدر و مادر عزیزم از شما کمال تشکر را دارم و شما را از 

صمیم قلب دوست دارم. 
طناز عادل فهمیده، کالس ششم  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز روحیه دادن به دانش آموزها

قرار و مدار

شرایط سال تحصیلی امسال به خاطر کرونا 
خیلی متفاوت شــده و خیلــی از والدین و 
اطرافیان دانش آموزها، ایــن روزها مدام 
به بچه ها میگن کــه این جور 
درس خوندن و مدرســه 
رفتن فایده نداره و ... . 
امروز بــه بچه ها روحیه 
بدین که با انگیزه بیشتری 

به درس خوندن ادامه بدن

تاکنون پیش آمده که تالش کنید ذهن خود را بر 1 نداشــتن توانایی بــرای تمرکز کــردن |  آیا 
کاری که انجام می دهید، متمرکز کنید اما موفق نشده 
باشید؟ آیا برای شــما جلوگیری از حواس پرتی مشکل 
اســت؟ چالش هایی که درباره تمرکز افکار خــود با آن 
مواجه هستید، یکی از نشانه های شایع اضطراب است. 
ممکن اســت به این دلیل باشــد که شــما مدام با افکار 
مزاحم روبه رو هســتید. به عبارت دیگر، گویا نگرانی ها 
هرچه که باشند، می توانند باعث ناراحتی شما شوند و 
شاید دچار خســتگی ذهنی شــوید. وقتی با اضطراب 
دست و پنجه نرم می کنیم، بدن ما به حالت جنگ یا گریز 
می رود به این معنی که در حالت آماده باش قرار خواهیم 
گرفت. با توجه به این موضوعات، جای تعجب نیست كه 

ذهن ما درگیر   و امکان تمرکز برای مان سخت شود.

دوستان یا آشنایان شما که مدتی او را ندیده  و 2 افتادن در مارپیچ های شرمساری | یکی از 
تماســی بــا او نگرفته اید، در باره عکســی که شــما به 
تازگی در شــبکه های اجتماعی بارگذاری کرده اید، 
نظر می دهد و می گوید که دلش برای شما تنگ شده 
است. آیا شما: الف( برای او پیامی ارسال می کنید تا 
تاریخی را برای دیدار حضوری یــا مکالمه تلفنی و ... 
با یکدیگر تعیین کنید؟ یا ب( احســاس گناه می کنید 
که از او خبر نگرفته ایــد و تمام روز به این مســئله فکر 
می کنید و این حس بد را بارها در ذهن خود تا پاســی 
از شب مرور می کنید؟ این جریان مارپیچ شرمساری 
نامیــده می شــود و مــی توانــد یکــی از نشــانه های 
اضطراب های نهفته باشــد که کمتر به آن اشاره شده 

است.

می کنید که هنگام کار روی یک پروژه با همکاران 3 فــرار از اتفاقات چالش برانگیز | آیا شــما تالش 
خود از کنترل کردن بیش از حد آن ها دست بکشید؟ یا اگر 
می خواهید با دوستان خود مالقاتی داشته باشید، باید همه 
جزئیــات دربــاره نحــوه گذرانــدن آن روز را بدانیــد تــا بــا 
دیدارشان موافقت کنید؟ رفتار کنترل گر، گاهی می تواند 
نتیجه اضطراب باشــد که باعث می شــود مدام بترسید از 
این که شرایط خارج از کنترل شما شود. بازگشتن و نظارت 
بر تمام جزئیات می تواند به شما کمک کند احساس آرامش 
بیشتری درباره شرایط چالش برانگیز داشته باشید. البته 
رفتار کنترل گر می تواند برای دیگران ناخوشایند باشد و در 
حالت بدتر حتی توهین آمیز. اگر متوجه شدید که این کار 
بر روابط شــما با دیگران تأثیر گذاشته است و می خواهید 
دســت از کنترل کردن دیگــران بردارید، صحبــت با یک 

متخصص می تواند ایده خوبی باشد.
ما را در حالت جنگ یا گریز قرار می دهد. به عبارت 4 زود رنجی | همان طور که گفته شد، اضطراب روان 
دیگر وقتی روان ما در حالت جنگ قرار دارد، ممکن است 
دریابیم که کمتر توانایی کنترل خلق و خوی خود را داریم یا 
نمی توانیم در شرایط استرس زا یا تحریک کننده به روش 
عادی پاســخ دهیم. در چنین شــرایطی شما ممکن است 
متوجه شوید که نسبت به گذشته کمی بدخلق تر شده اید به 
طوری که با افــراد دیگر با عصبانیت صحبــت می کنید یا 
ممکن است متوجه شوید که درمواجهه با موقعیتی که به 
طور عادی شما را آزار نمی دهد، بیش از حد واکنش منفی 

نشان داده اید.

آشپزخانه تان را جادارتر کنید
 آشنایی با ترفندهایی خالقانه برای آن که دیگر در آشپزخانه تان

 با کمبود جا مواجه نشوید

 این که فضای آشــپزخانه کوچک و جمع و جورتان را بزرگ تر کنید، چندان کار ســخت و 
پرهزینه ای نیست اما باید بدانید که از کجا دســت به کار شوید. خوشبختانه با ترفندهای 
چیدمانی و وسایل متنوعی که این روزها در بازار به فراوانی در دسترس است، می توان آن 
را به راحتی تجهیز کرد بی آن که با کمبود فضا مواجه شد. با ما همراه باشید تا با هم نگاهی 

به این ایده ها بیندازیم.

Houzz ،apartmenttherapy :فاطمه قاسمی |    مترجم  منبع

مخاطــب گرامــی، این کــه 
ابتــدای  در  خودتــان 
ســوال تان، موضوع تفاوت 
ســنی تان را مطرح کردید، 
نشــان می دهد کــه بــه احتمال زیــاد همین 
موضوع را پر اهمیت ترین مسئله رابطه زن و 
شوهری تان می دانید. شــریک زندگی شما 
۲۰ سال از شما کوچک تر اســت، این یعنی 
او ۲۰ ســال از شــما کمتر زندگی کــرده و به 
همان اندازه ۲۰ ســال کمتر تجربــه تفریح، 
سوگ و هر چیز دیگری دارد. با این حال، من 

چند توصیه به شما برای مدیریت این شرایط 
دارم و امیدوارم که زندگی مشــترک شیرین 

و خوشی را برای خود و همسرتان بسازید.

در رابطه تان اعتمادبه نفس داشته باشید
اگر جایی در رابطه تان به دلیل بیشــتر بودن 
سن تان احســاس ضعف دارید، بهتر است با 
یک روان درمانگر صحبت کنیــد و برای رفع 
این احساس تان دست به ولخرجی یا محبت 
زیاد نزنید زیرا این مدل رابطه با همسر، روزی 
شما و خانم تان را خسته خواهد کرد و همیشه 

بین شما فاصله ای خواهد بود.

احساس طرد شدگی نداشته باشید
روزی که چشــم به ایــن دنیا گشــودیم همه ما 
کودکان نیازمندی بودیم که حتی اگر به ما غذا 
نمی دادند، ما حیات خود را از دست می دادیم 
و برای همیــن ترس از طرد شــدن داشــتیم و 
آن حس را با خــود به بزرگ ســالی می آوریم. 
بــه همین دلیــل خیلــی از وقت ها همــه ما در 
رابطه مان احساس طرد شــدن داریم و تالش 
می کنیم تا دوست داشتنی به نظر برسیم. بهتر 
است بدانیم طرد شدن در بزرگ سالی کامال با 
طرد شدنی که در کودکی تجربه کردیم، فرق 
دارد چون ما در بزرگ ســالی بــرای بقا نیاز به 
هیچ فرد دیگری نداریم. بنابراین این احساس 

را در خودتان مدیریت کنید.

 صحبت کنید و خوب گوش دهید

اگر در جایی از رابطه تان، احســاس نارضایتی 

داریــد و محبــت نکــردن 
همسرتان را جزو ضعف های 

خودتان می دانید، با او درباره 
ضعف هایتــان صحبــت کنیــد و خــوب گوش 
دهید تا آن چه را با کلمات می خواهد بیان کند، 
درک کنید. سپس برای بهتر شدن رابطه زن و 
شوهری تان تالش کنید، برای نوع جدید ادامه 

دادن تان و چشیدن طعم خوشبختی.

 ازدواج یک مبادله کاال با کاال نیست
قرار نیســت در رابطه زن و شــوهری، ما همه 
کمبودهایمان را از طــرف مقابل بخواهیم و 
منتظر باشــیم که اگر کمبودهای مــا را رفع 
کرد  به او پاداش دهیم و اگر رفع نکرد، دلخور 
باشیم. در یک رابطه ،هیچ کدام مسئول رفع 
تمــام نیازهــای طــرف مقابل مان نیســتیم. 
بنابرایــن این دیــدگاه کــه در پیامک تان هم 
بــه آن اشــاره کــرده ایــد: » در این ســال ها، 
خیلی برایــش خرج کــردم اما خیلــی به من 
محبت نمی کند«، درست نیست و برای شما 

دردسرساز خواهد شد.

چقدر خوب که به فکر اصالح یک رفتار اشتباه 
در دوست تان هستید و کاش همه ما، دوستانی 
مانند شما داشتیم. شما در پیامک تان به برخی 
ویژگی های افراد عصبی اشاره کردید. در ادامه، 
شما را با عالیم این مشکل و روش های رفتار در برابر چنین افرادی، 

آشنا خواهم کرد.

4 ویژگی افراد عصبی
این افراد اگرچه همیشــه رویاهــای بزرگی در ســر دارند، اما 
معایب خود را چنان بزرگ می بینند که تصور می کنند مانعی 
بر سر راه رسیدن به حتی کوچک ترین خواسته هایشان است. 
البته این تنها ویژگی افراد عصبی نیست. 1- سرزنش زمین 
و آســمان: این افراد دایم خود و دیگران را سرزنش می کنند. 

هــرگاه بــا مانعــی در کار و زندگی شــان روبــه رو می شــوند به 
جــای تفکر درســت، زبان بــه اعتــراض می گشــایند و زمین و 
زمان را ســرزنش می کنند و حتی خود را بدشــانس و بدبخت 
می دانند. 2- فــرار از واقعیت: افراد عصبــی معموال به خود 
دروغ می گویند و از پذیرش واقعیت ها طفره می روند. به جای 
این که بــا ناکامی های خــود منصفانه و صحیــح برخورد کنند 
یا نقاط ضعفشــان را بپذیرند، از مشکالتشــان فرار می کنند. 
3- حساسیت بیش از حد: در برابر رفتارهای دیگران بیش 
از حد حســاس هســتند و واکنش هــای نامناســب و هیجانی 
نامعقول نشــان می دهند. هر نــوع برخورد و رفتــار نامطلوب 
دیگران را به حســاب تنفر آن ها از خــود می گذارند و حتی در 
برابر کوچک ترین دلخوری، غوغا بــه پا می کنند. 4- نگرانی 
بیش از حد: افــراد عصبی، پیوســته نگران هســتند و با تمام 
وجود رنج می برند. هرگز لحظــه ای آرامش ندارند و به همین 

سبب با دیگران به تندی و خشونت رفتار می کنند.

روش کمک کردن اصولی به دوست تان
قبل از هر چیز باید ناراحتی های روحی او را بپذیرید و قبول کنید 
رفتارهایش غیرعادی و ناهنجار است. سپس باید نحوه برخورد 
مناسب با این افراد را بیاموزید تا بتوانید در رفع مشکل، به آن ها   
کمک کنید. دوست تان را تشویق کنید تا باورهای غلط و تصورات 
اشــتباه درخصوص خود را دور بریزد و به وجود و شخصیت خود 
احترام بگذارد. هرگاه رفتار مثبت و مناسبی از وی دیدید، آن ها را 
تایید کنید و کارهای مثبت اش را در نظرش بیاورید. به این منظور 
که به صحبت هایش خوب گوش کنید و اجازه دهید احساساتش را 
بدون نگرانی از سرزنش شدن ابراز کند. در ضمن، شما می توانید 

در برابر رفتار تندش مالیمت به خرج دهید.

در صورت نیاز، از او دوری کنید
اگر کسی رفتارهای عصبی دارد اما نمی پذیرد خود را اصالح کند  
بهترین راه حل، دوری کردن از اوســت. می توانید به طور موقت 
ارتباط عاطفی خــود را با او قطع کنید. بــه انتقادها و حرف های 
تلخ اش توجهی نکنید و او را جدی نگیرید، البته این روش را به طور 
موقت انجام دهید تا آن جا که او متوجه وجود مشکل در خود شود و 
تصمیم به کنترل و تسلط روی رفتار ناهنجارش بگیرد. در این میان 
خود نیز باید مراقب واکنش هایتان باشید و هرگز برخوردی نکنید 

که فرد عصبی را آشفته تر کند. بدانید که این افراد 
به مرور تغییر می کنند.

احترام اسماعیل زاده |    روان شناس

مشاوره 
زوجین

مشاوره 
فردی

برای خانمم خیلی خرج کردم اما به من محبت نمی کند

دوستم مدام فاز منفی برمی دارد و زیاد قاط می زند

قالب ها و آویزها1  استفاده از ریل ها، 
بــرای جبــران کمبــود جا 
در کابینت هــا می توانیــد 
از ابزارهــای دیــواری برای 
وســایل  کــردن  آویــزان 
کمــک بگیریــد. یکــی از 
پرطرفدارترین ایده ها برای 
به کارگیری ایــن روش 
تخته های ســوراخ دار 
هستند. این تخته ها 

به راحتی روی دیوار نصب می شوند و وسایل 
روی آن قرار می گیرنــد. البته چیدمان روی 
این تخته هــا به کمی ســلیقه نیــاز دارد. همین 
آویزهــا را می توانیــد داخــل در کابینــت بــرای 

نگهداری برخی وسایل هم استفاده کنید.
کابینت های معمولی برخالف قفسه ها 2  قفسه ها را امتحان کنید

باعث کوچک دیده شدن فضا می شوند. ضمن 
این که قفســه ها هم حالــت تزیینــی دارند و هم 
می تواننــد در کمبود جا به شــما کمــک کنند. 
می توانید از جنــس نئوپان بــرای ارزان تر بودن 
اســتفاده بکنید و وســایل دم دســتی و ضروری 
را روی آن بچینیــد. البتــه این نــوع چیدمان به 
غبــار روبی بیشــتری نیــاز دارد و ضمــن این که 
ظروف بدظاهر را نمی توانید در آن جای بدهید. 
برای نظم و زیبایی بیشــتر می توانید سبدهای 
حصیری را در طبقات به کار بگیرید. اگر موافق 
قفسه های بدون در نیستید بهتر اســت از انواع 
در دار شیشه ای آن استفاده کنید و به این ترتیب 
لوازم داخل آن از خاک و چربی در امان می ماند.

کنید3  خالقانه نورپردازی 
اغلــب  زیرکابینت هــا 
تاریک اســت و به نــور چراغ 
سقفی دسترســی ندارد. با 
چراغ هــای ال ای دی ایــن 
فضاها را نورپردازی کنید. 
قرار دادن آینه در آشپزخانه 
هــم گزینــه مناســبی برای 
کمک به انعکاس نور است. 
از نصب پرده های تیره رنگ، 
کلفت و ضخیم بــه پنجره ها خــودداری کنید و 
اجازه دهید که نور خورشید به داخل آشپزخانه 
بتابد. پرده های شید انتخاب مناسبی برای این 
فضاست چون به راحتی  جمع می شود و مانع  

تابش نور به آشپزخانه نمی شود.
در خرید میز و صندلی آشپزخانه کوچک 4  سراغ میزهای مخفی و تاشو بروید 

دقت کنیــد چــون میــز و صندلی هــای بزرگ 
رفــت و آمــد را دچار مشــکل می کننــد. میزها 
و صندلی هــای تاشــو در مواقعی که اســتفاده 
ندارند، به راحتی جمع می شوند و فضای کف 

را اشغال نمی کنند.
تا جایی که می توانید روی کابینت ها را 5 روی کابینت ها را خلوت کنید

فقط به وســایل ضروری مثل قهوه ساز، توستر 
و ... اختصــاص بدهیــد. اگر قصد اســتفاده از 
عناصر دکوراتیــو و تزیینی دارید، پیشــخوان، 
قفسه ها و کابینت ها را شلوغ نکنید و فقط روی 
یک بخش از فضــا تمرکز کنید و اجــازه بدهید 

بقیه فضا ساده بماند.

دوستی دارم که به شدت عصبی اســت. کوچک ترین مشکلی که برایش پیش می آید، قاط می زند. کل کل و 
مشاجره با دیگران هم که کار هر روزش است. برای انجام هر کاری هم، فاز منفی برمی دارد. با این رفتارها، 

آینده خوبی در انتظارش نخواهد بود. چطور به او کمک کنم؟   

بانوان

 اضطراب به روش های مختلفی می تواند بر روان ما تأثیر بگذارد. شــما چند مورد از این عالیم را 
می شناسید؟ به طور کلی، همه ما اضطراب را در مراحل مختلف زندگی تجربه می کنیم. طبق آمارها و به 
طور میانگین، بیش از 50 درصد مردم دنیا هر روز با اضطراب)کم یا زیاد( دست و پنجه نرم می کنند. 
اضطراب ممکن است مربوط به یک فعالیت خاص باشد مانند صحبت کردن در مقابل جمعیت یا مالقات 
با پزشک یا ممکن است وقتی با موقعیتی بسیار دشوار روبه رو می شوید، به سراغ تان بیاید. این اختالل می تواند به طرز 
گمراه کننده و پنهانی به سراغ شما بیاید اما اگر نشانه هایش را بشناسید، کار راحت تری برای مدیریت آن خواهید 
داشت. در ادامه 9 مورد را با شما به اشتراک می گذاریم که شاید شما نمی دانسته اید این عالیم می توانند نشانه های 

اضطراب باشند.

محوری

Happiful :منبع پروانه موفقی |    مترجم  

اضطراب هنفته
 زودرنجی، کمال گرایی و شرمساری از عالیم کمتر شنیده شده اضطراب 

هستند  که می توانند به طرز  پنهانی و گمراه کننده ای به سراغ شما بیایند

احساس ابتال به  بیماری های گوارشی، درد معده، 5 احساس مبتال شدن به بیماری های گوارشی | 
حالت تهوع و ... از نشــانه های اضطراب است. باید بدانید 
ارتباط روده و مغز یک سیستم پیچیده و حساس است. از نظر 
شیمیایی از طریق انتقال دهنده های عصبی، احساسات و 
آن چــه در ذهــن اتفــاق می افتــد، مســتقیم روی عملکرد 
روده هایتان تأثیر می گذارد. برای مثال، ممکن است در یک 
روز کــه اســترس خاصی را تجربــه می کنید دچار مشــکل 
گوارشی شوید یا شــاید قبل از یک مصاحبه مهم، احساس 

حالت تهوع کنید.
است که ما مدام کار یا وظیفه خود را که می دانیم باید 6 به تاخیر انداختــن کارها | اهمــال کاری زمانی 
زودتر انجام شــود به بعد موکول می کنیم. وقتی این اتفاق 
برای یک ذهن مضطرب پیــش می آید، می توان فهمید که 
نگرانی در باره چیزی باعث می شود که از انجام کار اجتناب 
کنیم اما گاهی این اهمال کاری واضح نیست. اگر متوجه 
شده اید که بیشتر کارهای خود را به تعویق می اندازید، باید 

برای مدیریت اضطراب تان برنامه ریزی  کنید.
شــب در انگلســتان، 3۲ درصــد از مــردم دچــار 7 بیدار شدن مکرر در شب | طبق یک پژوهش، هر 
بی خوابی می شــوند و حدس درســتی اســت کــه بگوییم 
بسیاری از این موارد ممکن است مربوط به اضطراب باشد. 
همان طور که افکار مزاحم می توانند مانع تمرکز ما در طول 
روز شوند، یک ذهن مضطرب نیز می تواند ما را در شب بیدار 
نگه دارد یا برای چندین و چند بار با روان پریشــان از خواب 

بیدار کند.
می توان تفکر بیــش از حد برای دســت یابی به 8 کمال گرایی  | اساسًا یکی از عالیم اضطراب را 
موفقیــت دانســت. در چنیــن شــرایطی، مــدام نگران 
هســتید کارهایی را که انجام می دهید هرگز به اندازه 
کافی خوب نباشند یا درباره تحقق انتظارات افراد دیگر 
نگران هستید. ممکن است متوجه شوید که مدام در کار 
خود مردد هستید  و بارها و بارها آن را مرور می کنید تا 
مطمئن شوید که چیزی برای اشتباه وجود ندارد. البته 
همــه کمال گرایی هــا ناشــی از اضطــراب نیســت امــا 
می توانــد به همیــن دلیــل و به طــور نامحســوس وارد 

زندگی روزمره شما شود.
خــواه بــرای رعایــت ادب یــا احســاس وظیفــه به 9 نداشتن توانایی نه گفتن | همه ما مجبور هستیم 
چیزهایــی بله بگوییــم كه ترجیــح می دهیم گاهــی انجام 
ندهیم. اما خوشحال کردن همیشگی افراد دیگر، می تواند 
ناشی از ضطراب باشد زیرا از مایوس کردن دیگران احساس 
نگرانی می کنید یا ترس دارید که از کنترل شما خارج شده 
باشند. بنابراین یکی از عالیم کمتر شنیده شده اضطراب، 

همین نداشتن توانایی نه گفتن است.

ارسال سواالت 
 
به صفحه خانواده

پیامک :

 2000999

تلگرام:

09354394576

اسما صابری |    روان شناس و نوروتراپیست

مردی 47 ساله ام و چهار سال پیش با دختری ازدواج کردم که 20 سال از 
من کوچک تر بود. در این سال ها، خیلی برایش خرج کردم اما خیلی به من 
محبت نمی کند. خیلی با دوستانش بیرون می رود. مخالف این کارش نیستم 

اما باید بیشتر به من و زندگی مان برسد. چه کنم؟



باغبانی

نکته مهم برای پیشگیری از ابتالی سالمندان به آنفلوآنزا
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 با آغاز فصل سرما، فصل آنفلوآنزا هم آغاز می شود. امسال هم که با وجود 
شــیوع کرونا همه می دانیم باید تا آن جــا که می توانیــم از ابتالی خود به 
آنفلوآنزا پیشــگیری کنیم؛ به ویژه وقتی باالی 60 ســال داریم اما چطور 

می توان از ابتال به آنفلوآنزا پیشگیری کرد؟

  تغذیه خوب و ورزش
داشــتن فعالیت بدنــی مناســب در کنار رژیــم غذایــی کــه در آن میوه ها و 

ســبزیجات تازه وجود دارند، می تواند کمک 
کند تا سیســتم ایمنی شــما تقویت شود. هر 
چه سیستم ایمنی تقویت شود، احتمال ابتال 

به آنفلوآنزا و درگیری با عوارض نوع 
شدید آن کاهش می یابد.

  رعایت بهداشت
با توجــه به ایــن کــه آنفلوآنزا یک 
بیماری ویروســی اســت، هر چه 
بهداشت را بیشــتر رعایت کنید، 

احتمال بیماری خود را کاهش داده اید. شست وشوی منظم دست با آب و صابون 
و کاهش ارتباط با افراد مشکوک به بیماری، کمک بزرگی در این زمینه است.

  تزریق واکسن در زمان مناسب
تزریــق واکســن در ابتــدای فصــل آنفلوآنــزا )مهر و آبــان( توصیــه جدی 
متخصصان برای گروه های پرخطر از جمله افراد باالی 65 ســال اســت. 
اگر سن تان زیر 65 است اما به بیماری هایی چون بیماری های قلبی مبتال 

هستید، در خصوص تزریق واکسن با پزشک خود حتما مشورت کنید.

  حفظ آرامش و دوری از استرس
با افزایــش اســترس و نگرانــی، سیســتم ایمنی ما 
ضعیف می شــود، برای همین هرقــدر بتوانید 
ایــن روزها آرامش خــود را بیشــتر حفظ کنید 
و اســترس کمتری داشــته باشــید، بدن شــما 
توان بیشــتری برای مبارزه بــا آنفلوآنزا خواهد 
داشــت. برای کســب آرامــش می توانید از 
کتاب خوانی، باغبانی، هنرهای دستی و 
انجام ورزش های ســبک در خانه کمک 

بگیرید. 

شیوارضایی|روزنامهنگار

حضور نوه ها در کنار پدربــزرگ  و مادربزرگ ها، 
روحیــه آن هــا را بــرای ادامــه زندگی ســالم باال 
می برد اما برای ایجاد یک رابطه خوب بین خود و 

نوه تان باید چه کنید؟
نیســت، البته شــکی نیســت که شــما باید 1 بدانیــد کــه تربیت کــردن نوه وظیفه شــما 
فرزند خود را در این خصوص راهنمایی کنید اما 

الزم نیست مانند آن ها با نوه تان رفتار کنید.
گاهی پدربزرگ  و مادربزرگ ها به نوه های 2 عدالت را بیــن نوه های خود برقــرار کنید. 
اول خود خیلی توجه می کنند و این اتفاق رابطه 

آن ها را با بقیه نوه ها شکرآب می کند.

دهیــد. مثال او را بــا رعایــت پروتکل های 3 بــا او یــک فعالیــت هیجان انگیــز انجــام 
بهداشــتی به پارک ببریــد، با هم کیــک بپزید یا 

غذا درست کنید.
اوقات فراغت تان در نظر دارید، مشــارکت 4 نوه هایتــان را در فعالیت هایــی کــه بــرای 
دهیــد. معمــوال کــودکان از کارهای فنــی مانند 
شستن خودرو، برق کشی و... خوش شان می آید.

روزها به خاطر کرونــا رابطه تان با فرزندان 5 از تمــاس تصویــری غافل نشــوید. اگر این 
کمتر شــده، هرچند روز یک بار بــا نوه تان تماس 

تصویری برقرار کنید و احوالش را بپرسید.

سالمت

توصیه های طالیی برای نوه داری

مطمئن باشید که بنیان گذار کی اف سی در جوانی و 
حتی اواخر دوره میان سالی اش، فکرش را هم نمی کرد 

که روزی تبدیــل به یکــی از ثروتمندتریــن افراد دنیا شــود. او 
در یک خانواده فقیر آمریکایی به دنیا آمد، پدرش را در شــش ســالگی 
از دســت داد و چون فرزند بزرگ خانواده بود مســئولیت آشــپزی و... 
برای دیگر اعضــای خانــواده روی دوش او قرار گرفت. همین مســئله 
تصور این را که در   65 ســالگی، قرار است صاحب یک مجموعه بزرگ 
رســتوران های زنجیــره ای در جهــان بشــود، غیرممکن می ســاخت. 
او ابتــدا بــه عنــوان بازاریاب و ســپس فروشــنده مشــغول کار شــد که 
موفقیت آمیز نبود. ســپس در پایه ششــم، تــرک تحصیل کــرد تا آینده 
روشنی در انتظارش نباشــد اما »هارولد« قصد تســلیم شدن نداشت. 
او در 45 ســالگی و زمانی که در یک پمپ بنزیــن کار می کرد، نظرش 
به رســتورانی در همــان حوالی جلب شــد و ایده ای به ذهنش رســید: 
»کاش می شــد مرغ هایم را با روش پخت مخصوص خودم به این مغازه 

بفروشم. این جا که محل گذر و بین راه است، 
البد جایــی خوب و پــر از مشــتری خواهد 

شد«. استقبال صاحب رستوران از این 
پیشــنهاد و فروش باالی آن تلنگری 
شــد تــا »هارولــد« در 65 ســالگی، 
مرغ ابداعی اش را به شــکل رســمی 

با عنوان »مرغ سرخ کرده کنتاکی« به 
بازار معرفی کند. این فروشگاه 

زنجیره ای هــم اکنون در 
بیــش از 124 کشــور 
جهــان دارای بیــش از 

13 هــزار نمایندگــی 
اســت. در خــور ذکــر 
اســت کــه »هارولد« 
در 90 سالگی فوت 

کرد.

افتتاح KFC در 65 سالگی! 4

عکسی از  پمپ بنزین نسل اول در دهه 40

ممکن است  شما این پمپ ها  رو به یاد داشته باشین.

خوشحال میشیم عکس های قدیمی خودتون رو برامون 

بفرستین تا با نام خودتون در صفحه خودتون چاپ کنیم.

شماره تلگرام: 09354394576  

تقویت 
سیستم 

ایمنی

کاهش 
احتمال ابتال 
به فراموشی

فعالیت 
بدنی و 
 ورزش
 مالیم

افزایش 
سطح

 انرژی 

کاهش 
استرس و 
اضطراب

5 فایده باغبانی برای  60+

داستانک

خانواده

نهری که فاصله انداخت
ســال ها دو برادر با هــم در مزرعه ای کــه از پدرشــان به ارث 
رســیده بود، زندگــی می کردنــد. یک روز بــه خاطر 
ســوءتفاهمی کوچک با هــم جروبحــث کردند. 
اختــالف آن ها زیــاد شــد و از هم جدا شــدند. 
یک روز صبح درِ خانه بــرادر بزرگ تر به صدا 
درآمد. مرد نجاری بود که گفت: »چند روزی 
اســت به دنبال کار می گردم، آیا امکان دارد 
که در کارهای مزرعه کمک تان کنم؟« برادر 
بزرگ تر جــواب داد: »بله حتما. بــه آن نهر در 
وســط مزرعه نگاه کن، آن را همســایه من یعنی 
برادر کوچک تــرم به خاطر کینه ای کــه از من دارد 
کنده اســت. لطف کن و بین مزرعه من و بــرادرم حصار 

بکش تا دیگر مزاحمم نشود.« نجار پذیرفت و شروع کرد به اندازه گیری 
اّره کردن چوب. و 

هنگام غــروب وقتی کشــاورز به مزرعه برگشــت، چشــمانش از تعجب 
گرد شــد. نجار به جای حصار، یک پل روی نهر ســاخته بود. کشاورز با 
عصبانیت گفت: »مگر نگفته بودم برایم حصار بسازی؟« در همین لحظه 
برادر کوچک تر از راه رســید و با دیدن پل فکر کرد که برادرش دســتور 
ســاختن آن را داده، از روی پل عبور کــرد و برادر بزرگــش را در آغوش 

گرفت و از او برای کندن نهر معذرت خواست.
برادر بزرگ تر خوشحال به خانه برگشت و نجار را دید که جعبه ابزارش 
را روی دوشش گذاشته و در حال رفتن است. کشاورز بعد از تشکر از او 
خواســت تا چند روزی مهمان او و برادرش باشــد. نجار گفت: »دوست 

دارم بمانم ولی پل های زیادی هست که باید بسازم.«

نامبرگرافی

عدد مشخصی برای شروع دوره سالمندی 
وجود ندارد اما معموال 50 سالگی را پایان دوره 

میان سالی و شروع بلوغ بزرگ سالی در نظر 
می گیرند. با این حال، سازمان ملل 60 سالگی 

را آغاز سن سالمندی معرفی کرده است.  بر  
همین اساس این صفحه در روزهای فرد هفته 

برای سالمندان عزیز منتشر می شود.

موفقیت به وقت سالمندی 

 +60 

قاب خاطره

+60

این شماره:  

هارولد

 سندرز
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حدادى به دنبال تکرار 
سناریوى ریو در توکيوست؟!

خارپاشنه ا 	ه ٤٥٠ميليون برا ورزش 	شور آب خورد

صعـود بـه شـرط بـرد
شروع دوباره آب" ها در ليگ قهرمانان آسيا با باز مرگ و زندگ" مقابل الشرطه

 مسیر هموار پیش روى شاگردان یحیى  مسیر هموار پیش روى شاگردان یحیى 
نگاهى به معادالت صعود پرسپولیس و سپاهان 
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تهران و  مشهد  در  هم زمان  چاپ  تهران  و  مشهد  در  هم زمان  چاپ       20202020 سپتامبر  سپتامبر    2020   //     14421442 صفر  صفر    22     //   13991399 شهریور  شهریور    3030   // یک شنبه   یک شنبه       

 اســتقالل باالخــره از امشــب در 
ليگ قهرمانان اســتارت م� زند و 
در ســومين باز' خــود در مرحله گروه� ليگ 
قهرمانــان آســيا از ســاعت ٢٢:٣٠ به مصاف 
الشرطه عراق م� رود. الشرطه عراق پنج شنبه 
توانســت تيم صدرنشــين االهل� عربســتان را 
٢-?ــA ش@ســت دهد تــا ا?ــن گــروه ٣ تيم� 
شــرا?ط پيچيــده ا' پيــدا Cنــد. در صورت� Cه 
بــاز' امشــب بــا پيــروز' اســتقالل بــه پا?ان 
برســد، صعود آب� پوشــان به مرحله بعد قطع� 
م� شود چراCه باز' ها' الشرطه در ا?ن گروه 
بــه پا?ــان رســيده و آن هــا در امتيــاز ٤ باقــ� 
خواهند مانــد. حت� در صورت� Cه شــاگردان 
نامجومطلــق بــاز' شــب پا?انــ� خــود مقابل 
االهل� را با ش@ســت به پا?ان برســانند، باز هم 
مقابــل  رودررو  بــاز'  در  پيــروز'  دليــل  بــه 
مســابقات  حذفــ�  مرحلــه  راهــ�  الشــرطه، 
م� شوند. ش@ست در ا?ن د?دار قطعا پا?ان Cار 
آب� پوشــان در مرحله گروهــ� خواهد بود و به 
حــذف زودهنــگام ا?ن تيم منجر م� شــود و در 
صورت تساو' صعود شاگردان نامجومطلق به 
باز' پا?ان� بستگ� خواهد داشت. در صورت� 
Cــه د?دار ٢ تيم اســتقالل و الشــرطه با نتيجه 
مساو' به پا?ان برسد، آب� پوشان برا' صعود 
ناچــار خواهنــد بــود در د?ــدار پا?انــ� گــروه، 
االهل� امارات را ش@ست داده تا بعد از همين 
تيم به عنوان تيم دوم به مرحله بعد' راه ?ابند. 
ن@تــه مثبت اســتقالل حضور ?ــA هفته ا' در 

نظــر  ز?ــر  منظــم  تمر?نــات  انجــام  و  قطــر 
نامجومطلق اســت Cــه م� تواند ا?ن تيــم را به 
هماهنگ� بيشتر' برساند. البته نامجومطلق 
برا' بــاز' امشــب دغدغه ها?� هــم دارد Cه 
مهمتر?ن آن عدم آمادگ� عل� Cر?م� اســت. 
ســتاره اســتقالل Cه به تازگ� راه� قطر شده 
١٠ روز است تمر?ن ن@رده و به احتمال فراوان 
Cادر فنــ� آب� ها نم� تواند رو' او حســاب باز 
Cنــد. اســتقالل� ها در خــط هافبA عــالوه بر 
مســعود ر?گــ� Cــه همــواره زوج Cر?مــ� در 
ترCيــب اصل� بــوده، فرشــيد باقر'، فرشــيد 
اســماعيل� و آرش رضاونــد را هــم در اختيــار 
دارند و حــاال از بين ا?ن نفــرات نامجومطلق و 
هم@ارانــش با?ــد ?@� را بــه عنــوان جا?گز?ن 
Cر?م� انتخــاب Cنند. ســياوش ?زدان� هم با 
وجــود تــالش Cادر پزشــ@� بــه باز' امشــب 
نم� رســد. آب� پوشــان تاCنون ٢ بــار در ليگ 
قهرمانان آســيا به ميدان رفته انــد Cه در د?دار 
 A?-A? 'نخســت مقابل الشــرطه بــه تســاو
رسيده و در دومين د?دار مقابل االهل� امارات 

تن به ش@ست ٢-?A دادند.
 شهرخودرو و باز حيثيت"

شــهرخودرو د?گر نما?نده Cشورمان امشب از 
ســاعت ١٩:٣٠ به مصــاف الهالل عربســتان 
م� رود. نما?نده مشــهد در ليــگ قهرمانان نه 
 A? تنها امتياز' به دســت نيــاورده بل@ه حت�
گل هــم نزده و حاال بعد از حذف فقط به دنبال 

اعاده حيثيت خواهد بود.

 پرسپوليســ� ها با Cسب ٦ امتياز 
از ٢ باز' مقابل التعاون، وضعيت 
خود را ســر و ســامان بخشــيدند و توانســتند به 
صدر جدول گروه نيز برســند. ا?ن در شــرا?ط� 
اســت Cه هنــوز تا صعــود فاصله ز?ــاد' دارند و 
حفــظ  صــورت  در  حتــ�  اســت  مم@ــن 
ش@ســت ناپذ?ر' هم صعود ن@نند. ?A احتمال 
د?گــر هــم صعــود قاطعانــه ا?ــن تيــم در صورت 
پيــروز' در ٢ بــاز' د?گــر اســت. اگر ســرخ ها 
الشــارجه و الدحيــل را از پيــش رو بردارنــد ١٣ 
امتياز' خواهند شــد و به رCــورد تيم بران@و در 
فصل ٢٠١٨ م� رســند. پرســپوليس اCنون ٢ 
باز' د?گر در پيش دارد و در شرا?ط� Cه جدول 
گروه با اما و اگرها' ز?اد' همراه شــده، Cار را 
در گــروه ســوم در دســت گرفته اســت. در گروه 
اســت.  امتيــاز'   ٧ اCنــون  پرســپوليس  ســوم 
التعاون و الدحيل با ٦ امتياز در رده دوم و ســوم 
امتيــاز   ٤ بــا  نيــز  الشــارجه  و  هســتند  جــدول 
همچنــان شــانس صعود برا' خود قائل اســت. 
?حيــ� گل محمد' ٢ باز' د?گر پيش رو دارد و 
با?ــد برابر الدحيل و الشــارجه تيمش را هدا?ت 
Cند و با دســتياب� به نتيجه الزم در مسير صعود 
قــرار م� گيــرد. سرخ پوشــان فردا در شــرا?ط� 
برابــر الدحيل قــرار خواهند گرفت Cــه قهرمان 
قطر در خانــه و در د?دار' Cه با اخراج بن عطيه 
١٠ نفره شــده بود، ش@ســت خــورد و معادالت 
جــدول را Cامال به هــم زد. با ا?ن حــال تقابل با 
تيم� Cه رامين رضا?يان و ســتاره ها' مطرح� 
را در اختيار دارد، م� تواند شــرا?ط ا?ن گروه را 
مشــخص Cنــد. پرســپوليس Cــه ٢ فصــل قبل 
فينال آســيا را تجربه Cرده، اCنــون اميد ز?اد' 
دارد بــا ?حي� گل محمد' و با فراموشــ� حذف 
زودهنگام در فصل گذشته، راه� مرحله بعد' 
شده و شــانس رو?اپرداز' دوباره خود را دنبال 
رقابــت  صعــود،  صــورت  در  Cــه  جا?ــ�  Cنــد؛ 
ســخت تر' پيش رو' آن هــا خواهد بــود و با?د 
د?ــد Cــدام تيــم از گــروه چهــارم را مقابــل خود 

م� بينند.
 دبل السد، 	ليد صعود سپاهان

چهــارم  هفتــه  در  مم@ــن  ســنار?و'  بدتر?ــن 

بــرا'  آســيا  قهرمانــان  ليــگ  رقابت هــا' 
ســپاهان� ها رقم خــورد؛ جا?� Cــه آن ها مقابل 
بــا نتيجــه مشــابه  بــار و  بــرا' دوميــن  النصــر 
بــاز' رفت ش@ســت خوردنــد و Cمــ� قبل تر از 
ا?ن Cه ســوت آغاز د?دار ســپاهان برابر نما?نده 
عربســتان زده شــود، شــاگردان ژاو' هرنانــدز 
با ?A نما?ــش خيره Cننده، همان بال?� را ســر 
العيــن آوردنــد Cــه طال?� پوشــان اصفهانــ� با 
اميرقلعه نو?� در د?ــدار افتتاحيه انجام دادند و 
با ٤ گل بنفش پوشان العين� را ش@ست دادند. 
با نتا?جــ� Cه در هفته چهــارم رقابت ها' ليگ 
قهرمانــان آســيا در گروه چهارم ا?ن مســابقات، 
موســوم بــه گروه مــرگ رقــم خــورد، النصر ١٠ 
امتياز' شــد و صعودش بــه دور بعد' را قطع� 
Cرد و الســد هم با ٨ امتياز فاصله ا' تا رســيدن 
بــه دور بعــد' مســابقات نــدارد. در هفته پنجم 
رقابت هــا' ليــگ قهرمانــان آســيا تيــم فوتبال 
ســپاهان فردا ســاعت ٢٢:٣٠ به مصاف العين 
مــ� رود ولــ� پيــش از آغــاز ا?ن باز' مشــخص 
م� شــود Cه آ?ا شانســ� برا' صعود شــاگردان 
نو?دCيــا وجود دارد ?ا خيــر چراCه ٢ تيم مدع� 
گــروه ?عنــ� الســد و النصــر از ســاعت ١٩:٣٠ 
همــان روز به مصــاف هم م� رونــد و در صورت� 
Cه نما?نده عربســتان پيروز بــاز' لقب بگيرد و 
ســپاهان مصاف مستقيم با العين را با برد پشت 
ســر بگــذارد، صعــود النصر بــه عنوان تيــم اول 
قطع� م� شود و ت@ليn تيم دوم� Cه با?د صعود 
Cند به د?دار آخر Cشــيده م� شــود، Cه الســد و 
سپاهان با?د مقابل هم برگزار Cنند. در صورت� 
Cه اتفاقــات فوتبال� در هفتــه پنجم رقابت ها' 
ليگ قهرمانان آسيا به سود سپاهان رقم بخورد، 
مسئله بعد' تفاضل گل طال?� پوشان است Cه 
در رقابت ها' آســيا?� بــرا' صعود مدنظر قرار 
م� گيــرد. در حــال حاضر تفاضل گل ســپاهان 
٣- اســت و تيم الســد تفاضل ٧+ دارد. در واقع 
شــاگردان نو?دCيــا اگر قصــد صعود بــه مرحله 
پلــ� آف را دارنــد با?د العين را بــا پيروز' پر گل 
پشــت ســر بگذارند و در هفته پا?انــ� در صورت 
ش@ست الســد مقابل النصر، د?گر سرنوشت در 

دستان خودشان خواهد بود.

مجيد نامجومطلق در نشست خبر' پيش از د?دار 
استقالل و الشرطه در خصوص ا?ن Cه تيمش نسبت 
به ســا?ر تيم ها' ا?ــن گروه فرصت بيشــتر' برا' 
اســتراحت داشته گفت: «قبل از هر چيز با?د بگو?م 
Cنار Cشــيدن الوحده امارات نظم باز' ها را بر هم 
زد و به ما لطمه وارد Cرد. در شــرا?ط عاد' الوحده 
٤ امتياز از ٢ تيم گرفته بود و ا?ن م� توانست به نفع 
ما باشد. البته Cنفدراسيون فوتبال آسيا م� توانست 
ا?ــن مســئله را در نظر بگيرد ول� چــون مدت زمان 
بيشــتر' اســتراحت Cرد?م شــرا?ط به نفع ماست 
اما از ســو' د?گر از شرا?ط باز' ها دور هستيم. در 
مجموع تيم خوب و با  انگيزه ا' هستيم و باشگاه� 
قد?م� در آســيا هستيم و تيم خطرنا�C برا' سا?ر 
رقبا خواهيــم بود. تالش من و بچه ها ا?ن اســت در 
مرحلــه اول شــرا?ط� را به وجود بياور?ــم Cه از ا?ن 
دور صعود Cنيم و در دور بعد حاضر باشــيم.» و' در 
خصوص شــناختش از الشــرطه عراق گفت: «آن ها 

تيم خوب� هســتند البتــه ما ?A بار در عــراق با ا?ن 
تيم باز' Cرد?م و به تساو' ?A?-A رسيد?م و اگر 
در آن د?دار باهوش تر Cار م� Cرد?م م� توانســتيم 
برنده شــو?م. البته ا?ن تيم� Cــه االن با آن ها باز' 
دار?ــم نســبت به تيــم دور رفت طبيعتــا تيم بهتر' 
است و از نظر بدن� آماده است. الشرطه هنوز جلو' 
تيم مــا محA نخورده اســت. باز' آن هــا با االهل� 
را د?د?ــم و آناليــز دقيق� از آن هــا دار?م و اطالعات 
خوب� Cسب Cرد?م و اميدوارم از نقاط ضعn آن ها 
اســتفاده Cنيــم.» نامجومطلق در خصــوص ا?ن Cه 
مم@ن اســت هر نتيجــه ا' جز برد Cار اســتقالل را 
ســخت Cند و آ?ــا ا?ن موضــوع رو' تيم فشــار وارد 
Cرده ?ا خير گفت: «ما با مســاو' هم شانس صعود 
دار?م چون در عراق با ا?ن تيم به تســاو' رســيد?م. 
البته قطعا هدف ما گرفتن ٣ امتياز ا?ن باز' اســت 
و حت� م� خواهيم ا?ن شانس را داشته باشيم Cه به 

عنوان سرگروه صعود Cنيم.»

نگاه" به معادالت صعود پرسپوليس و سپاهان شروع دوباره آب" ها در ليگ قهرمانان آسيا

مسير هموار پيش روى شاگردان یحيیبازى مرگ و زندگی براى استقالل
نامجومطلق: الوحده امارات نظم بازى ها را بر هم زد

رقیبان به هـوش رقیبان به هـوش 
استقالل در خواب!استقالل در خواب!
برانکو منتظر ابالغ راى برانکو منتظر ابالغ راى 
محکومیت محکومیت پرسپولیس پرسپولیس 

  شروع رویایىشروع رویایى لک  لک 
در پرسپولیسدر پرسپولیس

توق< نقل وانتقاالت و بالت;ليف" آب" ها توق< نقل وانتقاالت و بالت;ليف" آب" ها 

A جدول گروه

1
2
3
4

تیم
االهلى عربستان
الشرطه عراق
استقالل

-

بازي
3
3
2
-

امتیاز
6
4
1
-

تفاضل
1
0

-1
-

B جدول گروه

1
2
3
4

تیم
الهالل عربستان

پاختاکور
شباب االهلى
شهرخودرو

بازي
4
4
4
4

امتیاز
10
7
6
0

تفاضل
4
3
0

-7

C جدول گروه

1
2
3
4

تیم
پرسپولیس

التعاون عربستان
الدحیل
شارجه

بازي
4
4
4
4

امتیاز
7
6
6
4

تفاضل
0
1

-1
0

D جدول گروه

1
2
3
4

تیم
النصر عربستان

السد
سپاهان

العین امارات

بازي
4
4
4
4

امتیاز
10
8
3
1

تفاضل
5
7

-3
-9

ویزا مشکل مشترک ٣ لژیونر جدید فوتبال ایران
٣ باز?@ــن فصل گذشــته ليــگ برتر ا?ران Cه انتقالشــان به ليگ هــا' اروپا?� نها?� شــده به دليل 
عــدم صدور و?ــزا هنــوز نتوانســته اند بــه تيم ها' جد?دشــان اضافه شــوند. علــ� عليپــور، مهاجم 
پرســپوليس، شــهر?ار مغانلو، مهاجم پي@ان و رضا اســد'، هافبA تيم تراCتور ٣ باز?@ن� هســتند 
Cه در نقل وانتقاالت تابســتان� با تيم ها' اروپا?� به توافق رســيده اند اما به دليل مســائل ادار' و 
بوروCراتيــA هنوز موفق به در?افت و?زا نشــده اند. البته Cارلوس پر?را، رئيس باشــگاه مار?تيمو در 
صحبت با رســانه ها' محل� اعالم Cرد Cه و?زا' عليپور بعد از ٢ ماه صادر شده و ا?ن باز?@ن اوا?ل 
هفته آ?نده(احتماال دوشــنبه) به پرتغال خواهد رفت. ا?ن مشــ@ل� بود Cه مهد' طارم� هم داشت 
و با وجود ا?ن Cه با پورتو به توافق رسيده بود اما د?ر صادر شدن و?زا باعث شد Cه او چند هفته ا' را 
در ا?ران منتظر بماند. شــهر?ار مغانلو Cه با ســانتاCالرا د?گر تيم پرتغال� قرارداد بسته نيز با همين 

مش@ل مواجه است و هنوز و?زا?ش برا' پرواز به ا?ن Cشور صادر نشده است. 

 غفورى: اميدوارم قدم اول را محکم برداریم
ور?ا غفور'، Cاپيتان اســتقالل در نشســت خبر' پيش از د?دار استقالل و الشرطه عراق گفت: «متاسفانه 
خيل� از باز?@نان ما به و?روس Cرونا مبتال شــدند و ا?ن تاثير بد' رو' ما داشــت. در اCثر باز' ها خيل� از 
باز?@نانمان را نداشــتيم و ا?ن فشــار ز?اد' در ليگ به ما وارد Cرد. خوشــبختانه از آن شرا?ط خارج شد?م و 
حاال بعد از مدت ها م� توانيم تيم Cاملمان را در اختيار داشــته باشــيم و بدون مصدوم وارد باز' ها شــد?م.» 
Cاپيتان تيم اســتقالل در خصوص شناختش از الشرطه عراق گفت: «ما چند روز' بيشتر از رقبا استراحت 
 nرد و نقاط ضعC AمC م� گير?م. د?دن ٢ باز' از الشرطه خيل� به ما Aرد?م و ا?ن موضوع را به فال نيC
و قوت آن ها را بررس� Cرد?م. اميدوارم قدم اول را خيل� مح@م بردار?م و بتوانيم نتيجه خوب� Cسب Cنيم.»

 سرمربی الشرطه: به دنبال پيروزى و صعود هستيم
تيم فوتبال اســتقالل امشب در اولين باز' خود در مرحله گروه� ليگ قهرمانان آسيا بعد از ا?ام Cرونا با?د 
به مصاف الشــرطه برود. عبدالغن� شــهد، ســرمرب� الشــرطه پيش از ا?ن د?دار گفت: «باز' پيش رو' ما 
برا' هر ٢ تيم تعيين Cننده اســت. م� توانم بگو?م باز' سرنوشت ســاز' پيش رو دار?م. استقالل از لحاظ 
فن� و تاCتي@� Cامال با االهل� متفاوت است. با?د به تمام باز?@نان از لحاظ فن� و برنامه ر?ز' قبل از د?دار 
با اســتقالل هشــدارها' الزم را بدهيم. زمان بسيار Cم� برا' آماده شــدن برا' ا?ن باز' داشتيم ول� در 
٢ باز' گذشــته باز?@نان ما نشــان دادند توانا?� اجرا Cردن برنامه ها در زمين را دارند. تمام تالش خود را 

م� Cنيم تا برنده باز' باشيم و به مرحله بعد صعود Cنيم.»

 شروع رویایی لک در پرسپوليس
نخستين محA حامد لA درون دروازه پرسپوليس ?A رقابت دشوار در ليگ قهرمانان آسيا مقابل التعاون، 
صدرنشين گروه بود Cه الدحيل و الشارجه قدرتمند و پرستاره را پيش از ا?ن ش@ست داده بود. پرسپوليس 
در ا?ن د?دار برا' حفظ شــانس صعودش، نياز مبرم به پيروز' داشــت و همين شــرا?ط فضا را رو' لC Aه 
اولين باز' خود را برا' سرخ پوشان تجربه م� Cرد، سخت Cرده بود اما لA از ا?ن آزمون دشوار با سربلند' 
بيرون آمد. سنگربان جد?د تيم فوتبال پرسپوليس در د?دار رفت با التعاون عربستان عمل@رد خوب� داشت 
و با مهار ٢ موقعيت مســلم گلزن� از حر?n، توانست نخستين Cلين شــيت خود را برا' قرمزپوشان به ثبت 
برساند. دروازه بان فصل گذشته ماشين ساز' در د?دار برگشت مقابل التعاون هم توانست Cلين شيت Cند 
تا ?A شروع رو?ا?� در پرسپوليس داشته باشد. خر?د زودهنگام ?حي� خيل� زود هم در ا?ن تيم جواب داد 
و لA با درخشش خود پاسخ اعتماد گل محمد' برا' قرار دادن به عنوان دروازه بان اول پرسپوليس در بدو 
ورودش به ا?ن تيم و گرفتن جا' رادوشــو?چ را داد. لA ســال ها منتظر ماند تا پيراهن پرسپوليس را بپوشد 

و حاال Cه به آرزو' خود رسيده، شروع� فوق العاده را هم تجربه Cرده تا فعال روزگار بر وفق مراد او باشد.

غفورى: غفورى: 
امیدوارم قدم امیدوارم قدم 
اول را محکم اول را محکم 

برداریمبرداریم
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مربی شهرخودرو: نتيجه بازى  مقابل الهالل برایمان 
مهم است

تيــم فوتبال شــهرخودرو در ادامــه رقابت ها ليــگ قهرمانان 
 آســيا امروز بــه مصاف تيم الهالل عربســتان مــ" رود؛ د�دار
1ــه در دور رفت با ش0ســت نما�نده فوتبال اســتان همراه بود. 
مرب" شهرخودرو در نشست خبر پيش از د�دار مقابل الهالل 
عربســتان گفت: «مقابل شــباب االهل" 1م" بدشانس بود�م 
و باخــت در آن د�ــدار اتفاق" اســت 1ه افتاد، ولــ" ا1نون خود 
را بــرا باز با الهــالل آماده م" 1نيم.» محمد نــواز افزود: 
«الهالل تيم بزرگ" اســت و چند�ن دوره قهرمان آســيا شــده ، 
اما ما آماده هســتيم تــا در داخل زمين باز خودمــان را انجام 
دهيــم.» و ادامــه داد: «در ٢ باز ابتدا�ــ" فوق العاده ظاهر 
شــد�م و شــانس با تيم االهل" بــود. الهالل تيــم خيل" خوب" 
 اســت ول" ما برا ما  مهم اســت 1ه خوب بــاز 1نيم.» نواز
در خصــوص باز با الهالل خاطر نشــان 1رد: «شــنيده ام چند 
باز�0ن تيم آن ها دچار و�روس 1رونا شده اند. احساس م" 1نم 
 در ا�نجــا شــرا�ط از نظر و�ــروس 1رونا و مقابله بــا ا�ن بيمار
چندان خوب نيســت، چون ما امروز با ا�ن تيــم باز دار�م و ٨ 
نفر از آن ها به ا�ن بيمار مبتال شــده اند. تضمين" نيســت 1ه 
ا�ن و�ــروس به باز�0نان ما هم منتقل نشــود.» و در خصوص 
بــاز و تا1تيQ  تيمش در مســابقه امروز عنوان 1رد: «درســت 
است 1ه نتيجه نگرفتيم اما ا�ن ٢ باز برا ما مهم و ارزشمند 
است. ما با تيم ها بزرگ راحت تر و بهتر باز م" 1نيم. نتيجه 
بــاز بــرا ما مهم اســت و 1ســ" نبا�د ف0ر 1ند چــون صعود 
ن0رد�ــم، ب" تفاوت هســتيم.» نواز با تا1يد بر ا�ن 1ه باشــگاه 
نامــه ا را بــه ا اف ســ" مبن" بر شــيوع 1رونا ارســال 1رده، 
عنــوان 1رد: «شــرا�ط برا همه تيم ها در ا�نجا ســخت شــده . 
در هتلــ" 1ه هســتيم، ٦ تيم حضــور داشــتند و درحال حاضر 
تنها اســتقالل از ا�ن هتل رفته است. احساس م" 1نم شرا�ط 
برا همه تيم ها با ا�ن و�روس واقعا ســخت شده است.» مرب" 
شهرخودرو در خصوص ا�ن 1ه چه آ�نده ا برا تيمش متصور 
اســت، عنوان 1رد: «هر برد و باخت" تجربه و خاطره م" شــود. 
مــا آ�نده تيم مان را در نظر گرفتيم. بعــد از ا�ن باز ها اتفاقات 
خوبــ" در ليگ ا�ــران برا ما رخ م" دهــد، چون نفرات جد�د 
بــه ما اضافه م" شــوند. البته در ا�ن ٢ بــاز جنگيد�م و تالش 
1رد�ــم، ا�ن جوان ها قطعا در آ�نــده حرف ها ز�اد خواهند 
داشــت و من مطمئن هستم اتفاق خوب" برا شهرخودرو رقم 

خواهد خورد.»

رقابت ١٠٢ سوارکار در مشهد 
�ــQ دوره مســابقات قهرمانــ" پــرش با اســب با حضــور ١٠٢ 
ســوار1ار در مشــهد برگــزار شــد. ا�ــن رقابت هــا بــا رعا�ــت 
دســتورالعمل ها بهداشــت" و بــا حضــور رئيس فدراســيون 
سوار1ار در رده ها مختلc سن" برگزار  و در پا�ان به نفرات 
برتــر هدا�ا�" اهــدا شــد. رئيس هيئت ســوار1ار خراســان 
رضو در ا�ن باره گفت: «در پا�ان ا�ن مســابقات در رده ســن" 
نونهاالن محمدحســين پيروز پور بر ســ0و نخســت ا�ســتاد، 
محمد امين روحان" دوم شــد و عل" 1يان ا1بر به مقام ســوم 
 رســيد. همچنين در رده ســن" نوجوانان نيز مهيار اســ0ندر
قهرمان شــد ،عليرضا بخشــ" مقام دوم را 1ســب 1رد و رومينا 
تحســن" به مقام سوم دســت �افت.» محمدرضا عباس زادگان 
ادامــه داد: «در بخش مالــ0ان هم، فرمين خوشــند قهرمان 
شــد. نعمت جوان بر س0و دوم قرار گرفت و  هانيه مقدم مقام 
سوم را 1سب 1رد . همچنين در رده سن" بزرگساالن هم پارسا 
بهزاد�ان مقام نخست را به دست آورد، بنيامين اژدر افشار مقام 

دوم را 1سب 1رد و مقداد عس0ر بر س0و سوم ا�ستاد.»

دعوت شطرنج  باز خراسانی به اردوى تيم ملی
رئيس هيئت شطرنج خراسان رضو گفت: «فاطمه صفار�ان  
شطرنج باز نوجوان خراســان" به حضور در اردو انتخاب" تيم 
ملــ" شــطرنج نوجوانان ا�ــران دعوت شــد.» رضا پاشــانجات" 
 افــزود: «ا�ــن اردو از ٢٨ شــهر�ور بــه صــورت ارتبــاط مجاز
برخــط �ــا آنال�ن بــه مدت ٣ هفتــه برگــزار م" شــود و ط" آن 
شــطرنج بازان ٣ روز در هر هفته تمر�ــن دارند.» و ادامه داد: 
«صفار�ان پارســال در مســابقات نوجوانان فدراسيون شطرنج 
جمهور اسالم" ا�ران به مقام ششم دست �افت 1ه ا1نون ٦ 
نفر نخست همه رده ها سن" ا�ن رقابت ها به اردو انتخاب" 
تيم مل" شــطرنج ا�ران دعوت شده اند.» و اظهار 1رد: «پيش 
از ا�ن ٣ نفر از دختران شطرنج باز ا�ن استان و �Q نفر از پسران 
به نخســتين مرحله اردو انتخاب" تيم ملــ" نوجوانان دعوت 

شده  بودند.» 

فصــل جد�ــد رقابت هــا ليگ برتر بســ0تبال 1شــور 
تحت تاثيــر 1رونــا قــرار گرفتــه و قرار اســت بــه صورت 
نيمه متمر1ــز از ١٥ آبــان مــاه در تهــران برگزار شــود. 
اگر چه به طور رســم" اسام" تيم ها منتشــر نشده، اما 
تا1نون ١٦ تيم اعالم آمادگ" 1رده اند و به نظر م" رسد 
 دســت مســئوالن برا برگزار ليگ با تعداد تيم ها
بيشتر نســبت به ســال ها قبل بازتر اســت و احتماال 
 تيم ها در ٢ گــروه به رقابت بپردازند. خراســان رضو
نيــز همانند دوره قبل �Q تيم با نام  آو�ژه صنعت پارســا  
در مسابقات امســال دارد 1ه توانسته شا1له سال قبل 
خود را حفظ 1ند. اما به مراتب 1ار ســخت تر نســبت 
  به دوره ها قبــل دارد و با�د با جذب باز�0نان 1ليد
تيمش را تقو�ت 1ند تا زنگ تفر�ح ســا�ر تيم ها نباشد. 
تيــم نما�نــده بســ0تبال اســتان 1ه  ٢ ســال اســت در 
رقابت ها ليگ برتر 1شــور حضور دارد، در ســال ٩٧ 
در ليگــ" 1ه ٩ تيم حضور داشــتند، ٤ برد و ١٢ باخت 
 به دســت آورد و مقام ششــم" را 1ســب 1رد 1ــه برا
اولين تجربه باشــگاه دار رتبه خوب" به نظر م" رسد. 
همچنين در سال گذشته در ليگ" 1ه با ١٤ تيم برگزار 
شد، تيم آو�ژه صنعت ١٨ برد و ٨ باخت در 1ارنامه خود 
 ثبــت 1رده و بــا ٤٤ امتياز باز هم در رده ششــم" جا
گرفت. هرچند 1ه ا�ــن تيم به مرحله حذف" هم صعود 
1رده بــود، اما و�روس 1رونا مســابقات را تعطيل 1رد و 
تيم ها بر اســاس امتيازها 1سب شــده در جدول رده 
بند قرار گرفتند.  آو�ژه صنعت سال گذشته با هدا�ت 
ســرمرب" خارجــ" اش باز هــا خوب" را بــه نما�ش 
گذاشت و در بيشتر باز ها مقابل تيم ها صدرنشين 
جنگنده و خــوب ظاهر  و حت" در برخــ" از باز ها نيز 
به عنوان تيم امتياز آور معرف"   شــد. اما امســال شرا�ط 

به مراتب خيل" سخت تر از سال گذشته است و نما�نده 
بســ0تبال اســتان در حضور ١٥ تيم د�گر 1ه باز�0نان 

خوب" هم جذب 1رده اند، 1ار سخت" دارد. 
 جنگ مدعيان

 بــا وجود ا�ن 1ه ســرمرب" خارج" آو�ژه صنعت پارســا 
هنوز به ا�ران نيامده ، اما تمر�نات ا�ن تيم ز�ر نظر مرب" 
مشــهد شــروع شــده اســت. محمد قياســ" 1ه فعال 
هدا�ت ا�ن تيم را بر عهده دارد، درباره وضعيت تمر�نات  
 Q� د: «حدود�ژه صنعت به خبرنگار خراسان، م" گو�آو
هفته است 1ه تمر�نات  مان را شروع 1رده ا�م و باز�0نان 
روند خوب" را ط" 1رده اند. هرچند 1ه برخ" باز�0نان 
به خاطر شــرا�ط 1رونا 1امــل در اختيار تيــم نبوده اند، 
امــا ســع" 1رده ا�م تا قبــل از آمدن ســرمرب" خارج"، 

تمر�نــات را پيگيــر 1نيــم. احتمــاال تــا ١٠ روز د�گر 
 سرجان ا�وانوو�چ  به جمع ما ملحق م" شود.» و درباره 
وضعيت تيم آو�ژه صنعت در ليگ برتر امسال م" افزا�د: 
«ما ســع" 1رده ا�م شــا1له ســال گذشــته تيم را حفظ 
1نيم. هرچنــد 1ه چند باز�0ن از جمع ما جدا شــدند، 
امــا �Q باز�0ن جد�د  بــه خدمت گرفته ا�م و ان شــاا... 
در آ�نده نيــز ٢ باز�0ن د�گر هم جــذب م" 1نيم .  فعال 
1ه مشــ0ل خاصــ" ندار�ــم و با تمــام قــدرت به جنگ 
مدعيان م" رو�م.» قياس" با اشاره به باز ها سخت 
ليگ امسال، خاطرنشان م" 1ند: «مسابقات ليگ برتر 
بســ0تبال امســال به مراتب ســخت تر از ســال گذشته 
است. حدود ٦،٥ تيم هستند 1ه �ارگير خوب" 1ردند 
و جزو مدعيان قهرمان" محسوب م" شوند. برا همين 

امسال 1ار  سخت تر نسبت به سال گذشته دار�م.» 
  حفظ جا�گاه قبل�

باز هــا ليــگ برتر امســال با وجــود پاندمــ" 1رونا 
بدون تماشــاگر برگزار خواهد شــد و تيم ها د�گر از حق 
ميزبانــ" هــم نم" تواننــد اســتفاده 1ننــد. مد�رعامل 
باشگاه آو�ژه صنعت پارسا نيز در ا�ن باره م" گو�د: «دور 
رفت باز ها ليــگ برتر به صورت متمر1ــز در تهران 
برگزار م" شود و تيم ها شهرستان"  ميزبان" نخواهند 
داشــت، البتــه چــون باز هــا بــدون تماشــاگر برگزار 
م" شود، تيم ها شهرستان" هم مش0ل" ندارند. فقط 
 تا حــدود هز�نه ها   افزا�ش پيدا م" 1نــد،  اما چاره ا
نيســت.» جعفر فــالح دربــاره هدف گذار باشــگاه در 
فصل جد�ــد م" افزا�د: «امســال ٣٠ درصــد بودجه را 
افزا�ش داده ا�م و  احتمــال دارد  باز�0ن خارج" هم به 
خدمت بگير�م. با توجه بــه ا�ن 1ه تعداد تيم ها در ليگ 
امســال به ١٦ تيم رســيده ، 1ار  سخت تر شــده ؛ چرا 1ه 
خيل" از تيم ها هز�نه 1ردند و باز�0نان خوب" را جذب 
1رده انــد، اما ما هم اميدوار هســتيم 1ه بتوانيم جا�گاه 
فصل گذشــته خود را حفظ 1نيم. ســع" هم م" 1نيم 
همانند دوره قبل" باز ها خوب" به نما�ش بگذار�م.» 
فالح همچنين درباره تيم ها پا�ه باشگاه هم م" گو�د: 
«فعــال 1ــه هيــچ تيمــ" در رده پا�ــه ندار�ــم. امــا جــزو 
برنامه ها باشگاه است و در آ�نده تيم ها�" در رده پا�ه 
هم  تش0يل م" دهيم.» و درباره حما�ت از تيم بانوان 
هم خاطرنشــان م" 1ند: «امسال با توجه به سرسام آور 
بــودن هز�نه هــا تصميم" بــرا حما�ت از تيــم بانوان 
 ندار�م. تيم دار واقعا ســخت اســت و با�د بخش ها
خصوص" حما�ت شــوند. ســال گذشته شــورا شهر 
حما�ت هــا خوب" از باشــگاه مــا داشــت و اميدوار�م 

امسال هم از ما حما�ت  1نند.»

آویژه صنعت مشهد در گذرگاه سخت 
نماینده بسکتبال استان در لیگ برتر به دنبال حفظ جایگاه ششمى سال قبل است اخبار خراسان

على ترابى

در راســتا تفاهم نامه هم0ار مشترw شــورا هماهنگ" 
مبــارزه با مــواد مخــدر، اداره 1ل ورزش و جوانــان و دفتر امور 
روستا�" و شوراها استاندار خراسان رضو، خانه ورزش 
روستا زاوه از توابع بخش مر1ز شهرستان زاوه افتتاح شد. 
خانه ورزش روســتا زاوه �0" از �0صد خانه ورزش روستا�" 
در ســطح خراســان رضــو اســت 1ه بــا حضور مســئوالن در 
روستا  زاوه  از توابع بخش مر1ز شهرستان زاوه افتتاح شد. 
دبير شــورا هماهنگ" مبارزه با مواد مخدر استان در مراسم 
افتتاحيه ا�ن خانه ورزش روستا�" گفت: «بر اساس تفاهم نامه 
هم0ار مشــترw شــورا هماهنگ" مبارزه با مــواد مخدر، 

 اداره 1ل ورزش و جوانــان و دفتر امور روســتا�" و شــوراها
اســتاندار خراســان رضو، خانه هــا ورزش روســتا�" با 
اولو�ت مناطق محــروم و دورافتاده تجهيز و راه انداز خواهد 
شــد.» صالح" خاطر نشــان 1ــرد: «در قالب طــرح  �ار گران 
 زندگ"  به منظور ا�فا نقش موثر در امر مبارزه سخت افزار
و نرم افــزار بــا مــواد مخــدر و روان گــردان، تمر1ز بــر ارتقا  و 
 cمختل گســترش 1مــ" طرح هــا اجرا�ــ" در محيط هــا
اجتماعــ" به و�ژه مناطق 1ــم برخوردار و روســتاها، اداره 1ل 
 ورزش و جوانــان اســتان و دفتــر امــور روســتا�" و شــوراها
اســتاندار خراســان رضــو نســبت بــه مشــخص نمــودن 

خانه ها ورزش روســتا�" و تجهيز آن ها اقدام خواهند 1رد.» 
و با اشــاره به نقش ورزش در پيشــگير از اعتياد افزود: «با 
توجه به ضرورت ورزش برا پيشــگير از اعتياد برا بانوان 
روســتا�" و 1مبــود فضاها سرپوشــيده در روســتاها، ا�جاد 
مرا1ز ورزشــ" و�ژه بانوان روســتا�" با همــ0ار فرمانداران 
در ســطح اســتان پيگير و اقدام خواهد شد . عالوه بر آن ط" 
تفاهم صورت گرفته بــا حما�ت مد�ر1ل امور بانوان و خانواده 
اســتاندار و مشــاور مد�ر1ل امــور ورزش و جوانــان و رئيس 
هيئــت ورزش روســتا�" و باز هــا بومــ"  و محل" اســتان، 

مسابقات ورزش" و�ژه بانوان روستا�" نيز برگزار م" شود.» 

اولویت خانه هاى اولویت خانه هاى 
ورزش روستایی ورزش روستایی 

در منـــاطق در منـــاطق 
محــــروممحــــروم

 Q�منچسترسيت" در تابستان خيل" به جذب ليونل مس" نزد
بــود ول" ا�ن باز�0ــن درنها�ت در تيمش خود �عن" بارســلونا 
ماندن" شــد تا �0ــ" از جذاب تر�ن انتقال هــا فوتبال جهان 
صورت نگيرد. پپ گوارد�وال، سرمرب" منچسترسيت" در مورد 
تالش ها ناموفق ا�ن باشــگاه برا بــه خدمت گرفتن ليونل 
 مس" در تابستان سال جار پس از اجبار ستاره بارسلونا برا
ماندن در اسپانيا گفت:  «مس" قبال  احساسات خود را به خوب" 
توضيح داده بود. ف0ر نم"  1نم مجبور باشــم چيز را توضيح 

 دهم. لئو 1امــال  خوب توضيح داد و ف0ــر م" 1نم چيز برا
اضافــه 1ردن ندارم. ما چيز د�گر برا اضافه 1ردن ندار�م. 
او �Q باز�0ن فوتبال برا بارسلونا ســت، باشگاه" 1ه من آن 
را دوست دارم. من نم"  توانم در مورد اهداف د�گران صحبت 
1نــم.» مســ" و گوارد�وال در ســال ها ٢٠٠٨ تــا ٢٠١٢ در 
بارسلونا 1نار هم بودند و از موفقيت ها چشمگير برخوردار 
شدند و در بين بســيار از افتخارات د�گر، ٢ عنوان قهرمان" 

در ليگ قهرمانان اروپا 1سب 1ردند. 

روزها� سخت بدنساز افسانه ا� دنيااولين وا*نش گوارد�وال به تالش نافرجام برا� جذب مس�

٧ عمل جراحی روى کمر رونی کلمن
قهرمــان ٨ دوره پياپــ" مســترالمپيا از روزگار 
ســخت خود گفت و عنــوان 1ــرد نم" تواند ا�ن 
روزها حت" راه برود. به گزارش ا�سنا و به نقل از 
 دالما، رون" 1لمن ٥٦ ســاله، بدنساز افسانه ا
اســت 1ه ٨ بــار متوالــ" در مســابقات نخبگان 
بدنســاز مســترالمپيا برنــده شــده و �0ــ" از 
بزرگ تر�ن ســفيران بدن ساز در جهان است. 
اما امروزه �0" از بزرگ تر�ن افراد ا�ن ورزش در 
تار�خ دارا مشــ0الت عمده سالمت" است 1ه 
از جمله نتيجه بدن ســاز او بوده است. مبارزه 
بــا جراح" از چند ســال پيــش زمان" آغاز شــد 
1ه و حدودا ٧ عمــل جراح" 1مر انجام داد و 
سپس راه رفتن را دوباره از سر گرفت. 1لمن آن 
زمان با ناراحت" گفت:  «آ�ا م" خواهيد هنوز مثل 
من باشــيد؟ همــان اخالق" را 1ه من داشــتم؟ 
همان طــور 1ــه م" بينيــد، مــن ٨ بــار قهرمــان 
مســترالمپيا هســتم 1ه نم" توانم راه بــروم.» او 
٢ ميليون �ــورو برا انجام عمــل جراح" خود 
هز�نه 1رده، ول" با ا�ن حال دوباره همان شرا�ط 
قبــل را پيدا 1ــرده  و نم"  تواند راه بــرود. اتفاق" 
1ه قهرمان پــرآوازه جهان را آزار م" دهد. 1لمن 
دربــاره ا�ــن اتفاق گفــت: «من ف0ــر م" 1نم 1ه 
عمل جراحــ" آن طور 1ه با�د پيش نرفت و همه 
چيز منجر به ا�ن واقعيت شد 1ه د�گر نم" توانم 
 رو پاها�ــم با�ســتم. با�د درw 1نيــد 1ه برا

من آســان نيست، هر عمل" بســيار دشوار است 
و هز�نه آن بســيار باال ست. من حدود ٢ ميليون 
دالر صرف تنها ٣ عمل گذشــته 1رده ام و بعد از 
همه ا�ن ها، توان تحمل ندارم، اما با حما�ت شما 
تسليم نخواهم شد و به مبارزه ادامه خواهم داد.» 
او از ناحيه ران راست خود احساس درد 1رد، به 
همين خاطر برا �Q معا�نه عاد مراجعه 1رد، 
امــا درنها�ت با �Q عمل جراحــ" جد�د مواجه 
شــد. 1لمن اعالم 1رد آمــاده �Q عمل جراح" 
د�گر م" شــود و بــه همين  خاطر فعــال از و�لچر 
استفاده م" 1ند. او از همه مردم و همراهان خود 

خواست تا برا او دعا 1نند.
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فتاحيان مشاور عالی رئيس فدراسيون شنا شد
محسن رضوان� رئيس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو با قدردان� 
از حســن فعاليت هــا* انجام شــده در دوره مســئوليت فر"د الد"ن 
فتاحيان در حوزه دبير* با صدور ح2م� او را به عنوان مشاور عال� 
فدراســيون منصــوب 7رد. فتاحيــان پيش از ا"ن مســئوليت حوزه 
دبير* فدراســيون را برعهده داشت و هفته گذشته به عنوان مد"ر 
روابط بين الملل 7ميته مل� المپي< منصوب شد. رضوان� ضمن 
قدردانــ� از زحمــات فتاحيــان، از معرف� دبير جد"د فدراســيون 
با هماهنگــ� وزارت ورزش و جوانان و همچنين برگزار* مراســم 

تود"ع و معارفه ا"ن پست ط� روزها* آ"نده خبر داد.

پایان نخستين وبينار آموزشی کاراته با حضور ۴ 
قهرمان جهان

نخستين وبينار آموزش� 7وميته با حضور و تدر"س قهرمانان 7اراته 
جهان شــامل ذبيح ا... پورشيب، سجاد گنج زاده، بهمن عسگر* و 
امير مهد* زاده ط� ٤جلسه برگزار شد. در وبينار آموزش 7وميته 
ذبيح ا... پورشيب با تمر7ز بر ت2ني< گيا7و زو�7، سجاد گنج زاده 
بــا تمر7ــز بــر ت2نيــ< جودان-جــودان و جــودان چــودان، بهمن 
عسگر* با تمر7ز بر ت2ني< دست جلو و امير مهد* زاده با تمر7ز بر 
ت2ني< تبد"ل جودان برگزار شــد. برا* نخستين بار بود 7ه چنين 

وبينار* توسط قهرمانان 7اراته جهان برگزار م� شد.

جایگزین گل محمدى در اداره کل ورزش تهران 
مشخص شد

بــا بازنشســته شــدن رضــا گل محمــد* مد"ــر7ل اداره ورزش و 
جوانــان تهــران، گفتــه م� شــود نصــرا... پر"چهره مد"ــر7ل دفتر 
شــده  او  جانشــين  ورزش،  وزارت  بازرســ�  و  عمل2ــرد  مد"ر"ــت 
اســت. گل محمــد* جمعه اعالم 7ــرد از وز"ر ورزش خواســته تا با 
بازنشســتگ� او موافقت شــود. و* از اول آبان بازنشسته م� شود. 
پر"چهــره مد"ــر7ل  دفتــر مد"ر"ت عمل2رد، بازرســ� و رســيدگ� 
به شــ2ا"ات وزارت ورزش بــود. و* مدت� نيز به عنوان سرپرســت 

فدراسيون بس2تبال فعاليت م� 7رد.

آغاز به کار نوشاد عالميان در ليگ فرانسه 
نوشــاد عالميان لژ"ونــر تنيس رو* ميز 
ا"ران سه شــنبه هفته جار* به فرانســه 
تيــم  بــا  همــ2ار*  تــا  م� 7نــد  ســفر 
باشگاه� اش را از سر بگيرد. نوشاد 7ه 
سال گذشــته با تيم دسته دوم�  تور"ن  
در ليگ تنيس رو* ميز فرانسه به ميدان 
رفت، قرار اســت امســال هــم هم2ار* 
بــا ا"ــن تيــم را ادامه دهــد. نيمــا برادر 
7وچ< تر نوشــاد هــم در ليگ فرانســه 

بــه عنوان لژ"ونر تيم رومانــا باز* م� 7ند هم اوا"ل شــهر"ور ماه به 
فرانسه رفت و به اردو* ا"ن تيم ملحق شود. قرار است ليگ تنيس 

رو* ميز فرانسه از اواخر مهرماه آغاز شود.

اخبار خارپاشنه اى که ۴۵٠ميليون براى ورزش کشور آب خورد

باالخره ت2لي[ خارپاشنه جنجال� احسان 
حداد* مشخص شــد؛ زائده  7وچ�2 7ه 
گو"ا ٨ هزار "ورو در گلو"ش گير 7رده. عمل جراح� 7ه 
پيش تر توفان رســانه ا* به پا 7رده  و حرف ها* خارج از 
عــرف نا"ب قهرمان المپي< لندن هــم آتش بيار معر7ه 
شده بود، حاال با تصميم مسئوالن فدراسيون پزش�2- 
ورزش� در آلمان و ز"ر نظر پزش< معتمد حداد* انجام 
خواهد شد. آن هم با ا"ن بهانه 7ه پزش< آلمان� تضمين 
7تبــ� داده 7ــه جراح� بــا موفقيت انجام شــود. حال 
آن 7ه ارائه چنين تضمين ها"� از ســو* جامعه پزش�2 
معموال به صورت شــفاه� هم عرف نيست ول� شنيده 
م� شــود فدراســيون پزشــ�2 قصد دارد نامــه تضمين 
پزشــ< آلمان� را رو* سا"ت خود قرار دهد. به هر حال 
عمــل جراح� 7ه حــداد* گفته بود نم� توانــد آن را به 
دست ممد نقاش بسپارد، حاال در شرا"ط� قرار است با 
حما"ت فدراسيون پزش�2 ورزش� در آلمان انجام شود 
7ه اخيــرا 7ميته ملــ� المپي< صراحتــا مخالفت خود 
را بــا انجام آن در خارج از 7شــور اعالم 7ــرده. حال ا"ن 
ســوال مطرح است 7ه در شرا"ط اقتصاد* فعل� آن هم 
با نرخ افسار گســيخته ارز در بازار امروز چرا فدراسيون 
پزشــ�2- ورزشــ� برا* حداد* دا"ه مهربان تر از مادر 
شده و هز"نه ٨ هزار "ورو"� ا"ن حراج� را تقبل 7رده؟ 
عمل� 7ه به راحت� در داخل 7شور هم قابل انجام است 
ول� فقط بــه بهانه تضمين نــدادن پزشــ2ان داخل� به 
حداد* قرار شــده هز"نه گزاف چند صد ميليون� رو* 
دســت ورزش 7شــور بگــذارد. از "< طرف فدراســيون 
پزش�2 ورزش� متعهد شــده هز"نه جراح� و هتلينگ 
را 7ــه چيز* معادل ٨١٠٠ "ورو م� شــود، تقبل 7ند و 
از طرف د"گر فدراســيون دووميدان� هم چاره ا* ندارد 
بجــز ا"ن 7ه هز"نه بليت رفت و برگشــت فرســت 7الس 
حداد* برا* ســفر به آلمان را قبول 7ند. آن هم درست 
در شــرا"ط� 7ه نرخ "ورو در بــازار آزاد حدود ٣١ هزار و 
٥٠٠ تومان اســت 7ه با احتســاب قيمــت روز م� توان 

هز"نه اختصاص "افته صرفا برا* عمل جراح� احسان 
حداد* را حدود ٢٥١ ميليون تومان برآورد 7رد. ضمن 
ا"ن 7ــه با توجه بــه ممنوعيت پروازهــا* داخل�، هز"نه 
رفــت و برگشــت بــه آلمان در مــاه ميالد* جــار* فعال 
بين ١٦٠ تا ٢٠٠ ميليــون تومان(با پرواز امارات ١٦٠ 
ميليون تومان و پرواز لوفت هانــزا ٢٠٠ ميليون تومان) 
اســت. ا"ن همه هز"نه درحال� با"د برا* "< خارپاشنه 
معمول� صرف شــود 7ه شد"دتر"ن آسيب ها* ورزش� 
7ه مختص 7شت� گيران و فوتباليست هاست، در داخل 

7شور به بهتر"ن ش2ل مم2ن درمان م� شود.
  

اما دليــل ا"ن همه اصــرار حداد* برا* ســفر به آلمان 
چيســت؟ او 7ه به قول خودش در ا"ن سال ها به اندازه 
7ل موها* سرش، به ســفرها* خارج� رفته، فرضيه 
ســفر تور"ســت� به آلمان را منتف� م� 7ند. حال آن 7ه 
منتقــدان معتقــد بودند به دليل شــيوع 7رونــا حداد* 
مدت� نتوانســته به سفر ســياحت� خارج� اش برسد و 

حــاال قصــد دارد به بهانه عمل جراح� راه� ســياحت 
شــود. اما با "< حساب سرانگشت� ا"ن فرضيه پيش پا 
افتاده 7امال از بين خواهد رفت. چرا7ه به نظر م� رسد 
ســنار"و* د"گــر* پشــت پرده ا"ن ســفر نهفته اســت. 
ســنار"و"� 7ــه پيش تــر در المپي< ر"ــو ٢٠١٦ جواب 
داد و حاال شا"د نا"ب قهرمان المپي< لندن بار د"گر به 
دنبال ت2رار آن باشــد. از زمان شــيوع 7رونا تا به امروز 
تقر"با حدود "< ســال� م� شــود 7ه حــداد* در هيچ 
رو"ــداد بين الملل� شــر7ت ن2رده. حــال آن 7ه رقبا* 
مطرح او 7ه قرار است در المپي< با آن ها سرشاخ شود، 
مدت� است 7ه جسته و گر"خته حضور در تورنمنت ها* 
بين المللــ� را در شــرا"ط 7رونا"ــ� اســتارت زده اند تا 
ر7وردهــا* خود را به روز 7نند. در روزها"� 7ه رقبا به 
دنبال افزا"ش ر7ورد هســتند، احتمــال دارد حداد* 
رو* انتخابــات و رئيــس آ"نده فدراســيون دووميدان� 
متمر7ز شــده باشد. شــا"د هم چون به خوب� م� داند 
در المپيــ< پيش رو(بــه شــرط برگــزار*)، رو* ســ2و 

نخواهد رفت، بــار د"گر همچون ر"و، عمل خار پاشــنه 
را بهانــه 7ــرده. هنوز بــه خوبــ� خاطرمان هســت 7ه 
حداد* بــرا* حضور در المپيــ< ٢٠١٦، هز"نه ها* 
ارز* ز"ــاد* متوجه فدراســيون دووميدان� وقت 7رد 
و بعــد از عــدم موفقيــت در ر"و، به ناگاه آســيب د"دگ� 
را پيش 7شــيد و مدع� شــد بــرا* پرتــاب در المپي< 
روز* ١٢ آمپول م� زده. او ســپس برا* فرار از هجمه 
رســانه ها مستقيما از ر"و به آلمان رفت تا خارپاشنه اش 
را به تيغ جراحان بسپارد. ت2رار سنار"و ر"و برا* تو7يو 
درحالــ� ا"ــن بار پيــش از برگــزار* المپيــ< ٢٠٢٠ 
7ليــد خورده 7ــه رقبا* سرشــناس حــداد* همچون 
دنيل اســتال ســوئد*، فردر"< داچــرز جامائي2ا"�، 
لــو7اس وا"س ها"د"نگر اتر"شــ�، پيتر ماالخوفســ�2 
لهستان� و... درحال حاضر به ر7وردها* باال و نزد"< 
به٧٠ متر رســيده اند حاال آن 7ه حداد* 7ه پيش تر در 
رقابت با همين رقبا 7ــه در فينال دا"موند ليگ بلژ"< 
ر7وردها"ــ� باال* ٦٦ متر داشــتند، بــا پرتاب� معادل 
٦٤٫٧٥ به رتبه  ششــم� بســنده 7رده بــود. ر7ورد* 
7ه با توجه به دور* "< ســاله او از مسابقات، قطعا افت 
قابل توجهــ� هــم پيــدا 7ــرده و اگر وضعيت بــه همين 
منوال باشــد، قطعا ا"ن ر7ورد به ســ2و* المپي< هيچ 
بــه رتبه ها* هفتــم و هشــتم آن هم نخواهد رســيد. با 
ا"ن حســاب شــا"د حاال بهتر"ن راه برا* فرار رو به جلو 
پيــش از المپيــ< تو7يو، دل ســپردن بــه جراح� خار 
پاشــنه باشــند. عمل� 7ه دســت 7م "< ماه حداد* را 
درگيــر دوره درمان و نقاهتش م� 7نــد و بعد از آن هم 
فيز"وتراپ� و برگشــت آهسته به تمر"نات چيز* حدود 
"< ماه زمان خواهد برد. ا"ن گونه اســت 7ه تا المپي< 
تو7يو تنهــا فرصت چند ماهه ا* باقــ� م� ماند و قطعا 
حــداد* در ا"ن فرصت اندy قول� بابت مدال و ســ2و 
در تو7يــو نخواهــد داد و فقــط فدراســيون م� مانــد و 
هز"نه ها* ارز* 7ه "< ورزشــ2ار المپي�2 رو* دوش 

دووميدان� و ورزش 7شور گذاشته است!

حدادى به دنبال تکرار سناریوى ریو در توکيوست؟!

هفتــه ســوم ليگ برتــر واليبال امــروز با ٧ د"ــدار پيگير* 
م� شود. تيم شهردار* ورامين ا"ن هفته ميزبان شهداب 
"زد اســت. ا"ن ٢ تيم درحال� برابــر هم قرار م� گيرند 7ه 
7ادر فن� فصل گذشته شهردار* ورامين، امسال هدا"ت 
"زد* ها را در ليگ برتر برعهده گرفته اند و به همين خاطر 
رو"ارو"ــ� محمد عمده غياث� ســرمرب� و محمدحســين 

نجات� مرب� شــهداب "زد با تيم سابقشــان، جذابيت ا"ن 
د"دار را باال خواهد برد. ا"ن هفته د"دار تيم ها* ســپاهان 
و لبنيات هراز آمل هم د"دن� خواهد بود. سپاهان 7ه با ٢ 
برد و ٦ امتياز در رده دوم جدول رده بند* قراردارد، تيم با 
برنامه ا* است 7ه هدا"ت آن را رحمان محمد* راد برعهده 
دارد. در طــرف مقابــل، بهــروز عطا"� ســرمرب� لبنيات 

هــراز آمل بارهــا ثابت 7رده 7ــه تيم ها* تحــت هدا"تش 
حرف ها* ز"اد* برا* گفتن دارند. از ا"ن رو تقابل عطا"� 
و محمد* راد هم در نوع خود د"دن� اســت. تيم هورسان 

رامسر در هفته سوم ليگ برتر استراحت دارد.
 برنامه 

شهردار* قزو"ن – آذرباتر* اروميه؛ ساعت ١٦

شهروند اراy – خاتم ارد7ان؛ ساعت ١٦
شهردار* ورامين – شهداب "زد؛ ساعت ١٦

سا"پا تهران – راه "اب ملل 7ردستان؛ ساعت ١٦
شهردار* اروميه – پي2ان تهران؛ ساعت ١٦

فوالد مبار7ه سپاهان – لبنيات هراز آمل؛ ساعت ١٦
فوالد سيرجان – شهردار* گنبد؛ ساعت ١٦

 ليگ واليبال؛ دوئل هاى جذاب در ورامين و اروميه

نامه فاطمه سامورا مدرک فدراسيون عليه ویلموتس
فدراســيون فوتبــال ا"ــران اميدوار اســت در دادگاه عال� ورزش بتواند با مســتندات� 7ه در اختيــار دارد را* پرونده و"لموتس را به ســود خودش 
تغييربدهد. "�2 از اسناد* 7ه فدراسيون فوتبال م� خواهد به آن در دعو* با مارy و"لموتس در دادگاه عال� ورزش  7اس  ات2ا 7ند؛ نامه فاطمه 
سامورا دبير7ل فدراسيون بين الملل� فيفا  ست. نامه مربوط  به دوره ا* است 7ه فدراسيون فوتبال مستاصل برا* پرداخت حق الزحمه و"لموتس 
از فيفا خواستار پرداخت مطالباتش شده ، اما فيفا با نامه ا* به امضا* دبير7ل ا"ن درخواست را به خاطر تحر"م ها رد 7رده است. ا"ن نامه "�2 از 
مدار�7 اســت 7ه و7ال* فدراســيون فوتبال قصد دارند در دادگاه عال� ورزش و در دعو* با مارy و"لموتس مطرح 7نند، چرا 7ه بخشــ� از عدم 
پرداخت به موقع دستمزد مرب� بلژ"�2 به خاطر تحر"م ها و عدم هم2ار* فيفا در دادن پول مطالبات ا"ران به صورت قانون� بوده است. در ا"ن نامه 

دبير7ل فيفا به صراحت از ناتوان� فيفا در انتقال پول ها* ا"ران به حساب ها* اعالم شده به خاطر تحر"م ها* بان�2 خبر داده است. 
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گاف سایت عربی درباره رامين رضایيان 
��	 از معروف تر�ن سا�ت ها� ورزش	 عرب	 ٢ باز��ن 
تيم مل	 را اشــتباه گرفته اســت. وقت	 رامين رضا�يان 
در بلژ�( باز� م	 &رد ســا�ت &ــوورا عرب	 او را با &اوه 
رضا�ــ	 اشــتباه گرفتــه بــود. حاال حتــ	 با وجــود آن�ه 
رامين د�گر در بلژ�( نيســت و در باشگاه الدحيل باز� 
م	 &نــد باز هــم ا�ن ســا�ت او را با &اوه رضا�	 اشــتباه 
گرفته اســت. در حال حاضر نام رامين از ســو� ســا�ت 
&ــوورا به عنــوان دومين گلزن برتر ليــگ بلژ�( معرف	 

شده است!
سرپرست باشگاه پرسپوليس به قطر می رود

سرپرســت باشــگاه پرســپوليس قصــد دارد بــه اردو� 
تيمش در قطر ملحق شــود. پرسپوليس بعد از &سب ٢ 
برد در صدر گروه C مرحله گروه	 ليگ قهرمانان آسيا 
قــرار گرفت و هم ا&نون شــانس اول صعــود از ا�ن گروه 
به حساب م	 آ�د. مهد� رســول پناه، سرپرست باشگاه 
پرســپوليس در نظر دارد قبل از باز� بــا الدحيل راه	 
قطــر شــده و به اردو� سرخ پوشــان ملحق شــود. د�دار 
پرســپوليس-الدحيل فردا ساعت ١٩:٣٠ در ورزشگاه 

اجو&يشن سيت	 دوحه برگزار خواهد شد.
تکميل خریدهاى قلعه نویی با ٢ بازیکن دیگر 

تيم فوتبال گل گهر بعد از انتخاب امير قلعه نو�	، نفرات	 
مثل عل	 اصغــر عاشــور�، محمد ميــر�، عليرضا آرتا، 
عليرضــا حقيقــ	 و عليرضا عليزاده را بــه خدمت گرفته 
اســت. قلعه نو�ــ	 برا� تقو�ــت تيمش بــه دنبال جذب 
�( مدافع راست است و چند گز�نه هم در فهرست ا�ن 
مرب	 قرار دارنــد. از طرف	 با توجه به &مبود باز��ن در 
پســت دفاع ميان	، احتماال �( باز��ن در ا�ن پســت به 

ليست گل گهر برا� فصل جد�د اضافه خواهد شد. 

حضور پرسپوليس در دماى ٣۵ درجه، بازى 
در دماى ٢٢ درجه! 

پرسپوليس در ادامه مسابقات ليگ قهرمانان آسيا موفق 
شــد تيم التعاون عربســتان را ش�ست دهد و صدرنشين 
گروهش شــود. ا�ن د�دار در ورزشــگاه اجو&شين سيت	 
دوحه ��ــ	 از ورزشــگاه ها� تازه ساخته شــده و ميزبان 
د�دارها� جام جهان	 ٢٠٢٢ برگزار شــد؛ ورزشــگاه	 
&ه به خاطر سيستم خاص تهو�ه هوا�ش مورد توجه قرار 
گرفتــه اســت. در حال	 &ــه روز باز� دما� شــهر دوحه 
٣٥ درجــه بــود با ا�ن حــال با سيســتم تهو�ــه مطبوع �ا 
خن( &ننــده اســتاد�وم اجو&يشن ســيت	، دما� داخل 
زمين به ٢٢.٨ درجه سانتيگراد &اهش �افته بود و ٢ تيم 
در هوا�	 مطبوع و شبيه هوا� بهار به مصاف هم رفتند.

پــس از &ش وقوس هــا� فراوان درنها�ــت عل	 &ر�م	، هافبــ( تيم فوتبال 
اســتقالل &ــه قصد ترe ا�ن تيــم را دارد راه	 &شــور قطــر و اردو� تيمش 
شــد تا در ��	، دو باز� باق	 مانده در ليگ قهرمانان آســيا به ا�ن تيم &م( 
&ند. او در حال	 بامداد د�روز به قطر رســيد &ه &امال ناآماده و ســنگين بود. 
خــودش هم گفتــه ١٠ روز اســت تمر�ن ن�رده. بــا ا�ن حــال &ر�م	 مدع	 
شــده برا� &م( به استقالل به قطر ســفر &رده و بعد از ا�ن ٢ باز� هم با�د 
بهتر�ن تصميم را برا� آ�نده خود بگيرد. طبق شنيده ها مجيد نامجومطلق، 
سرمرب	 آب	 پوشــان برا� قرار دادن عل	 &ر�م	 در تر&يب باز� با الشرطه 
عــراق دچار ترد�د شــده و شــا�د ا�ن باز��ــن را از تر&يب اصلــ	 حذف &ند 

چرا&ه مم�ن است او ا�ن روزها تمر&ز الزم را نداشته باشد.

و&يل ســرمرب	 &روات اســبق پرســپوليس مدعــ	 شــد را� مح�وميت ا�ن 
باشــگاه به احتمــال فراوان پــس از اتمــام تعطيالت پا�ــان هفتــه اروپا ابالغ 
م	 شــود. اواخر هفته گذشــته هم خبر� منتشــر شــد مبن	 بر ا�ن &ه فيفا با 
ارســال نامه ا� رســم	 را� خود را درباره محروميت پرسپوليس از ٢ پنجره 
نقل وانتقاالتــ	 را بــه ا�ن باشــگاه و فدراســيون فوتبال ابالغ &ــرده &ه البته 
ا�ن موضوع از ســو� سرپرســت روابط عموم	 پرسپوليس ت�ذ�ب شد. ن�ته 
ا�نجاست &ه بران�و و و&يلش هم مدع	 هستند تا&نون نامه ا� در ا�ن زمينه 
در�افــت ن�رده انــد. بــا ا�ن وجود دارو بوشــيچ د�ــروز در گفت وگو�ــ	 &وتاه 
مدع	 شــد: «تا&نون هيچ نامــه ا� از فيفا در�افت ن�رده ا�م و احتمال ز�اد� 
وجود دارد پس از اتمام تعطيالت آخر هفته اروپا ا�ن ح�م به ما ابالغ شود.»

بران!و منتظر ابالغ را# مح!وميت پرسپوليس ترد�د نامجومطلق در استفاده از عل� �ر�م�

رقيبان به هوش، 
استقالل در خواب!

توق0 نقل وانتقاالت و بالت!ليف� آب� ها 

دوبــاره مثــل چنــد فصــل اخير 
بزنگـــــــــــاه  در  استقـــــــــــــالل 
نقل وانتقاالت با ب	 تدبير� مد�ران باشــگاه �ا 
مسئـــــوالن  چنـــددستـــــگ	  و  اختــــــــالف 
فرصت ســوز� م	 &ند و قطعا دود ا�ن مســئله 
در طــول و پا�ــان فصــل آ�نده به چشــم آب	 ها 
خواهد رفت و بعيد اســت در فصل پيش رو هم 
با ا�ن وضعيت استقالل مدع	 جام باشد. پس 
از پا�ان شــو� آندره آ اســتراماچون	 و س�وت 
 nجان و از ســر رفع ت�لي 	و بيانيــه ب 	طوالنــ
باشــگاه دربــاره ا�ن پرونــده، انتظــار م	 رفت 
و  مافــات  جبــران  بــرا�  باشــگاه  مســئوالن 
دلجو�	 از هواداران هرچه زودتر ت�ليn &ادر 
فن	 را مشــخص و ســرمرب	 جد�ــد را انتخاب 
&ننــد. هرچند رســانه ها از مذا&ره مســئوالن 
باشــگاه اســتقالل با ال�ســاندر نــور�، مرب	 
امــا باشــگاه در  ا�ران	-آلمانــ	 خبــر دادنــد 
هميــن مورد هم شــفافيت و صداقــت به خرج 
نــداد و اخبار و شــا�عات ضد و نقيضــ	 درباره 
چگونگ	 و روند مذا&رات منتشــر شده است. 
البتــه باشــگاه طبق معمــول �ــ( بيانيه صادر 
&رد و نوشــت: «باشــگاه اســتقالل در آســتانه 
د�دار مقابل الشــرطه در ليگ قهرمانان آســيا 
قــرار دارد اما متاســفانه شــا�عات مختلف	 در 

خصوص توافق با ســرمرب	 جد�د مطرح شده 
است. باشــگاه اســتقالل حما�ت خود از &ادر 
فنــ	 و باز��نان را اعالم داشــته و بر همدل	 و 
اتحاد برا� &ســب موفقيت در ليگ قهرمانان 
تا&يــد &ــرد و انتشــار چنيــن شــا�عات	 جــا� 
تعجــب دارد. همــه تمر&ــز مجموعــه باشــگاه 
ليــگ  در  موفقيــت  و  آرامــش  بــه  اســتقالل 
قهرمانان معطوف شده و از هواداران عز�زمان 
انتظــار دار�م بــه نظرات شــخص	 و شــا�عات 
توجه ن�نند. از رســانه ها� محترم و هواداران 
گرامــ	 تقاضــا م	 &نيــم از بيــان شــا�عات و 
گمانه زن	 هــا� نادرســت خــوددار� &ننــد.» 
باشگاه	 &ه مد�رانش در آستانه د�دار فينال 
جام حذف	 وارد مباحث و مجادالت شــخص	 
رفتــار�  بــا  و  م	 شــوند  ســابق  ســرمرب	  بــا 
و  م	 برنــد  حاشــيه  بــه  را  تيــم  غيرحرفــه ا� 
ســرمرب	 جــوان و &م تجربــه هــم تيــم را رهــا 
م	 &ند و م	 رود، حاال در شرا�ط عجيب	 گير 
افتــاده اســت. از �ــ( ســو حت	 ال�ــس نور� 
تماس استقالل	 ها را تا�يد م	 &ند و از سو�	 
د�گــر مد�ــران اســتقالل با اشــاره بــه حضور 
تيمشان در ليگ قهرمانان آسيا از بيخ و بن هر 
چيز� را &ه به &ادر فن	 آ�نده مربوط م	 شود 
ت�ذ�ب م	 &نند. در واقع مد�ران اســتقالل با 

سياســت �( بام و دو هوا شــرا�ط را بدتر از آن 
چيــز� &ه هســت &رده انــد و قطعــا &ادر فن	 
فعلــ	 آب	 هــا هم از اخبار پشــت پــرده آگاه	 
دارد. مجيد نامجومطلق و دســتيارانش با علم 
به ا�ن &ه موقتا هدا�ت آب	 ها را بر عهده دارند 
راه	 قطر شــده اند بنابرا�ن بهانه &ردن &ادر 
فنــ	 و خراب شــدن روحيه آن هــا اصال توجيه 
خوبــ	 بــرا� انفعــال �ا پنهــان &ار� باشــگاه 
اســتقالل نيســت. اگــر واقعا مصلحــت تيم در 
نظر گرفته شده چرا پس از د�دار درب	 حذف	 

و ش�ســت پرســپوليس و صعود بــه فينال جام 
حذف	 ا�ن مصلحت اند�شــ	 صورت نگرفت و 
تيــم توســط مد�ــران و ســرمرب	 &م تجربــه به 
حاشــيه رفت و نتيجه اش شــد از دســت رفتن 
�ــ( جــام بــا ارزش. به نظر م	 رســد باشــگاه 
استقالل بيش از آن�ه به ف�ر انتخاب سرمرب	 
جد�د باشد نيازمند مد�ر�ت	 قدرتمند و قاطع 
اســت &ه هم بتواند خــوب تصميم بگيرد و هم 
خوب عمل &نــد. اســتقالل در حال	 &ه همه 
رقبا�ش سرمرب	 دارند و &ار نقل وانتقاالتشان 

هــم تقر�با به پا�ان رســيده هنــوز اندر خم �( 
&وچــه اســت و نــه باز��نــان مــورد نظــرش را 
جذب &رده و نه توانســته ســتاره ها�ش را پا� 
ميز مذا&ــره بنشــاند و قراردادشــان را تمد�د 
&نــد. حتــ	 هنــوز ت�ليــn ليســت مــازاد هم 
مشــخص نيســت؛ ضمن ا�ن &ه حت	 اگر همه 
ا�ن اتفاقات افتاده باشــد چون هنوز سرمرب	 
مشــخص نشــده هــر نقل وانتقال	 خر�ــد &ور 
است و قطعا سرمرب	 جد�د در شروع &ارش با 

چالش	 جد� مواجه خواهد شد. 
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