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علت اصلی گــرانــی ســرســام آور خانه در  •
تهران همین بنگاه های امالک هستن که هر 
قیمتی بخوان روی خونه می ذارن و هیچ کس 

نظارتی بر اون ها نداره!
 اقالم ضروری مردم روز به روز داره گرون تر  •

ــه.  کره  ــردم خالی تر می ش و سفره هــای م
100گرمی اول امسال4600بود و هفته 
پیش شــد7300و وزارت صمت قیمت داد 

8000تومان! مثال سال جهش تولیده!
 ما بازنشستگان تامین اجتماعی زیر بار  •

این گرانی داریم له می شیم. آیا تو این کشور 
مسئولی هست که از خودمون باشه و درد ما 

رو بفهمه؟
 اگه قیمت بنزین خودروهای خارجی که در  •

بازار بیش از 300میلیون تومان ارزش دارند 
لیتری شش هزار تومان بشه و هر ماه 2درصد 
بهش اضافه بشه قیمت این ماشین ها و قیمت 
خودروهای داخلی ارزان تر خواهد شد. چه 
معنی داره کسی که از ارز ملی برای خریدن 
خودروی خارجی استفاده می کنه با دیگران 

یکی باشه.
و  • جومونگ  از  کمی  مــا  مسئوالن  ــاش  ک

رفقایش یاد بگیرند. بــاور کنید کشورمان 
گلستان می شــود. چون دایــم برنامه ریزی 
مسئولیت و وفاداری و رفاه مردم و پرهیز از هر 

وعده دوربینی در آن به چشم می آید...
چرا دانشگاه فردوسی دانشجویان را جزو  •

دانشگاهیان و کارمندان واستادان دانشگاه 
محسوب نکرده تا ترددشان رایگان شود؟

سهام عدالت، مــردم را سرکار گذاشته.  •
نه تلفن جــواب می دن نه شماره شبا قبول 
ــه مـــوارد فــوتــی هــا را مشخص  می کنن ون
می کنن. به فکر سهامداران باشید و مشکالت 

مردم را به گوش مسئولین برسانید.
برخی کارمندان گوشی شخصی دارند به  •

تلفن اداره جواب نمی دهند. کم کاری غوغا 
می کند و از طرح تکریم ارباب رجوع خبری 

نیست!
دخترم کالس نهم است. از وقتی قرار شده  •

ــاش رو انجام بــده، داره  با اینتر نت درس ه

ــی می شه. چون معلم هاشون آن قدر  روان
تکلیف و درس می دن که فرصت یک چای 
ــداره. حتی تاساعت 10شب  خــوردن هم ن
نمی تونه به همه درس هــاش برسه. هنوز 
ریاضی رو جواب نداده باید فارسی رو جواب 

بده و ...
بنده به عنوان یک شهروند و یک ایرانی از  •

خواندن مصاحبه احمدی نژاد ... با رادیو فردا 
و آرزوی موفقیت او برای دشمنان قسم خورده 

مان بسیار شوکه و عصبی شدم....
ــبــاع خــارجــی ظــاهــرا غلیظ تــر و  • خــون ات

رنگین تر است که با وجود کمبود منابع خونی 
در سازمان انتقال خون ایران مراکز اهدای 

خون از پذیرفتن آن امتناع می کنند!
خراسان:پیشتر در گزارشی در تاریخ 22  •

شهریور ماه در خراسان رضوی به این موضوع 
سازمان  مسئوالن  پاسخ  و  شــده  پرداخته 

انتقال خون هم در آن آمده است.
 ما از مسئولین محترم تقاضا داریم دراین  •

بحبوحه گرانی هیچ حرفی نزنند وطــرح و 
الیحه ندهند و مردم را به حال خود بگذارند. 

به خدا راحت تر زندگی می کنند.
 آقای وزیر آموزش و پرورش! آیا این انصافه  •

که شهریه مدارس رو مثل سال های قبل کامل 
پرداخت کنیم درحالی که کالس حضوری 
وجــود نــدارد و عــالوه بــرآن هزینه اینترنت و 

جزوات اضافی را هم می پردازیم!؟
 هموطنان با تحریم گوشت، تخم مرغ، برنج،  •

میوه، لبنیات، حبوبات، خودرو، مسکن و ... 
به جز هوا با گرانی و تورم مبارزه کنید.

 آقایی گفته اگر پراید ایران صادر شود فالن  •
قیمت است، باید گفت شتر درخواب بیند پنبه 
دانه.... امثال این آقا، بازار را به هم می ریزند 
و باعث گرانی می شوند. کشورهای دیگر 
بهترین خودروها را سوار  می شوند که حتی ما 

حاضریم دست دوم آن ها را وارد کنیم.
 متاسفانه وزارت صمت، تعزیرات و شورای  •

رقابت با کمک یکدیگر در گرانی خودرو مقصر 
هستند و دود آن به چشم مردم می رود. هریک 

توپ را به زمین دیگری می اندازد.

 پولی شــدن تــردد خــودروهــا در دانشگاه  •
فردوسی از اقتصاد ورشکسته این دانشگاه 

خبر می دهد.
 با توجه به تجربه موفق امسال در بازگشایی  •

مدارس در  16 شهریور برای رونق گردشگری 
را در  در مناطق جنوبی کشور مصوبه ای 
مجلس به تصویب برسانید که هر سال آغاز 
سال تحصیلی15 شهریورماه باشد و در ازای 
آن 15 روز در زمستان بعد از امتحانات ترم 

اول تعطیل باشد.
ــزار واحــد  • ــ  بــا تــوجــه بــه بالتکلیفی 18ه

مسکن مهر در استان دلیل اجباری پرکردن 
فرم انصراف افــراد متقاضی مسکن ملی از 
پروژه های مسکن مهر توسط شرکت عمران و 

شهرسازی شهر گلبهار واقعا چیست؟
ــای زندگی ام از  •  بــاور کنید بدترین روزه

دولت آقای روحانی است.
مــن یــک کــنــکــوری ام کــه هرچند عاشق  •

نقاشی و هنر هستم، به اصرار خانواده ریاضی 
خوندم و االن هم رتبه ام خوب نشده بود. می 
خواستم بگم که دالوری هم شیمی خونده و 
چهار سال عمرش رو هدر داده و حاال شده 
یکی از بهترین مجری ها. کاش والدین این 

نکته رو بدونن.
ــواب را در  • وقتی داســتــان خانم کارتن خ

روزنامه شما خواندم اشک ریختم. .... شاید 
روزی دولتمردان متوجه شوند و فکری به 

حال این مردم شریف بکنند!
این دولت فقط در یک کار فعال است آن هم  •

در دادن وعده!
من بیماری هستم که سرطان ریــه دارم  •

نمی توانم بروم صف معاینه فنی با اتومبیلم 
می روم بیمارستان امید بر می گردم. کسی 
ــدارم برایم بــرود صف معاینه فنی.  را هم ن

مسئوالن بگویند من باید چه کار کنم؟
 دانشگاه پیام نور تا پول واریز نکنی اجازه  •

استفاده از خدمات آموزشی رونمی ده!  حاال 
که دومیلیون طلبکار شدم می گن یک سال 
دیگه واریز می کنیم!  سال 85 هم 25هزار 

طلبکار شدم، رفته اند که واریز کنند!

معاون وزیر کار اعالم کرد: 

ثبت 118 هزار شکایت بابت حقوق معوقه در سال 98 

معاون وزیــر کــارو رفــاه اجتماعی گفت: در 
سال ۹8 میزان شکایت کارگران بابت حقوق 
معوقه 118 هزار و 672 مورد بوده است. به 
گــزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
حاتم شاکرمی بــا اشـــاره بــه آمــار شکایات 
کــارگــری در سه ســال گذشته اظهار کرد: 
تعداد کل دادخواست های واصله در سال 

13۹6، 2۹1 هزار و 51۹ مورد بوده که در 
سال 13۹7 به 302 هزار و 17 مورد افزایش 
یافته و در سال 13۹8 نیز نرخ ثابتی داشته و 
معادل 302 هزار و 860 مورد بوده است. 
به عبارتی شکایات واصله از سال 13۹6 تا 
13۹7 فقط 3/4 درصد رشد داشته است. 
وی با اشاره به تعداد دادخواست های واصله 

با موضوع حقوق معوقه تصریح کرد: شکایات 
کارگری بر پایه حقوق معوقه در سال 13۹6، 
ــوده که در سال  ــورد ب ــزار و 8۹7 م 108 ه
13۹7 با رشد 24 درصــدی به 145 هزار 
و 31 مورد رسیده بود اما در سال 13۹8 با 
کاهش 22 درصــدی به 118 هــزار و 672 

مورد کاهش یافته است.

3 نشانه مثبت  ارزی در روزهای سخت 
روایت همتی از بهبود صادرات نفت، سرعت گرفتن بازگشت ارزصادرات و رایزنی های موثر بین الملل 

ــوزه  ــزی گــفــت: در ح ــرک ــل بــانــک م رئــیــس ک
بین المللی رایزنی های ما در بعضی کشورها 
در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان 
ــادرات نفت و فــراورده هــای آن بهتر و روند  ص
گرفته  سرعت  صادرکنندگان  ارز  بازگشت 
اســت.بــه گـــزارش بانک مرکزی، همتی در 
جلسه با مدیران عامل بانک ها به وضعیت نرخ 
ارز در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: آمریکا 
تمام تالش خود را در این روزها به خرج داده 

است و نهایت جنگ روانی و فشار آن ها، همین 
شرایطی است که این روزهــا شاهد هستیم.
وی ضمن اشاره به اخبار ناشی از گشایش های 
ارزی گفت: در حوزه بین المللی رایزنی های ما 
در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از 
طرف دیگر میزان صادرات نفت و فراورده های 
آن بهتر و رونــد بازگشت ارز صادرکنندگان 
سرعت گرفته که هر سه این عوامل تاثیرات 
مثبتی خواهند داشت؛ بر همین مبنا از بانک ها 

هم می خواهیم به انتقال و در دسترس قرار 
دادن منابع ارزی برای نیازهای تعریف شده 
ادامه دهند.در همین حال نکته مهم دیگر این 
اســت که با وجــود اعــالم یک جانبه بازگشت 
تحریم ها از سوی آمریکا، همراهی نکردن دیگر 
کشورهای جهان با این اقــدام آمریکا موجب 
شد قیمت دالر فقط حدود 300 تا 400 تومان 
افزایش یابد که تغییر چندان محسوسی با توجه 

به تهدید اخیر آمریکا محسوب نمی شود.

1000ملک دولتی آماده فروش 
آغازفروش اموال دولتی که 50 سال بدون استفاده مانده است! 

ــوال دولتی و اوراق بهادار وزارت  مدیرکل ام
اموراقتصادی و دارایی گفت: در راستای قانون 
بودجه اجازه ورود به اموال مازاد دولت داده شده 
و توانستیم هزار ملک را به ارزش برآوردی 6 هزار 
و 600 میلیارد تومان شناسایی و فروش آن را 
مصوب کنیم.فاطمه وظیفه دادگر در گفت وگو 
با فارس با اشــاره به تکلیف قانون بودجه سال 

۹۹ در خصوص  فروش اموال مازاد دستگاه ها 
و موسسات دولتی، اظهار کرد: قریب به یقین 
هیچ یک از این امالک استفاده نمی شده و مازاد 
مطلق بوده است. سال های سال متروکه بوده 
و پرت مانده است. این امالک با ارزش نیستند 
و مثاًل 50 سال است که بدون استفاده مانده 
و  شامل مدارس و خانه های بهداشت متروکه و 

نظایر آن است.وی با بیان این که آیین نامه از اول 
خرداد ابالغ و فرایند عملیاتی تیر و مرداد شروع 
ــاع فــروش خوب است  ــزود: اوض شده اســت، اف
و امیدواریم آبان و آذر واریــزی به خزانه داشته 
باشیم. در دستورالعمل، شماره حساب خزانه 
نیز وجود دارد تا برگشت از خزانه برای تکالیف 

بودجه انجام شود.

پاکت خبری جدید برای یاقوت کاران

دستورخرید توافقی زرشک های انبار شده

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی از فراهم شدن 
ساز وکارها برای خرید توافقی زرشک سال قبل 
خبر می دهد و به خبرنگار ما می گوید: مشکالت 
زرشک کاران سبب شد معاون سازمان تعاون 
روستایی کشور هفته گذشته به استان سفر کند 
و از نزدیک سردخانه ها و بارگاه های موجود 
در استان را نظاره گر باشد. هرچند فقط به این 
هم اکتفا نشد و مدیر و معاونان سازمان تعاون 
روستایی استان به مرکز رفتند تا بــرای خرید 
توافقی زرشک سال قبل رایزنی شود و حال این 

موضوع محقق شده است.

زرشک کاران اعالم موجودی کنند	 
مهندس »قوسی« می افزاید: مقرر شد منابع 
و تسهیالت ارزان قیمت در اختیار استان قرار 
توافقی  بتوانند کار خرید  تا تشکل ها  گیرد 
زرشک را از کشاورزان انجام دهند اما طبق 
برنامه ریزی های اولیه قرار است ابتدا زرشک 
کاران به مراکز تعاون روستایی در شهرستان 
ــود مراجعه و سپس میزان  محل زنــدگــی خ

زرشک موجود خود و رقم فروش را اعالم کنند 
تا در گام بعدی کارشناسان تعاون روستایی 
بــرای نمونه گیری وارزیــابــی کیفیت زرشک 
اقدام کنند.وی با بیان این که قرار است زرشک 
به صورت توافقی خریداری شود و در مشهد 
ــروش برسد، تاکید می کند که  و تهران به ف
جزئیات  دیگر  هفته  یک  تا  ــاد  زی احتمال  به 
طرح خرید توافقی زرشک برنامه ریزی شود 
بنا بر  امــا  و دستورالعمل ها به نتیجه برسد 
پیش بینی ها در این طرح طبق توافقی که بین 

کشاورز و تشکل انجام می شود ابتدا قیمت تمام 
شده و سپس هزینه نگهداری برآورد می شود و 
بین 15 تا 25 درصد هم سود برای کشاورز در 

نظر گرفته خواهد شد.
به گفته قوسی، زرشــک خوب و درجــه یک به 
قیمت 48 تا 50 هزار تومان خریداری می شود 
و همه تالش براین خواهد بود که پول کشاورز 
طی دو تا سه هفته به حسابش واریز شود و با 
پول فروش محصول زرشک در بازارهای مشهد 
و تهران دوبــاره کار خرید از کشاورزان ادامه 
خواهد یافت.قوسی از پرداخت تسهیالت به 
زرشک کاران خسارت دیده از کرونا در استان 
خبر می دهد و می گوید: درباره حل مشکالت 
این قشر پیگیری های متعددی در کشور انجام 
و در گام نخست موجودی زرشک استان به وزیر 
جهاد کشاورزی اعالم شد تا تسهیالت مورد 
نیاز برای خرید محصول تامین شود و پیگیری 
قــرار گرفتن زرشــک کــاران خسارت دیــده در 
فهرست مشاغل آسیب دیــده از کرونا انجام 

شده است.

 آن چه پیروزی دیروز
 را تکمیل می کند

بله پیروز شدیم و آمریکا را شکست دادیــم. این 
ــزرگ، یک اتفاق کم نظیر در عرصه  شکست ب
حقوقی و نظام بین الملل بود. اتفاقی که فقط 
شکست حقوقی و سیاسی آمریکا و پیروزی ما 
نبود بلکه صدای زوال و فروپاشی نظام بین الملل 
را بلندتر به گوش ها رسانید اما به قول عرب ها »ثم 
ماذا؟«: حاال چه؟ این پیروزی چه معنایی دارد؟ 
آیا نشانه یا نمادی از پایان مشکالت ماست؟ آیا از 
معیشت مردم که اصلی ترین مسئله کشور است، 
گرهی باز خواهد کرد؟ در این مجال کوتاه، به 

دنبال پاسخی برای این پرسش ها هستیم.
1- بدون شک آن چه در شورای امنیت رخ داد 
و 13 عضو بدون استثنا مقابل یک جانبه گرایی 
آمریکا ایستادند و واشنگتن خود را در جهان تنها 
و خواسته و دستورش را بی اعتبار دید )البته اگر 
از حمایت یک یا دو رژیم مرتجع و عبری منطقه 
بگذریم(، می تواند نشانه ای از اتفاقات جدید 
در نظام بین الملل باشد. آمریکا با اصرارها و 
تک روی های خود برای بازگرداندن تحریم ها، 
برخالف همه قواعد حقوقی و بین المللی، عمال 
جهان را در برابر یک تصمیم قرار داد؛ تصمیم 
بر این که آیا قاعده اجباری آمریکا را بپذیرند یا 
نپذیرند و مناسباتی جدید رقم بزنند؟ تا این جای 
کار، جامعه جهانی با نمایش آمریکایی »مکانیسم 
ماشه« همراه نبود. اتفاقی که بی اعتباری جدی 
و سنگینی برای آمریکا به ارمغان آورد و احتماال 

در کوتاه مدت بر مناسبات این کشور با نهادهای 
بین المللی سایه خواهد افکند. بــدون سابقه 
است که آمریکا بخواهد کاری بکند و جهان تقریبا 
یک صدا مقابلش بایستد و رای منفی به او بدهد. 
این اتفاق بی هیچ تردیدی نتیجه ایستادگی 
ــران است که نشان  و صبر و استقامت مــردم ای
داده اند، ابرقدرت ها، چقدر شکننده و شکست 
پذیرند. روزی فقط مردم ایران مقابل آمریکا می 
ایستادند اما امروز نه فقط منطقه خلیج فارس که 

حتی شورای امنیت عرصه مقابله با آمریکاست.
2- البته یک مالحظه جدی را نباید نادیده گرفت 
و آن، این که معلوم نیست مقابله کشورهای غربی 
یعنی اروپایی ها در برابر آمریکا چقدر واقعیت و 
مداومت داشته باشد. هرچند در همین سطح 
هم سابقه نداشته اما به نظر می رسد این شرایط 
تا  باشد  انتخاباتی  تاکتیک  یک  اســت  ممکن 
ترامپ در انتخابات 53 روز دیگر رای نیاورد. 
در این صورت چه با رای آوردن دوبــاره ترامپ 
و چه با رای آوردن بایدن، احتماال دیگر نباید 
منتظردیدن چنین صف آرایی های جهانی مقابل 
ایاالت متحده بود. به همین دلیل، فرو رفتن در 
شادی ناشی از این پیروزی حقوقی و سیاسی 
بر آمریکا، یک خطای راهبردی است. چه این 
که همین اروپایی که دیروز بیانیه داد و مقابل 
آمریکا ایستاد؛ در 30 ماه گذشته که آمریکا از 
برجام خــارج شــده، اقــدام عملی بــرای جبران 
منافع اقتصادی ایران دراین توافق نکرده است، 
به جز صدور بیانیه و حرف! و بعد از این هم نباید 
انتظاری جز این داشت. اگر ترامپ رای بیاورد، 
اروپایی ها کاری نخواهند کرد که او را بیشتر از 
این عصبانی کنند! و اگر هم بایدن رای بیاورد، 
طبعا به او نزدیک خواهند شد و این می تواند 
منافع ملی ما را تهدید کند. لذا باید حواسمان 

درباره اروپا خیلی جمع باشد.
3- ناگفته پیداست که در این عرصه روی ثبات 

رای چین و روسیه به دالیل مختلف تا حد بیشتری 
می توان حساب کرد اما این شرایط نشان می دهد 
که تکیه گاه مطمئن و مستحکمی جز توانمندی 
های داخلی و ایجاد انسجام نداریم. مسیری که 
از تحول اقتصادی و معیشتی می گذرد. گرفتار 
ــوش و خرگوشی  پــیــروزی  ــدن در خـــواب خ ش
حقوقی-سیاسی بر آمریکا، ما را از مسئله اصلی 
مردم یعنی همان درد معیشت دور خواهد کرد. 
هفت سال گره زدن اقتصاد به سیاست خارجی 
و مذاکره و رها کردن عنان مدیریت اقتصادی 
باعث شده کشوری که طی هشت سال توانست 
همه ابرقدرت ها را در جنگ تحمیلی شکست 
دهد، در حوزه اقتصادی با مسائل جدی و بحران 
زایی مواجه شود و معیشت مردمی که بار اصلی 
ایستادگی را بردوش دارند، تحت فشار زیاد قرار 
گیرد. از این بحران نمی شود خارج شد مگر با 
دورکردن اقتصاد از اما و اگرهای سیاست خارجی 
و درک این واقعیت عیان که ترامپ و بایدن دو روی 
یک سکه اند و همچنین تمرکز بر مدیریت اقتصاد 
کشور. ایــن که در ایــن جنگ عیان اقتصادی، 
وزارت صمت به عنوان متولی اصلی تولید و خط 
مقدم دفاع، وزیر نداشته باشد نه به بایدن ربط 
دارد، نه ترامپ و نه شورای امنیت! این نماد رها 
کردن عنان مدیریت کشور است. امروز آغاز هفته 
دفاع مقدس است. مدیران امروز می توانند عکس 
های جذاب  و زیرخاکی از آن روزها که در قرارگاه 
هــای عملیاتی حضور داشتند، منتشر کنند و 
خاطرات منتشر نشده بگویند؛ اما هیچ کدام به 
این اندازه که خودشان همین امروز دست به کار 
شوند، در سنگر دفاع اقتصادی حضور یابند و عنان 
امور را محکم به دست گیرند و تصاویر جدیدی از 
فرماندهی یک جنگ تمام عیار و خاطرات تازه 
از ایستادگی مقابل دشمن بسازند تا معیشت 
مردم و اقتصاد ایران سروسامان گیرد، جذاب تر و 

ماندگارتر نخواهد بود.

توضیح معاون وزیر درباره احتمال اضافه شدن زبان »چینی« به آموزش مدارس
سرپرست معاونت برنامه ریزی درسی و تولید 
بسته های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
ــان هــای خارجی در تدوین  دربـــاره جایگاه زب
راهنماهای برنامه درسی تحولی و احتمال ورود 
زبان های خارجی جدید به فهرست آموزشی 
زبان های خارجی مصوب، توضیحاتی ارائه کرد.
علی محبی در گفت وگو با ایسنا، درباره جایگاه 
زبان های خارجی در تدوین راهنماهای برنامه 
درسی تحولی و ورود زبان های خارجی جدید 
به فهرست زبــان های خارجی مصوب، اظهار 
کرد: در برنامه درسی ملی و مصوبات شورای 
عالی، تدریس زبــان هــای انگلیسی، فرانسه، 
آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و روسی تصویب و 
به رسمیت شناخته شده است.وی افزود: در واقع 
از گذشته، به جز زبان انگلیسی، امکان انتخاب و 

تدریس زبان های دیگر هم وجود داشته و انتخابی 
بوده، هرچند زبان انگلیسی زبان غالب است.
سرپرست معاونت برنامه ریزی درسی و تولید 
بسته های تربیتی و یادگیری سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی با بیان این که یک بحث 
ــان های  ــوزش زب مطرح و مهم ایــن اســت که آم
خارجی فقط منحصر به انگلیسی نباید باشد، 
افــزود: دانش آموز حق انتخاب دارد و سازمان 
پژوهش باید برای زبان های مطرح و مهم دنیا 
که تعامل بیشتری با آن ها داریم برنامه درسی 
و محتوای الزم را آماده کند.محبی ادامه داد: 
پس از آن باید اختیار را به دانش آموز بدهیم که 
خودش انتخاب کند، بخواند و ارزش یابی هم 
ــد.وی دربــاره  از همان زبــان خارجی به عمل آی
پیشنهاد مطرح شده از سوی رئیس سابق سازمان 
پژوهش بــرای ورود زبــان جدیدی چون چینی 

و عربی به فهرست آمــوزش زبــان های خارجی 
در سال گذشته گفت: قطعا وقتی می گوییم 
زبان خارجی، باید اگر زبان خارجی رسمی بین 
المللی دیگری وجود دارد آن را به فهرست زبان 
های مصوب اضافه کنیم و حق انتخاب را به دانش 
آمــوزان بدهیم.سرپرست معاونت برنامه ریزی 
یادگیری  و  تربیت  بسته های  تولید  و  ــی  درس
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره 
زمان بازنگری و تصمیم گیری در این باره گفت: 
راهنمای برنامه درسی زبان خارجی یکی از 11 
حوزه تربیت و یادگیری است که در راهنماهای 
برنامه درسی که قرار است تا آخر سال به سرانجام 
برسد گنجانده شده و این موضوع نیز بررسی می 
شود.محبی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که 
بحث زبان های خارجی دیگر هم برای سال آینده 

به طور جدی مطرح شود. 

مادر شهید همت دارفانی را وداع گفت

حاجیه خانم »نصرت همت« مادر صبور شهید 
»محمد ابراهیم همت« به فرزند شهیدش ملحق 
شد. به گزارش ایرنا، شب گذشته محمدمهدی 

همت فرزند سردار شهید محمد ابراهیم همت 
فرمانده لشکر محمد رسول ا...)ص( خبر داد که 
لحظاتی قبل روح بلند مادربزرگ عزیزش به فرزند 

شهیدش ملحق شد. شهید محمد ابراهیم همت 
از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در هشت سال 

دفاع مقدس در عملیات خیبر به شهادت رسید.
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عبرتی به نام» محمود عباس« 

 دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در سرزمین های 
اشغالی گفته است که آمریکا در فکر جایگزین 
کردن »محمد دحالن« رهبر سابق جنبش فتح 
با محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان 
بــرای  شخصیت ها  یعنی  ــن  ــت.ای اس فلسطین 
آمریکا تاریخ مصرف دارنــد و تا زمانی که مطیع 
سیاست های واشنگتن باشند، مورد حمایت قرار 
می گیرند و اگر منتقد سیاست های واشنگتن 
باشند، خــوِد آمریکا بــرای کنار گذاشتن آن ها 
اقــدام می کند. مخالفت محمود عباس با طرح 
نژادپرستانه معامله قرن و به تازگی نیز مخالفت 
وی با عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم 
صهیونیستی و قطع روابط فلسطین با واشنگتن و 
تل آویو سبب شد واشنگتن تالش های خود را برای 
کنار گذاشتن محمود عباس و جایگزین کردن 
»محمد دحالن« به جای وی، آغاز کند. دحالن 
از اعضای سابق جنبش فتح و از فلسطینی هایی 
ــازی روابــط  ــادی س اســت کــه نقش مهمی در ع
کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی ایفا کرده 
است. پس از این که حماس در سال 2006 بر 
باریکه غزه مسلط شد و محمد دحالن از آن جا 
گریخت، اسناد و عکس هایی از منزل شخصی 
وی به دست آمد که روابط گسترده و عمیق وی 
با صهیونیست ها را اثبات می کرد. با توجه به این 
وضعیت است که آمریکا سعی دارد محمود عباس 
85 ساله برکنار شود و دحالن را جایگزین وی 
کند تا از یک سو از میزان مخالفت فلسطینی ها با 
معامله قرن و عادی سازی روابط کشورهای عربی 
با اسرائیل بکاهد و بار دیگر اختالف و واگرایی را 

میان گروه های فلسطینی حاکم کند.

تحلیل روز

ترامپ یک زن را برای کرسی خالی دیوان عالی آمریکا معرفی می کند 

یک تیر و دو نشان دونالد
نبی شریفی- در کشوری که بیشترین تعداد مرگ 
ناشی از ویروس کرونا را به ثبت رسانده و پلیس های 
نژادپرست سفید بدون محاکمه تیر خالصی را به پیکر 
سیاهپوستان شلیک می کنند، مرگ پدیده ای بسیار 
مهم تلقی نمی شود. حاال در همین کشور، مرگ خانم 
»روث گینزبرگ« یکی از 9 قاضی دیوان عالی آمریکا 
که در 8۷ سالگی بر اثر ابتال به سرطاان لوزالمعده 
در گذشته، جنجال سیاسی بزرگی به پا کرده است. 
اکنون ترامپ،  در آزمونی بزرگ قرار گرفته است. او 
نمی خواهد »اخالق مداری« یا »اشتباه سیاسی« را که 
اوباما مرتکب آن شد ، تکرار کند. اوبامای جوان در سال 
20۱6 با اصرار سناتورهای جمهوری خواه رای گیری 
و تایید نامزد پیشنهادی خود برای یک کرسی خالی 
دیوان عالی آمریکا را به دلیل آن که در سال انتخابات 
قرار داشتند برای چندین ماه به تاخیر انداخت که در 
نهایت ترامپ با پیروزی در انتخابات، نامزد دیگری را به 
سنا معرفی کرد. تصمیمی که باعث شد ترکیب قضات 
دیوان عالی آمریکا به نفع محافظه کاران شود. حاال، 
44 روز تا زمان انتخابات ریاست جمهوری  باقی است 
و ترامپ تمام تالش اش  را به کار بسته تا فردی مناسب 
ــوان عالی این کشور به سنا  را بــرای کرسی خالی دی
معرفی کند. با توجه به زمان اندک  تا انتخابات معلوم 

نیست که انتخاب قاضی تازه ای برای پست آزاد شده، 
امکان  داشته باشد. با این حال ترکیب جمعیتی سنا 
به نفع حزب حاکم است. اکنون 53 کرسی از ۱00 
کرسی مجلس سنای آمریکا، در اختیار حزب جمهوری 
خواه قرار دارد. ترکیبی که در آن تایید صالحیت قاضی 
جدید دشوار نیست. در صورت موفقیت ترامپ، ترکیب 
9 نفره دیوان عالی آمریکا، 6 به 3 به نفع محافظه کاران 
و جمهوری خواهان تغییر می کند. ترامپ، »ایمی کانی 
برت« و »باربرا لگوا« را به عنوان گزینه های پیشنهادی 
در نظر دارد. ترامپ در سال 20۱۷ »بــرت« را که در 
ایالت ایندیانا در مدرسه حقوق نوتردام تدریس می کرد 
به عضویت دادگاه تجدیدنظر فدرال در آورد. این زن 
48 ساله کاتولیکی به شدت محافظه کار است و هفت 
فرزند دارد. »لگوا« نیز قاضی دادگاه عالی ایالت فلوریدا 
بود. ترامپ در سال 20۱9 او را به عنوان قاضی دادگاه 
استیناف ایالت آتالنتا نامزد کــرد. لگوا، 52 ساله و 
با ریشه کوبایی، اولین قاضی با تبار التینی در دیوان 
عالی فلوریدا بــود. دو زن که به نظر می رســد، رئیس 
جمهورآمریکا به صورت نمادین می خواهد برای نمایش 
انتخاباتی مقابل رقیبش جوبایدن از آن بهره ببرد. بایدن 
پیشتر کامال هریس که آفریقایی-آمریکایی است را برای 

معاونت خود برگزیده است.

بسته َسمی برای ترامپ 
تیم امنیتی ترامپ یک بسته سمی ارسالی برای او را کشف کرد

ــاده بسیار سمی  ــاوی م بسته ای ح
ریسین برای دونالد ترامپ فرستاده 
شده بــود. همزمان چند نامه دیگر 
به نشانی ساختمان های دولتی در 
ایالت تگزاس ارسال شده بود که همه 
آن ها نیز شناسایی و کشف شده اند. 
شبکه سی ان ان به نقل از دو پرسنل 
امنیتی تایید کرد که این حادثه در 
اوایل هفته جاری رخ داده و این بسته 
ها حاوی ماده  بسیار سمی »ریسین« 
بــوده که با دو آزمایش نوع آن تأیید 
شد. ریسین ماده سمی بسیار قوی 
است که از پوسته دانه کرچک تهیه 
می شود. قدرت کشندگی این ماده 
به مراتب بیشتر از سیانور است. این 
استفراغ،  تهوع،  حالت  باعث  سم 
خون ریــزی داخلی در معده و روده 
و به دنبال آن نارسایی کبد، طحال 
و کلیه ها و مرگ به دلیل فروپاشی 
گردش خون می شود. پیش از این در 
سال 20۱8 نیز نامه ای حاوی سم 
ریسین بــرای دونالد ترامپ ارسال 

شده بود که پیش از رسیدن به مقصد 
شناسایی و نابود شد. در سال 20۱4 
هم در ایالت می سی سی پی مردی 
ــدان محکوم شــد. او  به ۱8 ســال زن
ــرای بــاراک  ــرده بــود که ب اعــتــراف ک
اوباما، رئیس جمهور وقت و مایکل 
نیویورک،  وقت  شهردار  بلومبرگ 
نامه های زهرآلود فرستاده است.از 
سوی دیگر، رئیس جمهور آمریکا در 
سخنرانی خود در تجمع انتخاباتی 
کارولینای شمالی از عزم دولتش 
برای خارج کردن نظامیان آمریکایی 
از افغانستان، سوریه و عراق سخن 
حضور  بــه  طورتلویحی  بــه  و  گفت 
آمریکا در سوریه بــرای سرقت نفت 
این کشور اذعان کرد.او مدعی شد: 
»ما تقریبا در حال پایان دادن به جنگ 
در افغانستان هستیم و می خواهیم از 
سوریه خارج شویم البته من تعدادی 
را آن جا به خاطر نفت باقی گذاشتم. 
آیا این خوب نیست که ما نفت را )برای 

خودمان( نگه داریم؟«

روزنامه دیلی صباح از تالش آنکارا برای جلب نظر 
آتن به جدول زمان بندی مطلوبش به مذاکره برای 
حل اختالفات اخیر گازی در شرق مدیترانه خبر 
می دهد. یونان به تازگی نیروهای نظامی خود 
را با خرید ۱8 هواپیمای جنگی و چهار کشتی 

جنگی از فرانسه تقویت کرده بود.

پیشخوان بین الملل 

با گذشت ۱2 سال از ترور شهید »عماد مغنیه« 
فرمانده حـــزب ا... لبنان در ســوریــه، نــام سر 
دسته عملیات این ترور فاش شد.طبق گفته 
وب سایت عبری زبان »تیکون عوالم« که هر از 
چند گاهی دست به افشاگری اسرار امنیتی 
رژیم صهیونیستی می زند، او فردی است به 
نام »نوعم ایرز« که هم اکنون نیز مدیرکل یک 
شرکت سایبری است. لو رفتن هویت این فرد، 
تشکیالت  امنیتی  ماهیت  به  شدیدی  ضربه 
جاسوسی و اطالعاتی رژیــم صهیونیستی به 

شمار می رود.ایــن وبگاه عبری زبان در ادامه 
به نقل از روزنامه نیویورکر نوشت : ترور این 
فرمانده حزب ا... لبنان در فوریه 2008، طی 
سازمان  و  موساد  سازمان  مشترک  عملیات 
سی.آی.ای آمریکا انجام شده بود. طبق کتاب 
»جاسوسان بی همتا« به نویسندگی »یوسی 
برقرار  ارتباطاتی  موساد  سازمان  میلمان« 
کرده بود که طبق آن محل حضور شهید مغنیه 
مشخص شده و امکان تعقیب وی فراهم آمده 
بود و آمریکا نیز  با این ترور موافقت کرده بود.در 

ادامه این کتاب آمده است که پس از آن موساد 
مسئول  را  خــود  بمب  ساخت  متخصص  یک 
فراهم کردن بمبی کرد که جز فرد مورد هدف به 
اطراف آسیبی وارد نسازد. نام فرد سازنده بمب 
در این کتاب به طور کامل آمده بود اما بخش 
نظارت و سانسور نظامی اسرائیل، با پاک کردن 
نام وی صرفا اجازه استفاده از حرف اختصاری 
»ن« را به نویسنده داده بود.این فرد که وظیفه 
ساخت بمب را بر عهده داشت فردی است به نام 
»نوعم ایرز« که در آن زمان معاون »تامیر باردو« 
رئیس کل موساد بود.از سوی دیگر وب سایت 
صهیونیستی »روترنت« با انتشار این خبر، این 
سوال را مطرح کرده است که چنین خبر مهم و 
خطرناکی چگونه از میان نهادهای امنیتی و 
نظامی اسرائیلی به بیرون درز پیدا کرده است؟

 نام مغز متفکر و طراح ترور شهید حاج عماد مغنیه فاش شد 

ضربه اطالعاتی به موساد 
چهره روز 

کارتون روز

نمای روز 

پلیس ضدشورش بالروس با محاصره کردن حدود 
دو هزار زن که برای اعتراض به نتیجه انتخابات و 
استعفای الکساندر لوکاشنکو در مینسک تجمع 
کرده بودند، تعدادی از آن ها را بازداشت کرد؛ از 
جمله یک مادربزرگ ۷3 ساله را که به قهرمان 

اعتراضات انتخاباتی بالروس بدل شده است.

فرشته مرگ؛بزرگ ترین حامی سیاست های 
کرونایی ترامپ. از میان 6 میلیون و 9۷0 هزار 
کرونایی در آمریکا، تاکنون، 203 هزار و 850 

تن بر اثر این بیماری کشته شده اند.

دکترسید رضی عمادی
international@khorasannews.com

در اعتراض به قوانین قرنطینه در لندن 32 نفر 
بازداشت شدند.برخی از معترضان بریتانیایی 
با حمل دست نوشته هایی کووید ۱9 را »زندان 

دیجیتال«یا » فریب« خواندند.
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ارز آوری 15 برابری آب انار و  شرط بندی روی کاور خواننده ها!

 

  3.9     M   views 

صف گاز در گرما و سرما

مشکالت مناطق محروم سیستان و بلوچستان بارها در 
فضای مجازی و رسانه ها مطرح شده اما همچنان وجود دارد 
و ابعاد مختلفی را دربرمی گیرد. یکی از کاربران با انتشار 
عکسی از صف کپسول گاز نوشته: »حدود 11 سال است 
که گاز به سیستان و بلوچستان رسیده. در این 11 سال 
اگه روزی یک کیلومتر هم گازکشی می کردن االن بیشتر 
نقاط استان گاز داشت، اما مردم همچنان در گرما و سرما 
در صف کپسول گاز هستند«. کاربر دیگری زیر این عکس 
نوشت: » کاش کمی بیشتر به فکر مردم خوب سیستان 
و بلوچستان باشیم .« کاربر دیگری نوشت:»حاال که لوله 
کشی گازشون درست نشده الاقل گاز مایع را بهشون 

برسونین که این جوری ساعت ها توی صف نمونن .«
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زندگی در حمام و یخچال

گزارش تکان دهنده ای در فضای مجازی با بازتاب زیادی 
همراه شد که در آن از خانواده هایی در یکی از شهرهای 
خراسان رضوی نوشته شده که به دلیل نداشتن خانه در 
حمام یا یخچال زندگی می کنند. در بخشی از این گزارش 
ادعا شده  که یک خانواده چهار نفره به علت ندادن اجاره از 
خانه استیجاری شان بیرون انداخته شده  و مجبور شده اند 
در حمام یکی از بستگان شان زندگی کنند. یا از زن و 
شوهری گفته شده که به دلیل نداشتن پول در یک یخچال 
ویترینی زندگی می کنند. البته با وجود این که  اعتیاد 
وجه مشترک بیشتر این خانواده هاست ،کاربران زیادی 
با راه انداختن پویشی به دنبال جمع کردن پولی برای 
گرفتن خانه ای برای آن ها افتادند . در این میان کاربری 
نوشت: »کاش مسئوالن می دیدند که این وضع اقتصاد 

چه بالهایی داره سر خانواده ها میاره.«
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باران در هند و کشتار مرغ ها در ایران!

ویدئویی از یک مرغداری در فضای مجازی منتشر شده 
که در آن صاحب مرغداری از وضعیت بد تغذیه مرغ های 
تخم گذارش می گوید. به گفته این فرد به علت نرسیدن 
غذا به این مرغ های تخم گذار مجبور به سپردن آن ها به 
کشتارگاه شده  اند. ظاهرا مسئوالن دولتی در پاسخ به 
علت نرسیدن غذای مرغ ها گفته اند که در هندوستان 
باران باریده و به همین علت محموله سویا نتوانسته وارد 
کشور شود. کاربری با ابراز تاسف از این وضعیت گفت: 
»این هم از وضعیت مرغداری مون. با این وضعیت طبیعیه 
که تخم مرغ این جوری قیمتش سر به فلک بکشه. وقتی 
مرغ  مولد تخم گذار رو با دست خودمون داریم می کشیم و 
از بین می بریم طبیعیه این وضعیت باشه«. کاربر دیگری 
هم نوشت: »این قشنگ اثر پروانه ایه که می  گن. تو هند 
بارون اومده، تعداد زیادی مرغ این جا در ایران کشته 
می شن!« کاربری هم نوشت: »وقتی وزارت صمت ماه 
هاست وزیر نداره می خواستی وضع اقتصاد کشور بهتر 

از این شه!«
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ارز آوری آب انار 15 برابر نفت!

»یک بشکه آب میوه انار می تواند حدود 1۵ برابر نفت 
ارزآوری داشته باشد.« این مهم ترین بخش صحبت 
های یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان آب میوه و کنسانتره ایران بود که در 
شبکه های اجتماعی با بازتاب زیادی همراه شد. مهرداد 
شمس مولوی گفته: »صنعت  آب میوه و کنسانتره طی 
چهار ماه اول سال ۹۹ ،بیش از ۳۸ میلیون دالر به وزن ۴۸ 
هزار تن صادرات داشته که عمدتا به پاکستان و ترکیه و 
افغانستان و روسیه و مقداری هم به آلمان صادر شده 
است. در ایران پتانسیل صادرات و ارزآوری بسیار  باالیی 
در زمینه آب میوه و کنسانتره وجود دارد، به طوری که یک 
بشکه آب میوه انار می تواند حدود 1۵ برابر نفت ارزآوری 
داشته باشد که از این نظر یک محصول استراتژیک مانند 
زعفران و پسته به حساب می آید.« کاربری نوشت: »اگه 
به تولید داخل کمک کنیم نیازی به نفت نخواهیم داشت.«
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شرط بندی روی کاور خواننده ها!

به نظر می رسد کسادی بازار موسیقی باعث شده برخی 
از خواننده های داخلی برای جبران این کسادی به سراغ 
تبلیغ روی پوستر یا کاور آثارشان بروند که در میان این 
تبلیغ ها ،لوگوها و لینک سایت های شرط بندی دیده می 
شود. همین اتفاق باعث شد دفتر موسیقی در یک نامه 
رسمی به مجمع صنفی تولید کنندگان آثار موسیقی، 
ممنوعیت تبلیغ سایت های شرط بندی را یادآوری کند. 
کاربران هم به این ماجرا واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »حاال بازارشون کساده باید با تبلیغ سایت شرط 
بندی جوونای مردم رو بدبخت کنن.« کاربر دیگری نوشت: 
»این احتمال وجود داره که خود خواننده هم خبر نداشته 
باشه و به خاطر قراردادی که با تهیه کننده داره ،مجبوره 
به هر اتفاقی تن بده.« کاربری هم نوشت: »جالبه در حالی 
که شرط بندی جرمه کلی سایت شرط بندی داریم که درگاه 

بانکی دارن!«
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دلیل گرانی لبنیات در چند خط

بخش هایی از برنامه »تهران 20« چند روز پیش که 
با حضور رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان 
فراورده های لبنی ایران در خصوص دالیل گرانی لبنیات 
پخش شده بود در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار 
گرفت. در این برنامه که با اجرای محمد دالوری روی آنتن 
می رود، علی احسان ظفری درباره دالیل  گرانی لبنیات 
گفت: »غذای دامی و طیور که با ارز ۴200 وارد شده به 
اندازه کافی به دست دامدار نمی رسد و دامدار این نهاده 
را با قیمت چند برابر از بازار تهیه می کند. دامدار چون 
نهاده را گران تر از قیمت مصوب تهیه کرده شیر را هم 
گران تر از  قیمت مصوب به کارخانه تحویل می دهد. وقتی 
هم که شیر گران شود دیگر محصوالت لبنی هم گران می 
شود.« البته ما بین این صحبت ها از نبود نظارت و عرضه 
نهاده های وارد شده در بازار به قیمت آزاد هم گفته شد.

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

اسکن کنید.

            ارز تخصیصی دارو در سال های 97 و 98

یکی از کاالهای اساسی که با شروع تحریم های آمریکا و نوسانات 
قیمت ارز به آن ارز 4200 اختصاص پیدا کرد، دارو بود. به گفته 
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در سال 97 دو میلیارد 
و 44۱ میلیون دالر ارز 4200 برای واردات دارو و ملزومات 
پزشکی اختصاص پیدا کرد. این رقم به گفته احمد همتی نماینده 

مجلس دهم در سال 98 به 3 میلیارد دالر هم رسید.

          یارانه ای برای شهروندان خارجی و ثروتمندان

واقعیتی که نمی توان آن را نادیده گرفت، این است که دارو 
هم مانند هر کاالی دیگری میل دارد از محلی با قیمت ارزان تر 
به جایی کوچ کند که گران تر خریداری  شود، یعنی جایی که 
متقاضی بیشتری دارد و افراد حاضرند، پول بیشتری برای آن 
پرداخت کنند. اتفاقی که پیش از این درباره سوخت می افتاد و 
هنوز هم ادامه دارد در مقیاس کوچک تری دارد برای دارو تکرار 
می شود. این یعنی اعطای یارانه از منابعی که متعلق به تمام افراد 

جامعه است به شهروندان کشورهای خارجی.
البته این نکته را هم نباید فراموش کنیم که هرچند یارانه برای کم 
کردن فشار گرانی از دوش دهک های پایین بوده اما بارها ثابت 
شده همواره دهک های باالیی، بیشترین مصرف یارانه را دارند، 
آن هم به یک علت مشخص، زیرا دهک های باال نسبت به دهک 
های پایین مصرف بیشتری دارند. هنگامی که قیمت یک کاال 
پایین نگه داشته می شود، هر کسی که بیشتر مصرف کند، در 
واقع یارانه بیشتری هم دریافت کرده و این خود میل به مصرف را 

نیز بیشتر می کند.

          اختالف 20 هزارتومانی ارز 4200 با ارز آزاد

همیشه چند نرخی بودن باعث فساد و رانت می شود اما عالوه بر 
فساد و رانتی که اقتصاددانان و کارشناسان حوزه سالمت بارها به 
آن اشاره کرده اند، تخصیص ارز 4200 در کنار نابود کردن تولید 
باعث قاچاق معکوس هم می شود. اختالف 20 هزار تومانی ارز 
4200 با ارز آزاد باعث شده داروهایی که با ارز 4200 وارد می 
شوند با 5 برابر قیمت به خارج از کشور قاچاق شوند. ناصر ریاحی 
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفته: »ارز 4200 در واقع 
پرداخت یک یارانه کور است. برای خود من اتفاق افتاده دارویی 
را از عراق برایم آورده انــد که برچسب اصالت خودمان روی آن 

بوده است.«
با این حال، رشد ناگهانی قیمت ها در دو سال اخیر نشان می 
دهد ارز 4200 هم نتوانسته از گران شدن دارو که دلیل اصلی 

اختصاص ارز بوده جلوگیری کند.

          جایگزین ارز 4200

آن چه نوشتیم نشان می دهد که با توجه به تخصیص ارز 4200 
تومانی ،دارو به خارج از کشور قاچاق می شود. کارشناسان 
معتقدند به دلیل فساد و رانت ناشی از چند نرخی شدن ارز باید 
به جای حمایت ارزی از واردات کاالهای اساسی به صورت ریالی 
از آن ها حمایت کرد. به طور مثال هوشنگ شجری عضو هیئت 

علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان معتقد است که به جای 
ارز دولتی بهتر است دولت با واریز وجه نقد از طریق کارت یارانه 
هر ماه از محل همان ارز دولتی به صورت ریالی مردم را برای خرید 
کاالی اساسی یاری کند. همچنین نجف  آبادی عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس هم درباره راه حل خروج از وضعیت 
فعلی دارو در کشور به فارس گفته: »حذف ارز دولتی و تخصیص 
یارانه به بیمه  ها، باعث می  شود مصرف دارو در کشور حدود یک 
سوم کاهش یابد؛ یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می  یابد؛ زیرا 
مسئله  ای که   اکنون وجود دارد، این است که بسیاری از داروها 
به دلیل تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، باعث 

قاچاق معکوس این داروها به کشورهای مجاور می  شود.«

          چشم امید به تغییر رویکرد سیاست گذار

دارو همیشه دارای حساسیت خاصی بوده چون از یک طرف 
با سالمت مردم سر و کار دارد و از طرف دیگر باید قیمت ها به 
نوعی باشد که بیماران یا خانواده های آن ها برای تهیه دارو به 
دلیل گرانی به مشکل بر نخورند به همین دلیل باید در حوزه 
دارو در عین جلوگیری از قاچاق، به گونه ای برنامه ریزی شود که 
آزادسازی قیمت دارو، فشاری به بیماران و مصرف کنندگان دارو 
وارد نکند. مشخص است که در رابطه با آزادسازی قیمت دارو، 
بیمه ها نقش اصلی را بازی می کنند، اما پیش بینی می شود با 
آزاد کردن قیمت دارو، دو بازار به وجود آید و برخی از اختالف 
نرخ این دو بازار سوءاستفاده کنند. یعنی یک بازار که دارو در آن 
قیمت کمتری دارد و مورد حمایت بیمه هاست و بازار دیگری که 
آزاد است و بیمه ها در آن نقشی ندارند. این اقدام دو مشکل را هم 
ایجاد می کند، یکی گران تر تمام شدن دارو برای افرادی که بیمه 
نیستند و دیگری سوءاستفاده از دفترچه های بیمه. با نگرش 
صرفًا اقتصادی، مورد اول مسئله ای نیست، منتها از آن جایی که 
دارو با جان و سالمتی انسان ها سروکار دارد، نمی توان تنها ابعاد 

اقتصادی آن را مدنظر داشت.

          جای خالی دفترچه بیمه الکترونیک

می دانیم هنوز دفترچه های بیمه، برای تعدد نسخه یا تعداد داروی 
نوشته شده سقف ندارند، پس این احتمال نیز وجود دارد برخی 
افراد با مراجعه مکرر به پزشک، دارو دریافت کنند و آن را در بازار 
آزاد به فروش برسانند. برای نظارت درست، نیاز به ساختار قوی 
مبتنی  بر فناوری اطالعات داریم که یکی از آن ها یکپارچه سازی 
اطالعات سالمت شهروندان در کشور در قالب سامانه الکترونیک 
است که بارها درباره آن نوشته ایم اما به نظر می رسد اتفاقی که در 
حال رخ دادن  است کمبود آن را ملموس تر می کند که باید برای 
آن کاری کرد. امیدواریم با اجرایی شدن این سامانه و جلوگیری 
از سوءاستفاده های احتمالی از پوشش  بیمه ای، دیگر بهانه ای 
برای آزاد شدن قیمت دارو باقی نماند. داروهایی که در برهه فعلی 
با مصیبت وارد می شود و به علت قیمت غیرواقعی از سوی برخی 
گردشگران خارجی یا قاچاقچیان دارو به خارج از کشور قاچاق 
می شود. حذف یارانه دارو کمک می کند آن چه را با سختی به 

دست آورده ایم، به  آسانی از دست ندهیم.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

این سحابی 
که به »چشم 
خدا« معروفه 

،یکی از 
آخرین مراحل 

زندگِی یک 
ستاره پیر 
و شبیه به 

خورشید رو 
نشون میده

یه زمانی برای 
دیدن اسمت 
باید از سحر 

می رفتی توی 
صف، بعد یک 

نفر از توی 
دکه، نفری 
۱00 تومن 
می گرفت 

اسمت  رو نگاه 
می کرد و بهت 

می گفت!

همه جای این 
 کره خاکی
 آدم های 

خرافاتی وجود 
دارن ،یه نمونش 

بعضی از مردم 
مکزیکوسیتی 

که فکر می کنن 
می تونن با جادو 
کرونا رو شکست 

بدن!

تصویر ناسا از »سحابی چشم خدا«

جادو علیه کرونا!

این فرمول 
رو با موبایل 

حساب 
کردم جواب 

شده 9، با 
ماشین 
حساب 

زدم جواب 
شده یک! 
به نظرتون 
کدومش 
درسته؟

همیشه فصل 
خشک کردن 

زردآلو و 
درست کردن 

لواشک، 
پشت بوم 
روستاها 
قشنگ 

میشه، االن 
این عکس 
پشت بوم  
خونه های 
کریم آباد 
پاکستانه.

دل انگیزترین پشت بام

ریاضی دان ها بشتابید

ناصری- از دو سال پیش که اقتصاد ایران با شوک ارزی روبه رو شد 
و با شروع دوباره تحریم های ظالمانه آمریکا در دام تورم قیمت ها 
افتاد، حوزه دارو به  دلیل وابستگی شدید به نرخ ارز و واردات با 
چالش های جدی مواجه شد.  به همین دلیل دولت با هدف حمایت 
از مردم به کاالهای اساسی ارز 4200 تخصیص داد که یکی از آن 
ها دارو بود. هرچند در ماه های اخیر و با توجه به سخت تر شدن 
تامین ارز، دولت تعداد کاالهایی که این ارز را دریافت می کنند به 
شدت کاهش داده و تخصیص ارز 4200 تومانی به دیگرکاالهای 
اساسی مثل دارو نیز با کندی زیادی صورت می گیرد اما همین 
تفاوت باالی نرخ ارز باعث صادرات دارو به صورت قاچاق شده 
است. البته قاچاق معکوس دارو مسئله تازه ای نیست، پیش از این 
هم رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به ایرنا گفته بود: »برآورد می شود 20 درصد یارانه ارز دارویی به غیرایرانی ها تخصیص  یابد. 
هم گردشگران خارجی داروهای ارزان را در ایران خریداری می کنند و هم داروهای ما به کشورهای دیگر قاچاق می شود.« امروز از 

آثار سوء ارز 4200 بر دارو نوشته ایم، ارزی که پیش از این بازارها و محصوالت متعددی را دچار بحران کرده است.

ما کنکوری های قدیم

اختصاص ارز 4200 به دارو باعث قاچاق دارو به خارج شده راهکار جایگزین چیست؟

داستان غم انگیز ارز 4200
این قمست: قاچاق معکوس دارو
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یک گفت وگو 

یک توئيت

یک عکس  

1۸ هزار میلیارد برای متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری 

مادر 3 شهید،  آخرین بازمانده در روستا
ایرنا -»کبری قاشق تراش« مادر شهيدان حسين، 
اکبر و علی برزگر در روستای روغنویه کرمان که 
خالی از سکنه است ،به تنهایی زندگی می کند . 
وی از خاطرات فرزندان خود و فضای روستا را دليل 

مهم ماندگاری خود ذکر می کند .

محمد اکبری/خبرنگار پارلمان

گفت وگوی متفاوت خراسان با ۴ رتبه نخست کنکور 99

رتبه اولی های کنکور چه رشته ای انتخاب می کنند؟
عبدالهی – رتبه های اول کنکور سراسری را کسب کرده اند، آن هم در سالی که سایه کرونا بر سر همگان از جمله 
کنکوری ها سنگینی می کرد و هنوز هم وضعیت قرمز این ویروس دست از سر ما برنداشته است. کرونا اما برای کنکوری ها 
اضطراب و دلهره ای بیش از دیگران داشت. تصمیمات متناقض مسئوالن برای برگزاری یا تعویق کنکور سراسری، فشار 
مضاعفی را به آن ها و خانواده هایشان وارد کرد؛ به گونه ای که حاال برخی دانش آموزان کنکوری معتقدند یکی از دالیل 
نتیجه نامطلوب شان در کنکور، همین بی برنامگی ها بوده است. با همه این اوصاف، کنکور سراسری امسال هم برگزار 
شد و رتبه های برتر آن هم معرفی شدند. دانش آموزانی که به گفته خودشان تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کردند و این 

ویروس منحوس هم نتوانست آن ها را از رسیدن به هدف شان بازدارد. آن چه می خوانید، گفت وگوی اختصاصی ما با ۴ 
رتبه برتر کنکور سراسری است که با آن ها درباره خاطرات درس خواندن در روزهای کرونایی، رشته و دانشگاه انتخابی، 
شغل پدر و مادر و احتمال ادامه تحصیل این نخبه ها در خارج از کشور صحبت کردیم. اگرچه روز گذشته تالش کردیم 
با مهدی محمدی تمر، رتبه  اول  رشته علوم انسانی هم گفت وگویی داشته باشیم اما تماس های متعدد ما با شماره تلفن 
همراه و شماره ثابت خانواده محمدی بی پاسخ ماند. با وجود این، گفت وگویی از این دانش آموز نخبه با صداوسیما منتشر 

شد و اعالم کرد که احتماال رشته حقوق را انتخاب می کند.

»ابوالفضل حاجی محمدحسین کاشی« رتبه اول رشته ریاضی از تهران

من و پدر و مادرم کرونایی شدیم

کرونا واقعا تاثيرات منفی زیادی روی درس خواندن ما 
داشت و فشار عصبی زیادی را تحمل کردیم. به هرحال ما 
هم مثل همه نگران بودیم که کرونا بگيریم و استرس زیادی 
داشتيم. من از تعطيلی مدارس و مجازی شدن کالس ها 
هم خيلی ناراحت بودم، چون فضای کتابخانه مدرسه 
برای درس خواندن من خيلی مناسب بود. از همه بدتر، 
ماجرای عقب افتادن کنکور بود و فشار زیادی را تحمل 
کردیم؛ با وجود این، همه اش خاطره بود. البته این را هم 
بگویم که من و پدر و مادرم همگی کرونا گرفتيم، اما ابتالی 
ما ارتباطی به کنکور نداشت. انصافا رعایت پروتکل ها در 
حوزه امتحانی ما هم خوب بود و همه چيز رعایت شده بود.

رشته و دانشگاه : برق یا کامپيوتر، دانشگاه صنعتی 
شریف تهران

شغل پدر و مادر : کارمند وزارت دفاع، خانه دار
ــه دوران مــتــوســطــه :  ــدرس م

غيرانتفاعی
 عزیمت به خــارج از کشور :
ــدارم،   عــالقــه ای به مهاجرت ن

کشور  در  دارم  ــت  ــ دوس
خودمان بمانم.

»سیدامیر سیدشنوا«   رتبه اول علوم تجربی از اردبیل

از تعویق کنکور خوشحال شدم

کرونا روی من تاثير گذاشته بود و روحيه ام پایين آمده بود؛ 
کمتر درس می خواندم و تمرکز کافی نداشتم. اما خودم 
را جمع وجور کردم و با شرایط کنار آمــدم. واقعيتش را 
بخواهيد من از تعویق حدود  دوماهه کنکور خوشحال هم 
شدم، چون از برنامه درسی عقب بودم و فرصت پيدا کردم 
که عقب ماندگی ها را جبران کنم. در روز کنکور هم شرایط 
مناسب بود، همه ماسک داشتند و فاصله اجتماعی رعایت 
شده بود، به همين دليل اصال استرس نداشتم و با آرامش 

به سواالت جواب دادم.

رشته و دانشگاه : احتماال رشته پزشکی دانشگاه تهران
شغل پدر و مادر : استاد دانشگاه، داروساز

ــه دوران مــتــوســطــه :  ــدرس م
تيزهوشان

عزیمت به خارج از کشور : 
خير، الاقل فعال نه.

»روژینا آزادی«  رتبه نخست رشته هنر تهران

فرصت قرنطینه برای کسب رتبه یک

از اسفند که کرونا شــروع شــد، همه ما شوکه بودیم. 
نمی دانستيم چه کار کنيم. نگران بودیم کرونا بگيریم و 
برای کنکور به مشکل بخوریم. اما من و خيلی از دوستانم 
تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کردیم. در دوران قرنطينه 
کرونا ما هم خودمان را قرنطينه کردیم تا فرصت بهتری 
بــرای درس خــوانــدن داشته باشيم، من هم با آرامش 
بيشتری برای کنکور می خواندم. آزمون های آزمایشی 
هم به دليل کرونا آنالین شده بود و می توانستم بدون 
نگرانی در آن ها شرکت کنم. در این آزمون ها بارها رتبه 
یک شدم و خوشبختانه در کنکور سراسری هم این اتفاق 

تکرار شد.

رشته و دانشگاه : احتماال گرافيک دانشگاه تهران
شغل پدر و مادر : مهندس برق، خانه دار

مدرسه دوران متوسطه : نمونه دولتی و غيرانتفاعی
ــارج از کشور :  عزیمت بــه خ

فعال نه؛ اما شاید در آینده به 
تحصيل در خارج از کشور 

فکر کنم.

»کیان بهادری« دانش آموزی مشهدی ساکن شمیرانات

 رتبه یک زبان، رتبه 15 ریاضی

اصالتا خراسانی ام و تا دو سال قبل مشهد بودیم اما سال 
97 به تهران آمدیم. از بچگی به زبــان خارجی عالقه 
داشتم و خوشبختانه توانستم رتبه یک زبان شوم. البته در 
بقيه درس ها هم وضعيت خوبی داشتم و به همين دليل 
رتبه 15 ریاضی در کشور را هم کسب کردم. حاال هم در 
رشته ریاضی انتخاب رشته می کنم.برای کنکور امسال 
خيلی سردرگم بودیم اما مهم ترین کار این بود که خيلی 
خودمان را درگير حاشيه های کرونا نکنيم. من هم همين 
کار را کردم، با خودم گفتم وقتی کار خاصی از دست من 

بر نمی آید، چرا این قدر جوش بزنم؟

رشته و دانشگاه : رشته کامپيوتر، دانشگاه صنعتی 
شریف

شغل پدر و مادر : آزاد، خانه دار
مدرسه دوران متوسطه: هاشمی 

نژاد مشهد، عالمه حلی تهران
ــارج از کــشــور :  عزیمت بــه خـ
ــاره اش نگرفته ام،  تصميمی دربـ

ممکن است در آینده این کار 
را بکنم.

مصوبه کمیسیون فرهنگی 
درحمایت بیمه  ای از زوج های نابارور

حجت االسالم مجيد نصيرایی سخنگوی کميسيون 
فرهنگی با اشاره به ادامه بررسی طرح جمعيت و 
تعالی خانواده، از تصویب مــاده ای برای حمایت 
بيمه های پایه از زوج هــای نابارور در جلسه اخير 
کميسيون فرهنگی خبر داد.وی افزود: نمایندگان 
وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعی با حضور 
در این جلسه، نظرات خود را درباره  تکاليفی که به 
آن ها در بحث جمعيت سپرده  شده، مطرح کردند.
نماینده مردم فــردوس در مجلس اظهار کرد: در 
نهایت مصوب شد تا مراکز درمانی مربوط به موضوع 
بارداری با رویکرد طب سنتی تاسيس شود. عالوه 
بر آن مقرر شد  امور درمانی و غربالگری زوج های 
نابارور تحت پوشش بيمه های پایه قرار گيرد.وی 
خاطرنشان کرد:  درباره سازمان تامين اجتماعی 
نيزمقرر شد مــواردی را که وزارت بهداشت برای 
انجام غربالگری های خاص در ارتباط با زوج های 
نابارور به این سازمان ارجاع می دهند، مورد حمایت 

بيمه ای قرار دهد.
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پوران درخشنده در جشنواره 
داکــا که در بنگالدش برگزار 
می شود، حضور خواهد داشت. 
قـــرار اســـت آثـــار او در بخش 
»بزرگداشت یک فیلم ساز« این 

جشنواره به نمایش درآید. این جشنواره اواخر 
دی  برگزار می شود.

آینده  هفته  حسینی  شــهــاب 
ــاز ضبط برنامه  همزمان با آغ
ــرای آن  »همرفیق« بـــرای اجـ
جلوی دوربــیــن مـــی رود. این 
ــا حضور  ــرار اســـت ب بــرنــامــه قـ

تماشاچیان ضبط شود و ثبت نام تماشاگران آن 
از شنبه آغاز شده است.

الــهــه رضــایــی امــشــب مهمان 
خواهد  تیکه«  »چهل  برنامه 
بود. او با برنامه هایی که در دهه 
60 ویژه مخاطبان کودک اجرا 
کــرده، در ذهن مــردم ماندگار 
شده اســت. »چهل تیکه« ساعت 23 از شبکه 

نسیم پخش می شود.

پردیس احمدیه از چهارشنبه 
هفته آینده با فیلم »تومان« به 
کارگردانی مرتضی فرشباف، 
روی پرده سینما حضور خواهد 
داشت. این بازیگر هم اکنون 
دو فیلم »مجبوریم« و »المینور« را آماده اکران 

دارد.

چهره ها و خبر ها

رضا میرکریمی قصد دارد فیلم 
جدیدی به نام »نگهبان شب« 
خــودش  تهیه کنندگی  بــه  را 
جلوی دوربین ببرد. او عالوه بر 
کارگردانی و تهیه کنندگی، در 
کنار محمد داودی به عنوان نویسنده فیلمنامه 

نیز در این فیلم حضور دارد.

رامــا قویدل پس از تقریبا یک 
سریال  تصویربرداری  ــال،  س
»ایلدا« را در لرستان به پایان 
رسانده است. قصه این مجموعه 
در روزهــــای ابــتــدایــی جنگ 

تحمیلی می گذرد و ایستادگی عشایر مرزنشین  
را در مقابل دشمن روایت می کند.

روزبه حصاری برای بازی در 
سریال »افــرا« ساخته بهرنگ 
رفته  دوربین  جلوی  توفیقی 
است. عالوه بر او، مینا وحید 
هم به تازگی به جمع بازیگران 

این سریال اضافه شده است. مهدی سلطانی 
ایــن سریال  بازیگران  دیگر  بازغی  پژمان  و 

هستند.

سینمای جهان

تلویزیون

سعید راد در گفت وگویی که با برنامه رادیویی 
»صحنه« داشته، از بــازی در سریال »دل« به 
کارگردانی منوچهر هادی ابراز پشیمانی کرده 
است. او همچنین به انتخاب نامناسب بازیگران 
سریال و افزایش قسمت های آن با اهداف تجاری 
انتقادهای تند و صریحی داشته است. نظر منفی 
او درباره سریال بازتاب گسترده ای در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی داشت و منوچهر هادی 
هم با عذرخواهی از او، به این موضوع واکنش 
نشان داد. به بهانه این اتفاق، نگاهی داشته ایم 
به بازیگرانی که بازی در یک سریال، تجربه ای 
ناخوشایند و پشیمانی برای آن ها به جا گذاشته 

است و نظرشان در این باره را علنی کرده اند.

سعید راد/ دل	 
سعید راد در گفت وگوی تلفنی با برنامه »صحنه« 
ابتدا دربــاره پشیمانی از بازی در سریال »دل« 
صحبت کرده و گفته است: »این کار راضی کننده 
نبود. چون سناریو را کامل نخوانده بودم و پنج 
صفحه، ۱0 صفحه در اختیار من قرار می دادند. 
حتی زمانی موردی پیش آمد به من گفتند سناریو 
را می خواندی!« او در ادامه توضیح داده که به 
دلیل تعهدی که داشته از بازی در سریال انصراف 
نداده است. سعید راد همچنین از انتخاب اشتباه 
حامد بهداد و ساره بیات برای ایفای نقش »آرش« 
و »رستا« انتقاد کرده و گفته است: »چهره حامد 
بهداد و ساره بیات برای این طور نقش ها ساخته 
نشده اند. چون آن قدر افسرده، غم بار و سن باال 
هستند.« او در بخش پایانی صحبت های خود نیز 
به افزایش تعداد قسمت های سریال هم اشاره 
کرد و توضیح داد: »اوایل قدری خواستم با طرح و 
اصول خودم پیش بروم، اما دیدم فضا این طوری 
نیست. می خواهند زود بگیرند و تمام کنند؛ 20 
قسمت را 30 قسمت و 30 قسمت را ۴0 قسمت 
کنند و حتی اگر  یک مقدار جا داشت ۵0 قسمت 
هم سریال را درمی آورند. چون مردم مهم نیستند 
و می خواهند تجارت کنند.« منوچهر هادی 

در اینستاگرام به صحبت های او واکنش نشان 
داد و در بخشی از این پست نوشت: »اگر به هر 
دلیلی این همکاری به سلیقه شما خوش نیامده 
و خاطر زیبای شما را آزرده، من تمام قد به احترام 
شما، مهربانی هایت و سابقه درخشانت در حوزه 
بازیگری می ایستم و فقط به خاطرات خوبی که در 

پشت صحنه با شما داشتم فکر می کنم.«

صفا آقاجانی/ ستایش 3	 
صفا آقاجانی جزو بازیگران جدیدی بود که 
به فصل دوم سریال »ستایش« ساخته سعید 
سلطانی اضافه شد. او در این مجموعه یکی از 
نقش های فرعی یعنی نقش مادر »محسن« با 
بازی امیرمحمد زند را ایفا می کرد و در فصل 
سوم هم حضور کمرنگی داشت. او سال 97 در 
گفت وگویی از حضور کوتاهش در فصل 3 گالیه 
کرد و گفت که قرار بوده شخصیت او نقش مهمی 
در سریال داشته باشد و یکی از شخصیت های 
اصلی باشد، اما تغییراتی اتفاق افتاد که نقش او 
بسیار کوتاه شد. آقاجانی دلیل انصراف ندادن 
از بازی در سریال را اخالق حرفه ای و تعهدی که 

به کار داشته اعالم کرده است.

لیال حاتمی/ نهنگ آبی	 
لیال حاتمی یکی از این بازیگران است که در 
اولین تجربه حضور در نمایش خانگی، با سریال 
»نهنگ آبی« شکست خورد. شاید اگر این اولین 
سریال حاتمی نبود، تحمل شکست کمی آسان تر 
می شد، اما او از بازی در این سریال به کارگردانی 
فریدون جیرانی تا حدی ناراضی بود که تصمیم 
گرفت از بازی در سریال انصراف دهد. حذف 
کاراکتر »آناهیتا« با گم وگور شدن این شخصیت 
در قصه اتفاق افتاد. علت اصلی نارضایتی لیال 
حاتمی، برآورده نشدن انتظارات او از نقشی که 
برعهده داشته بوده و طبق گفته لیال حاتمی 
وعده هایی که برای پرداخت بیشتر شخصیت 
به این بازیگر داده شده بود نیز هرگز عملی نشد.

سام درخشانی/ ماتادور	 
سام درخشانی با سریال پلیسی »مــاتــادور«، 

تجربه نارضایتی از اثری را که در آن بازی کرده از 
سر گذرانده است. او که در این سریال نقش یک 
شخصیت پلیس را بازی کرده بود، سال 92 در 
گفت وگویی، به طور مفصل از این سریال انتقاد 
کرد و گفت آماده نبودن فیلمنامه ضربه بزرگی به 
آن زد. او در توضیح علت پشیمانی اش از بازی در 
این سریال گفته است که قصه با شخصیت های 
منفی پیش می رفته، کاراکترهای پلیس نقش 
بعضی  و  نداشتند  داســتــان  در  تاثیرگذاری 
اتفاقات داستان منطقی نبوده است. در نهایت 
تصمیم می گیرد از سریال کناره گیری کند، 
بنابراین پیشنهاد می دهد که در بخشی از قصه 
کاراکتر او شهید و این شخصیت از قصه حذف 
شود که این پیشنهاد عملی می شود و شاهد 

حضور »مسیح احدی« در سریال بودیم.

بهرام رادان/ رقص روی شیشه	 
برخالف دیگر بازیگران این فهرست، علت 
پشیمانی بهرام رادان از بازی در سریال »رقص 
روی شیشه« ساخته مهدی گلستانه، مربوط به 
مسائل مالی است. این بازیگر که به عنوان یکی 
از سرمایه گذاران در پروژه حضور داشت، پس 
از پرداخت نشدن دستمزد بازیگران و اختالف 
بر سر مسائل مالی، تصمیم می گیرد از بازی در 
این مجموعه کناره گیری کند. عالوه بر او امیر 
آقایی نیز از ادامــه حضور در سریال انصراف 
داد. از آن جایی که این بازیگران جزو نقش های 
اصلی سریال بودند، »رقص روی شیشه« ناتمام 
ماند و پس از توزیع قسمت ۱2 ادامه سریال از 
طریق نریشن روایت شد و این مجموعه به پایان 
رسید و البته شکست بزرگی را در کارنامه 

رادان به جا گذاشت.

لیندا کیانی/ پرستاران	 
لیندا کیانی سال 97 در برنامه »من و شما«، از 
بازی در سریال »پرستاران« به کارگردانی شهرام 
شاه حسینی به شدت اظهار پشیمانی کرد. او 
دلیل نارضایتی خود از بازی در این سریال را 
مربوط به فضایی که در پشت صحنه کار وجود 
داشــت اعــالم کرد و گفت در پشت صحنه این 

سریال فضای دیکتاتوری وجود داشت و همه 
چیز در آن سریال شکل کارمندی داشته که 
تحمل این فضا برای او سخت بوده و »پرستاران« 
را به تجربه ای تلخ در کارنامه او تبدیل کرده است. 
سریال »پرستاران« سال 9۵ از شبکه یک روی 
آنتن رفت و مورد استقبال مخاطبان قرار نگرفت.

مرجانه گلچین/ آرماندو	 
مرجانه گلچین هم مانند سعید راد، تا اندازه ای 
از بازی در یکی از سریال ها به نام »آرماندو« 
احساس پشیمانی کرده که ترجیح داده است 
اصال سریال را نبیند. او در ویژه برنامه »چشم 
روشنی« که از شبکه یک پخش می شد، این 
موضوع را اعالم کرد و درباره علت نارضایتی اش 
توضیح داد که توقعاتش از این مجموعه برآورده 
برنامه  آن  در  گلچین  مرجانه  ــت.  اس نشده 
توضیح داد که ایده سریال یعنی قصه ای درباره 
آرزوهـــای سیاهی لشکرها در دنیای سینما 
را دوست داشته، اما به خوبی به این موضوع 
پرداخته نشده است، تغییرات شخصیت ها  نیز 

غیرمنطقی بوده و تناقض داشته اند.

حدیث میرامینی/ ستایش 2	 
حدیث میرامینی یکی دیگر از بازیگران سریال 
»ستایش« است که از بازی در این مجموعه 
ــت. ایــن بازیگر ســال 93  پشیمان شــده اس
در گفت وگویی، بــازی در فصل دوم سریال 
»ستایش« ساخته سعید سلطانی را یک اشتباه 
دانست. او نیز مانند بسیاری از هنرمندانی که 
تجربه پشیمانی از حضور در اثری را داشته اند، 
اشکال کار را متوجه کامل نبودن فیلمنامه 
در آغاز تصویر برداری سریال دانسته و گفته 
است که شخصیت »نازگل« در قسمت های 
ــت، اما  اول قصه شخصیت جذاب تری داش
در ادامــه این کاراکتر کمرنگ می شود و به 
آن پرداخته نمی شود. طبق گفته این بازیگر 
گفت وگو با نویسنده و تهیه کننده سریال هم 
دردی را دوا نکرد و وعده ها عملی نشد، به این 
ترتیب بازی در این سریال برای او، تبدیل به 

تجربه ای منفی شد.

به بهانه اظهار پشیمانی عجیب سعید راد از بازی در سریال»دل«

باشگاه پشیمان ها؛از مرجانه گلچین تا سام درخشانی
مائده کاشیان

مهران رجبی: 2 روز دیگر از 
بیمارستان مرخص می شوم

مهران رجبی که چند روز پیش بر اثر ابتال به کرونا 
در بیمارستانی واقع در زنجان بستری شده بود، در 
گفت وگو با فارس خاطر نشان کرد: »به هر حال من 
هم درگیر این بیماری شدم و خدا را شکر که نسبت 
به چند روز گذشته حال بهتری دارم.« وی ادامه داد: 
»همچنان در بیمارستان بستری هستم. حالم کمی 

بهتر است و بیشتر حالت تهوع و بی اشتهایی دارم.«
ــان ترخیص از  ایــن بازیگر روز گذشته دربـــاره زم
بیمارستان و ایفای نقش در سریال »شهید شهریاری« 
که برای این سریال راهی زنجان شده بود، بیان 
کرد: »دو روز دیگر مرخص می شوم، اما به توصیه 
پزشک باید تا یک هفته استراحت کنم و به محض 
این که حالم بهتر شد به زنجان می آیم و بازی ام را 
انجام می دهم.«مهران رجبی هفته گذشته برای 
ایفای نقش پدربزرگ شهید شهریاری در سریالی 
به نام همین شهید هسته ای راهی زنجان شده بود 
اما به محض رسیدن به گروه و قبل از این که مقابل 
دوربین برود، به دلیل عالیم ناشی از سرماخوردگی 
به بیمارستانی در زنجان مراجعه کرد و بعد از انجام 

تست کرونا در همان جا بستری شد.

برنامه سینمایی شبکه افق روی 
آنتن می رود

برنامه »افق سینما« با اجرای سعید الهی از امروز روی 
آنتن شبکه افق می رود.

به گزارش ایلنا، این برنامه که کاری مشترک از سوی 
این شبکه و انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس 
است، از دوشنبه 3۱ شهریور امسال و همزمان با 
چهلمین سالگرد  گرامی داشت هفته دفاع مقدس، 
به مدت ۱2 شب متوالی ساعت ۱9 و پس از آن همراه 
با نمایش یک فیلم، عصر جمعه هر هفته مهمان 

مخاطبان خود در سراسر کشور خواهد بود.
ــرای ایــن برنامه را سعید الهی برعهده دارد و  اج

تهیه کنندگی آن با علی اکبر کرد است. 

مستند کاترین هپبورن در تورنتو

مستندی درباره کاترین هپبورن بازیگر برنده چهار 
جایزه اسکار این روزها در مرکز توجه است.

ــزارش مهر، شرکت ســازنــده فیلم مستند  بــه گـ
سینمایی »مرا کیت صدا کن«، پیش از برگزاری 
جشنواره فیلم تورنتو مراحل فروش بین المللی این 
مستند را که درباره کاترین هپبورن، بازیگر عصر 
طالیی هالیوود است، آغاز کرد. این مستند ساخته 

لورنا تاکر کارگردان است.
هپبورن نامزد دریافت ۱2 جایزه اسکار شد و توانست 
چهار بار برنده جایزه بهترین بازیگر زن شود که رقمی 
رکوردشکن است. مقاومت متمایز و استعداد مانای 
او باعث شده است که او تبدیل به نمادی برای زنان 
شود. تاکر گفت: »من همیشه کاترین هپبورن را 
تحسین می کردم؛ رفتار، وقار و ظرافت او فوق العاده 
بود. او چه حسی داشت، چه چیزی باعث می شد 
ادامه بدهد و با چه تقالهای خصوصی مواجه شد؟ 
او هرگز تسلیم نشد، به مسیر خود ادامه داد و برای 
رویاهایش جنگید که این حقیقتًا الهام بخش است.«

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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 همشهری جومونگ
 با 200 اسم مستعار!

کیم جونگ هی، یکی از مشهورترین متخصصان 
هنر نقاشی و خطاطی در تاریخ کره محسوب 
می شود. کیم در سال 1786 میالدی به دنیا 
ــا او را  ــره ای ه ــت. ک ــذش ــد و در 1856 درگ آم
در  کتیبه خوانی  علم  متحول کردن  دلیل  به 
کشورشان و نیز ایجاد سبک نوشتاری مشهور به 
»چوسا«، بسیار قابل احترام می دانند. این خط 
در واقع ترکیبی از الفبای چینی و کره ای است. 
جونگ هی به خاطر کشیدن نقاشی گل ارکیده 
هم شهرت فراوانی دارد. امروزه تابلوهای او با 
قیمت بسیار گزافی در چین و کره خرید و فروش 
می شود. اما نکته عجیب و غریبی در زندگی 
وی وجــود دارد که تا مدت ها کسی از علت آن 
سردرنمی آورد. جونگ هی متجاوز از 200 نام 
مستعار دارد! چــرا؟ حقیقتش این است که او 
خودش هم نمی دانست این قدر نام مستعار دارد! 
هنگامی که آقای جونگ هی مشغول اختراع خط 
و ترکیب الفبای کره ای و چینی بود، تلفظ واژه ها 
مبنای خاصی نداشت و خوانندگان اسم او را با 
تلفظ های مختلف می خواندند و از آن جاکه در 
زبان چینی و کره ای، قاعده مندی زبان های این 
سوی عالم کمتر وجود دارد، تعداد نام مستعار 
جونگ هی، کمی زیــاد شــد! بااین حال برخی 
معتقدند که این کثرت نام مستعار، دالیل دیگری 

هم داشته است که بر ما معلوم نیست. 

تاریخ جهان

جواد نوائیان رودسری – روابط سیاسی میان 
ایران و فرانسه در دوره ناپلئون بناپارت، با انعقاد 
ــرارداد فین کنشتاین به اوج خــود رسید؛ اما  قـ
خیانت دولــت پاریس، باعث ازهم گسیختگی 
روابط دوجانبه شد و از سوی دیگر، نفوذ روس و 
انگلیس در ایران، راه را برای تکاپوهای سیاسی 
گسترده فرانسویان بست. بااین حال، در نیمه دوم 
دوران حکومت محمدشاه، آن ها شخصی به نام 
»کنت سرتیژ« را به ایران فرستادند تا میان دولت 
فرانسه بعد از سقوط ناپلئون و قاجارها مناسبات 
تجاری برقرار کند. البته این مناسبات به شدت 
تحت تأثیر نفوذ روسیه تزاری و بریتانیا در ایران قرار 
داشت. در همین زمان بود که حاجی میرزاآقاسی، 
صدراعظم نه چندان باهوش محمدشاه، تصمیم 
گرفت اقدامی به قول خودش »پولتیک« را برای 
ارتباط با فرانسه انجام دهد. به همین دلیل، میان 
او و سرتیژ عهدنامه مودتی امضا شد که بیشتر 
متضمن روابــط تجاری فرانسه با ایــران بــود؛ در 
واقع پاریس امتیازاتی برای اتباع خود به دست 
می آورد و در مقابل امتیازی به اتباع ایرانی نمی داد. 
حاجی میرزاآقاسی که بعد از امضای قرارداد، تازه 
متوجه مفاد آن شده بود، سعی کرد برای ایرانیان 
هم، امتیازات مشابه را به دست بیاورد؛ اما ناواردی 
او در فنون دیپلماتیک و پاسخ های سرباالی سرتیژ، 

این موضوع را غیرممکن کرد.

اوضاع تغییر می کند	 
با آغاز زمامداری امیرکبیر در 

 ،1227 ــال  س مهرماه   28
ایران بعد از مدت ها، سکان 
دستان  در  را  خـــود  اداره 

ســیــاســتــمــداری بــاهــوش 
ــد مـــی دیـــد؛  ــن ــم ــدرت و ق

سیاستمداری که به خوبی 
از نفوذ روس و انگلیس 
ــود و  ــران باخبر ب در ایـ

می دانست باید با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، 
رودرروی دشمنان قرارگیرد. به همین دلیل، 
امیر در برابر روس و انگلیس، به دنبال برقراری 
ارتباط با دولت های اروپایی دیگر رفت و بر این 
سیاست، در تمام دوران حکومتش پای فشرد. 
سرتیژ که از این رویکرد امیرکبیر آگاه بود، کوشید 
تا قراردادی را که در دوران محمدشاه به امضای 
صدراعظم وقت رسانده بود، به تأیید شاه جدید و 
امیرکبیر هم برساند و به قول معروف، جای پای 
خودش را محکم کند. اما امیر از همان ابتدای کار، 
سفیر فرانسه را فاقد شعور سیاسی و دیپلماتیک 
یافت و متوجه شد که او هم، مانند روس و انگلیس 
در پی تحقیر ایران و ایرانی است. از این رو، در 
نخستین گام و ظاهراً برخالف رسم مألوف، هنگام 
به تخت نشستن ناصرالدین شاه، نشان سلطنتی 
را به سرتیژ اهدا نکرد؛ اقدامی که بر سفیر فرانسه 
سخت گران آمد و در محرم سال 1265 )آذرماه 
سال 1227(، طی نامه ای تند به امیر، از این کار 
او گله کرد و حتی نشانی را که از محمدشاه گرفته 
بود، پس فرستاد. امیر که متوجه شده بود، سفیر 
فرانسه هنوز او را نمی شناسد و نمی داند که دوره 
و زمانه عوض شده است، نامه را با یادداشتی برای 
میرزامسعودخان، کفیل وزارت خارجه فرستاد و 
خواست تا جواب درخوری به زبان درازی سرتیژ 
بدهد. میرزا مسعودخان هم در نامه ای مفصل، 
ضمن اشاره به خبط های دیپلماتیک سفیر، او 
را به خاطر فقدان سواد سیاسی شماتت کرد و 
برایش نوشت: »از فطانت و درایت و کاردانی آن 
جناب زیاده از حد بعید بود که از اولیای دولتی 
که وزیر دول خارجه مستقل دارد، این گونه 
مکاتبات به صدارت عظمی شود.« آن گاه 
به توبیخ سرتیژ پرداخت و تصریح کرد: 
»آن جناب به هیچ  وجه من الوجوه حق 
نداشتند به این سیاق و به این طرز 
از اولیای دولت علّیه مطالبه تصویر 
زیرکانه  رفتار  نمایند.«  همایون 
امیرکبیر، جــای اعتراضی برای 
سفیر فرانسه باقی نگذاشت؛ اما او 
در رفتارش با اتباع ایران تغییری 
ایجاد نکرد و ازهمین رو، الزم بود 
برخورد مناسبی با وی صورت 

پذیرد.

روشدن دست سفیر فرانسه	 
سرتیژ،  نامه نگاری  مــاجــرای  از  بعد  مدتی 
ــرای معاهده دوستی میان فرانسه  امیر اج
و ایــران را معّلق کــرد. سفیر که این معاهده 
سیاسی  محافل  در  ــدام  ــرض ان ع وسیله  را 
فرانسه می دانست، با شتاب خود را به امیر 
رساند و خواستار توضیح شــد. امیر خیلی 
ساده پاسخ داد که آیا حاجی میرزاآقاسی، 
صدراعظم وقت، برای امضای چنین قراردادی 
از محمدشاه اجازه نامه رسمی داشته است؟ 
سرتیژ که انگار بــرق او را گرفته بــود، گفت 
که چنین بوده و آقاسی به نمایندگی از شاه 
ــران قــرارداد را امضا کــرده اســت. اما امیر  ای
ــن اســت،  کــه مــی دانــســت واقعیت غیر از ای
خواستار رؤیت نسخه این اجازه نامه که نزد 
سرتیژ بــود، شد. سفیر که چنین گواهی را 
در اختیار نداشت، برای ارائه آن امروز و فردا 
کرد و امیرکبیر هم، پیگیرانه، هر روز پیغام 
می فرستاد که آن گواهی چه شد؟! دست آخر 
سفیر نزد امیر رفت و اظهار کرد که آن قرارداد، 
ــرارداد اصلی  در واقــع مقدمه ای بــرای یک ق
است که چون عمر شاه قبلی دوام نداشت، 
باید در دوره شــاه جدید قاجار امضا شود! 
امیر این حرف را به طور ضمنی پذیرفت؛ اما 
سفیر فرانسه باز هم ساز زیاده خواهی کوک 
کرد و خواست در متن قــرارداد، تغییراتی به 
نفع فرانسه ایجاد کند؛ اما امیر زیر بار نرفت و 

خواستار حقوق متقابل شد.

قراردادتان را دوست نداریم!	 
سرتیژ کــه در بــرابــر خــونــســردی و پایمردی 
صدراعظم ایران کم آورده بود، نامه ای به فرانسه 
نوشت و وضعیت را شــرح داد. مدتی بعد نزد 
امیر رفت و گفت که دولتمردان فرانسوی تن به 
تغییرات مدنظر ایران نمی دهند؛ یا همان قرارداد 
قبلی یا هیچ! سرتیژ ضمن صحبت هایش به این 
نکته اشاره کرد که ایران در شرایط فعلی و در برابر 
نفوذ روس و انگلیس به دوستی فرانسه نیازمند 
است. اما امیر، با آرامش پاسخ داد: »اتفاقًا امنای 
دولــت علّیه ایــران نیز در چند مجلس شوری، 
مالحظات دقیقه نموده، به هیچ وجــه صالح 
دولت و ملت خود را در انعقاد این فصول عهد 
تجارت ندانسته اند«؛ آن گاه برای این که به سرتیژ 
حالی کند که از موقعیت وی بین دولتمردان 
ــرد: »هرگاه  ــت، تأکید ک فرانسوی باخبر اس
آن جناب اختیارنامه ای از دولت متبوعه خود 
در دست داشته باشد، مضایقه ندارند به فصول 
جدیده که مصلحت و رضای دولت و رفاه رعیت و 
قوام تجارت در آن درج باشد، عهد تجارتی جدید 
منعقد سازند.« به این ترتیب، امیر آب  پاکی را 
روی دست سفیر فرانسه ریخت. او نیز برافروخته 
دفتر کار صدراعظم ایــران را ترک کرد و بدون 
اجــازه ناصرالدین شاه و امیر، تصمیم به ترک 

تهران و حرکت به سوی پاریس گرفت.

کجا با این عجله؟!	 
درهمین حال، مأموران خفیه امیر، برای او 
خبر آوردند که سرتیژ قصد دارد پس از ورود به 
اسالمبول، سفارتخانه های دولت های اروپایی 
در عثمانی را علیه ایران تحریک و کار را برای 
بازرگانان ایرانی سخت کند. امیر از این مسئله 
هنگامی مطلع شد که سفیر به قزوین رسیده 
بود. به سرعت پیکی را برای والی آذربایجان 
فرستاد و از او خواست که سفیر را با احترام 
نــگــه دارد و مدت  و تحت الحفظ در مکانی 
سه ماه مانع خــروج وی شــود. به دنبال این 
اقدام، امیرکبیر نامه ای حاوی دستورالعمل 
اجرایی برای مصلحت گذار )نماینده سیاسی( 
ایــران در اسالمبول فرستاد و از او خواست 
تا پیش از ورود سرتیژ به پایتخت عثمانی، 
سفرای اروپایی را دعوت و آن ها را نسبت به 
وضعیت سفیر فرانسه توجیه کند. سرتیژ در 9 
ژوئن سال 1849)19 خرداد 1228( وارد 
اسالمبول شد و در همان ابتدای ورود، مقاله 
تندی را علیه دولت ایران در یکی از نشریات 
عثمانی چاپ و تهدید کرد که به زودی ناوگان 
فرانسه خــود را به خــارک می رساند و آن را 
اشغال می کند؛ اما شاید خودش هم نفهمید 

که چرا اقدامش بازتاب چندانی نیافت!
منابع:

امیرکبیر و ایران؛ فریدون آدمیت؛ انتشارات 
خوارزمی؛ 1362

امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار؛ اکبر 
هاشمی رفسنجانی؛ انتشارات فراهانی؛ 1346
تاریخ روابط خارجی ایران؛ عبدالرضا هوشنگ 

مهدوی؛ امیرکبیر؛ 1350

نقشه دیپلماتیک امیرکبیر برای گوشمالی سفیر فرانسه
آیا انگلیس معتقد بود رژیم بعث از ایران چرا میرزا تقی خان، نماینده سیاسی دولت پاریس در تهران را 3 ماه ممنوع الخروج کرد؟

شکست می خورد؟
اقرار موذیانه تاچر به محاسبات 

اشتباه صدام!

از جزئیات نقشه صــدام برای  تقریبًا  غربی ها 
حمله به ایــران آگــاه بودند. این اطــالع با توجه 
به حمایت تمام عیار آن هــا از رژیــم بعث عــراق و 
تحریک این رژیم به رودررویــی با ایران، چندان 
ماگارت  بااین حال،  نمی رسد.  به نظر  عجیب 
خاطرات  در  انگلیس  نخست وزیروقت  تاچر، 
مربوط به روز 20 سپتامبر سال 1980 )29 
شهریور 1359(، یعنی حدود 40 سال قبل، 
از مذاکرات محرمانه اش با وزیر خارجه کابینه 
خود سخن گفته است که در آن، ضمن اشاره به 
این دیدگاه رایج در میان غربی ها که شکست 
جمهوری اسالمی ایران و غلبه رژیم بعث عراق 
را در کوتاه مدت پیش بینی می کردند، با این نظر 
مخالفت می کند و می نویسد: »به وزیر خارجه 
گفتم كه در این نظر كه ایران در مدتی كوتاه از 
پای درخواهد آمد، شریک نیستم و دلیل آوردم 
كه ایــران دارای یک نیروی هوایی مؤثر است، 
مردمی مقاوم دارد و ارتش ضعیف شده آن در 
جریان انقالب، در اندک مدتی تمركز خواهد 
یافت و دست به حمله متقابل خواهد زد. ارزیابی 
و محاسبات صدام از فروپاشیدگی ارتش ایران 
درست نیست؛ زیراكه بیشتر نیروهای کارآمد 
این ارتش باقی هستند ... هشت سال بعد نظر 
من تأیید شد؛ زیراكه عراق جز در هفته های اول 
جنگ، پیشرفتی نداشت و مقروض و زمین گیر 
شد.« با این حال، این پیش بینی ظاهرًا معقول، 
انگلیس در جریان جنگ  از آن نشد که  مانع 
تحمیلی، از هیچ مساعدتی در راستای کمک به 
رژیم صدام فروگذار کند. شاید مارگارت تاچر، 
بعدها و پس از پیروزی جمهوری اسالمی ایران 
در جنگ تحمیلی هشت ساله، خواسته است با 
اصــالح متن نوشتاری خــود، مانع از آبروریزی 
بیشتر شــود و سیاستمدارانه، متن خــود را با 
واقعیت های اتفاق افتاده هماهنگ کرده است، 
اقدامی که به هیچ وجه با شخصیت چند وجهی 

تاچر مغایرتی ندارد.

 به یاد انقالبی ترین هجرت تاریخ

 مهاجرت پیامبر اسالم)ص( 
به مدینه؛ اواخر تابستان

نزد مورخان مسلمان و نیز تمام کسانی که به مطالعه 
تاریخ اسالم می پردازند، چنین رایج است که از تقویم 
قمری برای نشان دادن اوقات و هنگام رویدادها 
بهره می برند. بــاایــن حــال، اگــر بخواهیم زمــان 
تثبیت شده وقایع را بازشناسی کنیم، مثاًل بفهمیم 
که در کدام فصل و در چه روزی اتفاق افتاده اند، 
استفاده از تاریخ خورشیدی، دقیق تر خواهد بود 
و به همین دلیل، از دیرباز، جمعی از ریاضی دانان 
و منجمان مسلمان دســت به تهیه جدول هایی 
برای دسترسی به این زمان های تاریخی زده اند. 
بر اساس این محاسبات، یکی از رویدادهای بسیار 
مهم در تاریخ اسالم، یعنی هجرت رسول خدا)ص( 
به مدینه که بعدها به عنوان مبدأ تاریخ مسلمانان 
برگزیده شد، اواخــر تابستان و به احتمال زیاد، 
سپتامبر،   21 با  مصادف  شهریورماه،   31 روز 
اتفاق افتاده است. بنابراین، بر اساس محاسبات 
نجومی، امروز سالروز هجرت سرنوشت ساز حضرت 
ختمی مرتبت)ص(، بر اساس تقویم هجری شمسی 
است؛ همان روزی که پیامبر)ص( برای قوام دین 
و برپایی حکومت اسالمی، جالی وطن فرمود و 
زادگاهش را به مقصد یثرب ترک  کرد. این هجرت 
تأثیر عمیقی بر سرنوشت جهان باقی گذاشت؛ 
ــداد، اســالم راه خود را در تاریخ گشود  با این روی
و در اندک زمانی، بزرگ ترین تمدن تاریخ بشر، 
تحت آموزه های آن شکل گرفت و حکومت های 
خودکامه و ابرقدرت هایی که برای اقتدار خود، 
حدی قائل نبودند، در برابر موج انقالبی اسالم، 
به زانو درآمدند. رسول خدا)ص( پس از مهاجرت 
به مدینه، نسلی از مسلمانان را تربیت کرد که در 
میان آن ها، عالی ترین نمونه های تربیت انسانی 
وجود داشت؛ مردان و زنان باتقوایی که در هر گام 
و هر رفتاری، تنها رضای خدا را می جستند و با 
قلب آکنده از ایمان خود، طاغوت و شرک را مغلوب 
کردند. با توجه به زمان هجرت پیامبر)ص(، یعنی 
اواخر تابستان و گرمای طاقت فرسای شبه جزیره 
عربستان، باید این سفر نسبتًا طوالنی، سفری 
سخت و صعب بوده باشد؛ اما وقتی قرار است امتی 
پدید آید که الگویی برای دیگر امت هاست، باید که 

پا در مسیر سخت و صعب گذاشت.  
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به شکل های داده شده، گزینه مناسب برای 
جای خالی را پیدا 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.

721896534
689534712
543217896
237948651
914765328
856123947
165489273
478352169
392671485

724196358
985273461
136845297
258417936
493568712
617932845
371629584
542381679
869754123 

حل جدول شماره  7769 حل جدول شماره 975   
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11.بزرگ منشی- تحریم یک کشور-محنت  12.نوعی 

موشک زیرآبی-پایتخت کنیا

عمودی :
1.بخیل-مجلس شیوخ 2.ضمیر فرانسوی-سریع السیر-
رنگ خودرو 3.برنده نوبل ادبیات 1946   4.آب عرب-
قیمت بازاری-سوغات گجرات 5.تدابیر نصفه و نیمه-بی 
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 1903 فیزیک 
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زمــیــن-از فلزات 
گــران بها-غنچه 
صورت 12.چوب 

انگلیسی-دایم

افقی:1. داروی  ضدالتهاب غیراستروئیدی-بزرگ ترین جزیره ژاپن 2.جدید-شهر 
دیدنی استرالیا-شامه نواز 3. ژاله 4.نمودار-آقای اسپانیولی-قدیمی ترین بخش 

افقی:1.ماز- مجموعه 2.اندوهگین-دست عرب- پیکان 3.خــدای ساختگی-
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آذری- فقیر 3.زادگــاه رازی–سنتی-راندن مزاحم 4. 
اندرز–اتاق قطار- کشوری در آمریکای جنوبی 5. دریاچه 
حمام- ضمیر داخــل 6.نــوعــی اسنک–نوعی گل 7. از 
کشور میزبان اخراج کردن– فقدان 8.منقار کوتاه-گرو 
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چالش ذهن :   1. سیب سرخ 2. طالبی 3. انجیر 4. انبه 5. توت فرنگی 6. 
گوجه سبز 

هوش منطقی : گزینه )1( عدد داخل هر مثلث برابر است با حاصل ضرب 
عددهای داده شده روی راس های مثلث.

تست هوش:  گزینه )3( مربع كوچك توپر در جهت عقربه  های ساعت حرکت 
می کندو همین روند را ادامه می دهد. مربع توخالی نیز در جهت خالف عقربه 
های ساعت هر بار 45 درجه حول مركز مربع بزرگ می چرخد. دو خط داخل 
مربع بزرگ نیز یکی به اندازه 45 درجه در جهت خالف عقربه های ساعت و 

ديگری 90 درجه در جهت عقربه های ساعت دوران می كند.

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

بازی ریاضی

جواب های سوباسا:  1( استقالل،2( غالمپور،3( محمدعلی یحیوی،4( 
صادق محرمی، 5( پاس تهران،6( شاهرخ بیانی،   7( ذوب آهن 8( منشا،   9( 

عمرالخربین،  10( مهدی طارمی     

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: قند، دان، نقد، دین، قید، نقی، نای، ندا، دنا، یاد و ...
چهار حرفی: دنیا، قناد، نادی و ...

پنج حرفی: قنادی

با توجه به اعــداد داده شده در شکل باال، گزینه 
مناسب را انتخاب کنید.

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر باال، نام یک میوه 
را نوشته ایم که شما باید با جابه جایی حروف نام آن 

ی: میوه را پیدا کنید.
ض

ی ریا
باز

عددیاب

شش رقمی: 

   602832 – 673145
610712

سه رقمی: 

   167 – 627 – 253
   927 – 173 – 218

592 - 824

چهار رقمی:

   7153 – 1258
   4185 – 4965
2978 - 3174

پنج رقمی: 

   64321 – 27843
   49721 – 84261
   54613 – 25697

53873

ید
ده

ار 
قر

ل 
دو

 ج
در

ی 
و  ر

 ط
  را

د 
دا

اع
د.

شو
پر 

م 
 ه

ها
ن 

تو
س

م 
ما

و ت
ده 

فا
ست

د ا
دا

اع
م 

ما
ز ت

ه ا
 ک

5
9

2
3

۸
4

2
6

1
6

7
3

1
4

5
3

5
9

0
4

2
۸

6
1

0
7

1
2

3
5

7
9

2
۸

2
9

7
۸

3
1

7
4

1
7

3
1

1
2

1
۸

1
6

7
5

۸
2

4
4

6
1

4
9

6
5

2
5

6
9

2
7

2
7

۸
4

3
13

2
5

3

عدد یاب :

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.

۱  آندو تیموریان با پیراهن کدوم تیم گل معروفش رو 
)آسون/ 10 امتیاز( به بوریرام تایلند از 40 متری زد؟  

ــان تیم پاس تهران در این مقطع که در  ۲  دروازه ب
ــان بعد از درخشش  تصویر می بینین. ایــن دروازه بـ
در پاس به استقالل رفت. تیم ملی زمان علی پروین 
ــان از صعود به  ــ با بــازی هــای پراشتباه ایــن دروازه ب
)متوسط/ 10 امتیاز(  جام جهانی 1994 بازماند.  

۳   دروازه بان کوتاه قامت و بی حاشیه ای که در فینال 
جام باشگاه های آسیا به جای پرویز برومند درون دروازه 

استقالل مقابل جوبیلیوایواتای ژاپن ایستاد. 
)سخت/ 10 امتیاز(

۴  مدافع راست پرسپولیس که در آن مقطع دوبار 
جزو تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا شد و بعد هم به 
)آسون/ 10 امتیاز( لیگ کرواسی رفت.  

۵   تیم مطرح و ریشه دار پایتخت که با مربیگری 
فیروز کریمی قهرمان جام باشگاه های آسیا شد و بعد 

از انتقال به همدان در کل منحل شد.  
)متوسط/ 10 امتیاز(

۶   کاپیتان استقالل در این تیم؟ برادر این بازیکن 
کاپیتان دیگه تیم بود. استقالل با این دو برادر قهرمان 
)متوسط/ 10 امتیاز( آسیا شد.  

۷   دومین باشگاه ایرانی به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا که جایگزین مدل قبلی شده بود، رسید. باشگاه 
اول سپاهان بود.  
)متوسط/ 10 امتیاز(    

۸  زننده گل سوم پرسپولیس در کامبک معروف 
دوسال قبل مقابل الدحیل قطر.  

)آسون/ 10 امتیاز( 

۹  بازیکن سوری و سابق الهالل عربستان که چند 
سال قبل گل های متعددی به پرسپولیس زد و همون 

سال مرد سال فوتبال آسیا شد. 
)متوسط/ 10 امتیاز( 

۱0   کدوم بازیکن ایرانی با پیراهن الغرافه مقابل 
تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا هت تریک کرد؟

 )متوسط/ 10 امتیاز( 

سوباسا 

تخصص شما هم آسیاست؟ 
این هفته به مناسبت لیگ قهرمانان آسیا بیشتر سواالت درباره بازی های آسیایی باشگاه های ایرانی است. خب بریم ببینیم چقدر در بحث بازی های آسیایی تخصص دارین. 

سرگرمی فوتبالی دوشنبه هر هفته                   ارسال نظرات پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576
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در امتداد تاریکی

سیدخلیل سجادپور-با تالش 24 ساعته 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضــوی، راز جسد سالخی شده یک زن جوان 
درون گاری زباله فاش شد. به گزارش خراسان، 
ساعت 2 بامداد شنبه گذشته، جسد زن 44 
ــدود 30 ضربه چاقو روی  ــار ح ساله ای که آث
پیکرش نمایان بود درون گاری زباله شهرداری 
در خیابان ابرار بولوار شریعتی مشهد کشف شد  
و بدین ترتیب  با حضور قاضی ویژه قتل عمد و 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی در منطقه قاسم آباد مشهد، تحقیقات 
در این باره ادامه یافت. بررسی های مقدماتی 
نشان داد زن جــوان در مکان دیگری به قتل 
رسیده است و سپس عامل یا عامالن جنایت، 
جسد او را با استفاده از یک دستگاه خودرو به 
محل کشف انتقال داده و درون گاری چرخ دار 
زباله انداخته اند. تنها سرنخ شناسایی هویت 
مقتول، گردنبندی بود که روی آن نام »زیبا« با 
حروف التین نقش بسته بود و مدرک شناسایی 
دیگری از وی وجود نداشت. گزارش خراسان 
حاکی است، با صدور دستورات محرمانه ای از 
سوی قاضی احمدی نژاد، تحقیقات گسترده 
کارآگاهان برای کشف راز این جنایت هولناک 
که با حدود 30 ضربه چاقو رقم خورده بود در 
حالی آغاز شد که گچ گرفتگی ناشی از شکستگی 
دست و آثاری از کبودی روی گردن مقتول نیز 
دیده می شد. دقایقی بعد با دستور شبانه وقاطع 
ســردار محمدکاظم تقوی )فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی( برای رد یابی سریع این جنایت 
جلسه کارشناسی زوایای مختلف و فرضیه های 
متفاوت این جنایت هولناک، با حضور سرهنگ 
جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
ــوی( و گــروه تخصصی کارآگاهان در مقر  رض
پلیس آگاهی، تشکیل شد در حالی که انگیزه 
سرقت در این جنایت در همان لحظات اولیه 
کشف جسد به دلیل وجود گردنبند طال، رد شده 
بود، فرضیه های دیگر مورد تجزیه و تحلیل های 
کارشناسی قرارگرفت تا این که کارآگاهان با دو 
فرضیه اختالفات خانوادگی یا آشنایی خیابانی به 
پیگیری این قتل وحشتناک پرداختند. بنابراین، 
گــروه کارآگاهان با فرماندهی سرهنگ علی 
بهرامزاده )رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی 

خراسان رضوی( رصدهای اطالعاتی را با جست 
وجو در بانک اطالعاتی مجرمان سابقه دار با 
عنوان »زیبا« ادامه دادند و به زنی به نام »زیبا-ن« 
رسیدند که مشخصات وی با جسد کشف شده 
مطابقت داشت. پیگیری این سرنخ، کارآگاهان 
را به خیابان ایثارگران در اطــراف میدان امام 
حسین)ع( کشاند. جایی که به عنوان محل 
سکونت »زیــبــا-ن« در بانک اطالعاتی پلیس 
ثبت شده بود. بررسی های نامحسوس در اوایل 
صبح نشان داد که زنی به نام »زیبا« در همین 
محل زندگی می کند و خودروی پراید همسرش 
نیز در حالی که آثاری شبیه خون روی در باک 
بنزین خودنمایی می کرد مقابل حیاط منزل 
پارک شده بود. کارآگاهان که فرضیه قتل به 
دلیل اختالفات خانوادگی را نیز در دستور کار 
داشتند با مشاهده این وضعیت، مراتب را به 
قاضی ویژه قتل عمد گزارش دادند و چند دقیقه 
بعد با دستور مقام قضایی، در حالی بازجویی از 
همسر مقتول راآغــاز کردند که نتیجه آزمایش 
ها نشان داد آثار قرمز رنگ روی خــودرو شیره 
درخت است در همین حال  شوهر مقتول که 
هنوز اطالعی از قتل نداشت به کارآگاهان گفت: 
همسرم از شب گذشته به منزل یکی از دوستانش 
در منطقه قاسم آباد رفته است. او از همسایگان 
و دوستان قدیمی همسرم است و »زیبا« گاهی 
به دوستش سر می زند و چند شب را در منزل 
دوستش سپری می کند! در همین حال دختر 

و پسر جوان مقتول رازهایی از انتقام یک فرد 
ناشناس از مادرشان را فاش کردند که سرنخ 
اصلی ردیابی های کارآگاهان شد. آن ها به نقل 
از مادرشان از جوان نقابداری سخن گفتند که به 
خاطر کینه ورزی و دشمنی با انگیزه نامعلوم، چند 
روز قبل با میله آهنی )میلگرد( در مقابل منزل به 
مادرشان حمله ور شده و پس از شکستن دست 
وی، سوار بر موتورسیکلت همدستش شده و از 
محل گریخته است. آن ها همچنین از نامه های 
تهدیدآمیز و تلفن ناشناس فردی که ادعا می کرد 
زیبا )مقتول( شیشه مصرف می کند و باید جلوی 
او را بگیرید! سخن به میان آوردند که از حدود دو 
ماه قبل آغاز شده بود. گزارش خراسان حاکی 
ــه این بازجویی های تخصصی  اســت، در ادام
همچنین پسر 18 ساله مقتول از راننده تاکسی 
تلفنی نام برد که به مادرش قول داده بود که آن 
جوان مزاحم را ادب کند! تا دیگر مزاحمت یا 

تهدیدی برای خانواده او نداشته باشد!
براساس ایــن گــزارش،ایــن گونه بــود که گروه 
تخصصی کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ 
ــره قتل عمد پلیس آگاهی  نجفی )رئیس دای
خراسان رضوی( بی درنگ وارد عمل شدند و با 
به دست آوردن شماره تلفن راننده تاکسی، او را 
درباره ادعای فرزندان مقتول مورد بازجویی قرار 
دادند .این جوان نیز با تایید ادعاهای دختر و پسر 
جوان، گفت: »زیبا« )مقتول( آن جوان مزاحم را 
به من نشان داده بود. آن ها دو برادر هستند که 

در بنگاه معامالت امالک پدرشان کار می کنند 
که برادر بزرگ تر به نام »الیاس« اختالفاتی با 
»زیبا« داشت و به همین دلیل او را تهدید می کرد.
به گزارش خراسان ، درحالی که ماجرای این 
جنایت وحشتناک هرلحظه پیچیده تر می شد، 
کارآگاهان کــارآزمــوده پلیس آگاهی با مجوز 
ــژاد در حالی وارد عملیات  قاضی احمدی ن
دستگیری شدند که دیگر تاریکی شب آسمان را 
فراگرفته بود. وقتی کارآگاهان با پوشش مبدل، 
به بولوار شریعتی رفتند »الیاس« )جوان مورد 
ادعای راننده تاکسی( در بنگاه معامالت امالک 
حضور داشت. آن ها در یک عملیات نامحسوس 
و ضربتی ،حلقه های قانون را بر دستان وی گره 
زدند و او را به اتاق بازجویی هدایت کردند. این 
جوان 23 ساله که حتی آشنایی خود با »زیبا« 
را انکار می کرد، دقایقی بعد با ارشاد و نصایح 
کارآگاهان و دیدن برخی شواهد موجود، ناگهان 
لب به اعتراف گشود و راز این جنایت هولناک را 
افشا کرد. او گفت: حدود سه سال قبل ،»زیبا« به 
همراه یکی از دوستانش به بنگاه آمدند تا برای 

دوستش منزلی را اجاره 
کنند. همین رفت و آمدها 
منجر به آشنایی خیابانی 
بین مــا شــد چــرا کــه من 

برای پیدا کردن منزل 
ــاره ای  شماره  ــ اجـ
تلفنم را به او دادم و 
از او هم شماره تلفن 
به  او  ولـــی  گرفتم 
بهانه های مختلف 

ــاج خواهی  از مــن ب
می کرد! دیگر نمی 
توانستم این شرایط 

را تحمل کنم چــرا که 
از آبرویم می ترسیدم و 

به خواسته هایش تن می 
دادم! او مرا تهدید می کرد 

که ماجرای تماس های 

تلفنی و این آشنایی خیابانی را برای پدرم بازگو 
می کند! از سوی دیگر من با دختری نامزد شده 
بودم که به دلیل سخت گیری های مادرزنم، از او 
جدا شدم و حاال همه عوامل دست به دست هم 
داده بود تا آبروریزی شود! به همین دلیل تصمیم 
گرفتم تا »زیبا« را از این میان حذف کنم! ابتدا 
به عنوان یک فرد ناشناس با خانواده اش تماس 
گرفتم و ادعــای شیشه ای بودن زیبا را مطرح 
کردم ولی اتفاقی نیفتاد بعد از آن نامه تهدیدآمیز 
نوشتم و الی در منزلشان گذاشتم که آن نامه را 
هم دخترش برداشته و پاره کرده بود! در سومین 
اقدام به همراه برادرم سوار بر موتورسیکلت به در 
منزلش رفتیم و »یاسر« در حالی که نقاب داشت با 
میلگرد به دستش کوبید وقتی نامزد دخترش به 
تعقیب یاسر آمد بالفاصله به  ترک موتورسیکلت 
من پرید و از آن جا فرار کردیم! دیگر چاره ای 
برایم باقی نمانده بود که تصمیم به قتل گرفتم. 
ابتدا نقشه ای دقیق طرح کردم تا به هیچ وجه 
شناسایی نشوم بعد هم نقشه ام را با برادرم »یاسر« 
در میان گذاشتم. زمانی که همه شرایط فراهم 
شد با زیبا تماس گرفتم تا به  یکی از تفرجگاه 
های مشهور طرقبه شاندیز  برویم شب هنگام 
)جمعه( او را ســوار پژو پــارس کــردم و به طرف 
طرقبه شاندیز رفتیم. برادرم »یاسر« در صندلی 
عقب نشست و من هم رانندگی می کردم. در 
مسیر این تفرجگاه  وقتی به مکانی خلوت رسیدم 
از آینه به برادرم اشاره کردم که کار را شروع کند 
او هم طنابی را که از قبل آمــاده کرده بودیم از 
پشت سر دور گردن زیبا انداخت و کشید در این 
لحظه من خودرو را متوقف کردم و 
یک سر طناب را گرفتم دونفری می 
کشیدیم تا جان داد. بعد جسد را به 
خیابان ابرار آوردیم و داخل گاری 
زباله انداختیم که لباس ها از 
تنش بیرون آمد! ولی تصور 
ــده  ــم شــایــد زن ــردی ــی ک م
باشد و ما را لو بدهد که به 
ناچار یاسر با قمه ضربات 
متعددی را بر پیکرش زد 
و بعد هم به بنگاه رفتیم که 
دستگیر شدیم. تحقیقات 
بیشتر درباره این جنایت و 
ادعاهای متهمان در حالی 
با مجوزهای قضایی ادامه دارد 
که این پرونده با تدابیر سکان دار 
خــراســان رضـــوی فقط در 24 

ساعت به نتیجه رسید.

دخترانم دروغ می گویند!

دخترانم دروغ می گویند. با آن که مادر آن ها را طالق داده ام اما 
در طول سال های گذشته هیچ گاه در پرداخت نفقه و مخارج 
تحصیالت دانشگاهی آن ها کوتاهی نکرده ام اما آن ها نه تنها 

احترام مرا نگه نمی دارند بلکه ...
مرد 54ساله که در پی شکایت دخترانش به کالنتری دعوت 
شده بود، در حالی که اسناد پرداخت نفقه و حتی هزینه های 
تحصیل دخترانش را به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
میرزاکوچک خان مشهد نشان می داد، درباره داستان زندگی 
اش گفت: 20ساله بودم که عاشق دختر همسایه شدم و پس از 
پایان خدمت سربازی با او ازدواج کردم اما هیچ گاه  با هم تفاهم 
اخالقی نداشتیم و اختالفات ما از همان روزهای آغاز زندگی 
مشترک نمایان شد.  با وجود این، همواره سعی می کردم این 
اختالفات را پنهان کنم و خودم را مردی خوشبخت نشان بدهم، 
در حالی که از درون در حال انفجار بودم و گاهی همسرم تا یک 
ماه با من قهر می کرد. این تعارضات و درگیری های خانوادگی 
سال ها طول کشید تا این که باالخره همسرم منزل را ترک 
کرد و راه دادگاه و پاسگاه را پیش گرفت. او مهریه اش را به اجرا 
گذاشت و خانه و خودروام را تصرف کرد و من سال ها اقساط 
مهریه او را می پرداختم. با وجود این، همسرم در تمکین من نبود 
و مرا با پنج فرزند دخترم رها کرد.  این گونه بود که حدود هشت 
سال قبل من از دادگاه به طور قانونی مجوز ازدواج مجدد گرفتم 
و با دختری 35ساله ازدواج کردم. از آن روز به بعد دخترانم مرا 
رها کردند و نزد مادرشان رفتند اما همسر دومم که »هدیه« نام 
داشت با قناعت و صرفه جویی موجبات ترقی مرا فراهم آورد به 
طوری که خیلی زود اوضاع اقتصادی ام بهبود یافت و کامیون و 
آپارتمان به همراه یک خودروی سواری خارجی خریدم. در عین 
حال از دخترانم غافل نبودم و هزینه های زندگی شان را به طور 
کامل می پرداختم، اما زندگی من و هدیه هفت سال بیشتر دوام 
نیاورد و او که با مهربانی هایش در خوشبختی را به رویم گشوده 
بود، به دلیل بیماری سرطان جان سپرد و مرا تنها گذاشت. در 
همین حال دخترانم به تحریک مادرشان به در منزل پدر و مادر 
هدیه می روند و آبروریزی به راه می اندازند. آن ها نه تنها احترام 
مرا نگه نمی دارند بلکه با ایجاد مزاحمت و توهین های رکیک، 
حیثیت من و خانواده همسر مرحومم را به بازی می گیرند. حاال 
هم در حالی به خاطر نپرداختن نفقه شاکی هستند که من طبق 
این اسناد خیلی از هزینه های دیگر آن ها را نیز پرداخت کرده ام. 
این مرد درباره پیشنهاد ازدواج با همسر سابقش نیز گفت: او 
10سال تمام مرا از پله های دادگاه و کالنتری باال و پایین برد. 
آن قدر تحقیرم کرد که یک ساعت دوری از او برایم بهشت بود. 

چگونه می توانم دوباره با او زیر یک سقف زندگی کنم و ...
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

راز جسد سالخی شده درون گاری زباله فاش شد

برادران بنگاه دار به قتل هولناک زن جوان اعتراف کردند



دولـــت در شرایطی بــارهــا بــر عدم 
تاکید  مرکزی  بانک  از  استقراض 
دارد که گزارش ها، نشان می دهند 
این عمل به طور غیر مستقیم انجام 
شده اســت. به این ترتیب می توان 
رد مهمی از افزایش نقدینگی را که 
منشأ تــورم قابل مالحظه بسیاری 
از کــاالهــا شــده اســـت، پــیــدا کــرد.
ــزارش خــراســان، پایه پولی در  به گ
ســال هــای 98 و بهار 99 افزایش 
چشمگیری داشته است. به طوری 
که دردوازده ماهه منتهی به خرداد 
99، ایــن رقــم افــزایــش 109 هزار 
دهد  می  نشان  را  تومانی  میلیارد 
که با ضریب فزاینده حدود ۷ عمال 
بیش از ۷00 هزار میلیارد تومان به 
نقدینگی کشور اضافه کرده است.با 

این وصف، گزارش دیروز خبرگزاری 
فارس، به تشریح یکی از راه های غیر 
مستقیم استقراض دولــت از بانک 
مرکزی از طریق پایه پولی پرداخته 
است. این گزارش حاکی از این است 
که بخش اعظم افزایش پایه پولی در 
سال 98 و بهار 99، از محل افزایش 

خالص دارایــی هــای خارجی بانک 
ــال این  مــرکــزی رخ داده اســت. ح
سوال پیش می آید که چرا این رقم 
از دارایـــی هــای بانک مرکزی باید 
افزایش یابد و ارتباط آن با استقراض 

از بانک مرکزی چیست؟
رمزگشایی از اظهارات 28 مرداد 

امسال نوبخت رئیس سازمان برنامه 
نشان می دهد یک عامل این موضوع 
به تامین کسری بودجه دولت با منابع 
صندوق توسعه ملی بر می گردد. وی 
به استفاده از منابع صندوق توسعه 
ــاره کــرده که  ــال 98 اشـ ملی در س
به میزان 5.4 میلیارد دالر به نرخ 
روز معادل ۷3 تا ۷4 هزار میلیارد 
تومان در اختیار دولــت قــرار گرفته 
است تا کسری بودجه دولت جبران 
شود. البته بدیهی است در شرایط 
دسترسی  عــمــاًل  کنونی  تحریمی 
ــای نفتی انباشت شده در  به دالره
ترازنامه این صندوق وجود نداشته 
و بنابراین دولــت دالری را که واقعا 
نیست یا دسترسی به آن وجود ندارد 
طی یک عملیات شبه حسابداری به 
ریال تبدیل کرده است.  نوبخت در 
بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی 
به برداشت یک میلیارد یورویی از 
صندوق توسعه ملی به خاطر کرونا 

و دریافت معادل ریالی آن از بانک 
ــرد کــه بــا توجه به  ــاره ک مــرکــزی اشـ
نرخ 26 هزارتومانی یورو در سامانه 
نیما، به تنهایی سبب خلق 26 هزار 
در  جدید  پولی  پایه  تومان  میلیارد 
سال 99 خواهد شد. پدیده ای که 
همتی هم چندی پیش نسبت به آن 
هــشــدار داده و در صفحه شخصی 
خود در اینستاگرام نوشته بود: »خرید 
بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه 
ملی برای تامین کسری بودجه توسط 
بانک مرکزی که در بودجه 1398 
تکلیف شد، تامین کسری بودجه از 
محل پایه پولی است که این روش در 
کوتاه  مدت همان استقراض از بانک 
مرکزی خواهد بــود«.ایــن در حالی 
است که طی روزهای اخیر قرار است 
یک درصد منابع صندوق توسعه ملی 
نیز برای حمایت از بورس به این بازار 
تزریق شود که آن هم به افزایش پایه 

پولی و نقدینگی منجر خواهد شد.
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سودجویی از سهامداران عدالت 
در قالب تماس های جعلی

ایرنا- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه با انتشار اطالعیه ای به سهامداران 
عدالت هشدار داد تا فریب تبلیغات تلفن های 
مشاوره ای جعلی سهام عدالت را نخورند. در این 
ترفند، سودجویان، شماره تلفنی به سهامداران 
عدالت پیامک می کنند تا  آن ها را برای کسب 
مشاوره و مدیریت سهام به تماس با این شماره 
متوجه  سنگینی  هزینه  امــا  کنند؛  ترغیب  ها 

سهامداران می شود. 

هشدار به متقاضیان وام ودیعه
 تسنیم- معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی طی اطالعیه ای از حذف و جریمه 
متقاضیان وام ودیعه مسکن در صورت داشتن 

سابقه مالکیت خبر داد.

نقش کشاورزان در تعیین قیمت 
تضمینی محصوالت افزایش یافت 

محمد اکبری - در جریان بررسی طرح اصالح 
ــون خــریــد تضمینی مــحــصــوالت اساسی  ــان ق
کشاورزی در مصوبه ای، ترکیب شورای تعیین 
قیمت تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی را 
مشخص کردند که براساس آن وزن کشاورزان در 
تعیین قیمت این محصوالت افزایش یافت. براین 
اساس تعیین قیمت تضمینی محصوالت اساسی 
کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای 4 گانه 
»هزینه  های واقعی تولید و سود متعارف«، »حفظ 
رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی«، 
ــران« و  »آخرین نــرخ تــورم اعالمی مرکز آمــار ای
»هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی«انجام 
می شود.همچنین ترکیب شورای تعیین قیمت 
ــت از: وزیــر  ــاورزی عــبــارت اس ــش محصوالت ک
جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان 
نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی 
نظام  ســازمــان  رئیس  روستایی،  تعاونی های 
مهندسی کشاورزی، سه نفر کشاورز خبره با 
حکم وزیــر جهاد کشاورزی و دو نفر از اعضای 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 

زیست مجلس.

قیمت روز مصالح ساختمانی 

ــر راه و شهرسازی  ــالم وزی بــردبــار- پــس از اع
درخصوص مجوز گرفتن از دولت برای عرضه 
مصالح  کـــاالی  بـــورس  از  خـــارج  و  مستقیم 
ساختمانی در اختیار سازندگانی که در طرح 
های ملی ساخت مسکن اقدام می کنند ؛ اکنون 
قیمت های این کاالها بیش از گذشته مد نظر 
کارشناسان و فعاالن بازار قرار گرفته است، از 
این رو بر آن شدیم تا در ستون نبض بازار نگاهی 
به این قیمت ها در سامانه 124 متعلق به سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
داشته باشیم، هرچند صفحات اینترنتی این 
سایت در روز گذشته دچار خطا بود و در نهایت 
از طریق برنامه کاربردی آپ قابل دسترسی شد:

تیرآهن نمره 16 ، هر کیلو: حداقل 130 هزار و 
حداکثر 14162۷ ریال

تیرآهن نمره 18، هرکیلو : حداقل 122 هزار و 
حداکثر 13410۷ ریال

تیرآهن نمره 14، هر کیلو: حداقل 130 هزار و 
حداکثر 163662 ریال

تیرآهن نمره 2۷ سنگین ، هرکیلو : حداقل 142 
هزار و حداکثر 1۷5۷45 ریال

میلگرد آجدار نمره 14 ، هرکیلو: حداقل 109 
هزار و حداکثر 116856 ریال

حداقل  هرکیلو:   ،  12 نمره  ــدار  آجـ میلگرد 
106500 ریال و حداکثر 11۷830 ریال

ورق گرم فوالدی )ورق سیاه( هر کیلو: حداقل 
148هزار و حداکثر 181403 ریال

سیمان خاکستری تیپ 2 )پاکت 50 کیلویی(: 
حداقل 1۷4 هزار و حداکثر 1850۷6 ریال

سیمان خاکستری تیپ 2 فله )یک تن(: حداقل 2 
میلیون و 500 هزار و حداکثر 2896666 ریال
سیمان سفید )پاکت 50 کیلویی(: حداقل 300 

هزار و حداکثر 390 هزار ریال
حداقل  کیلوگرمی(   40 )کیسه  سفید  گــچ 

92هزار ریال و حداکثر 114181ریال

خبر

رمزگشایی از ریشه اصلی تورم در ماه های اخیر 

تبدیل منابع صندوق توسعه به ۷۰۰ هزار میلیاردنقدینگی

بازار خبر  شاخص

تفاوت 30درصدی قیمت 
ساخت با واحدهای مسکونی 

قیمت زمین و مسکن در بهار امسال نسبت 
به بهار 98 به ترتیب ۷2 و 63  درصد افزایش 
قیمت  رشــد  میانگین  که  حالی  در  یافته، 
مصالح ساختمانی )در شهر تهران(، با توجه 
به سهم اقالم مختلف در ساخت، تنها 31.9 

درصد بوده است. 

بازار سرمایه کشور که در شرایط کامال 
نوسانی و پرهیجان قرار گرفته، دیروز 
بــه دالیــل معلوم شاهد فشار فــروش 
سنگین بود. اعالم فعال سازی مکانیزم 
ماشه از سوی آمریکا و عرضه اولیه ها و 
پذیره نویسی های در جریان، از دالیل 
وضعیت بازار دیروز اعالم شده است. 
اگرچه اطــالق بهانه به آن بهتر است 
چرا که بورس بعد از رشد هفته گذشته 
و با توجه به رفتار نوسانی حقوقی ها و 
بازارگردان ها نیاز به اصالح داشت که 
بهانه مناسب را هم به این منظور پیدا 
کرد.به گزارش خراسان، دیروز شاخص 
کل بورس 4۷ هزار واحد معادل 2.8 
درصــد افت کرد.گفتنی است عالوه 
اثر  در  ایجادشده  هیجانی  فضای  بر 

تحوالت سیاسی، برخی عرضه اولیه 
هــای پیش رو و آخــریــن مهلت پذیره 
نویسی دارادوم را هم از علل افت دیروز 
بــازار دانسته اند. گفتنی است دیروز 
عرضه اولیه شرکت گروه مالی سپهر 
صــادرات زیرمجموعه بانک صــادرات 
هــم انــجــام شــد کــه هــر کــد معامالتی 
برای مشارکت در آن نیاز به حدود 1.1 
میلیون تومان نقدینگی داشت. عالوه 
بر این دیروز آخرین مهلت پذیره نویسی 
دارادوم )پاالیشی یکم( هم بوده است 
که افراد برای مشارکت در آن نیاز به 3 
تا 5 میلیون تومان نقدینگی داشتند. 
ــروز هم  گفتنی اســت در معامالت دی
اکثر نمادهای پاالیشی منفی بودند 
تا ارزش روز صندوق دارادوم نسبت 

به قیمت پذیره نویسی )قیمت مبنای 
فروش دولت به مردم( باز هم افت کند. 
البته دولــت نسبت به قیمت مبنا 20 
درصد تخفیف داده که باعث شده فعال 
مشارکت سودده باشد. ضمن این که 
اهالی بازار امیدوارند که دولت حداقل 
از قیمت فروش سهام به مردم حمایت 
کند و از این محل به آن ها ضرر نزند! 
نکته عجیب دربــاره 4 نماد پاالیشی 
حاضر در صندوق پاالیشی یکم، فروش 
دامنه دار حقوقی ها در این نمادهاست. 
به نحوی که هم در روزهـــای منفی و 
هم مثبت فروشنده اند! دیروز فقط در 
نماد شپنا خرید و فــروش حقوقی ها 
متوازن بود و در سه نماد دیگر، حقوقی 

ها فروش خالص داشتند! 

ریزش 47 هزار واحدی شاخص کل بورس در یک شنبه سرخ بورس 

2 بهانه جدید برای فروش سهام! 
ورود سهام عدالت 23 استان به بورس

 ارزش سهام عدالت خراسان جنوبی
 طی یک ماه 2 برابر شد 

با درج نماد 11 شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در 
بــورس، عمال 23 شرکت سرمایه گــذاری استانی در بورس ثبت 
شدند که در این میان معامالت سهام 3 استان آغاز شده و قیمت 
سهام شرکت سرمایه گذاری استانی خراسان جنوبی رشد قابل 
توجهی داشته است.براساس گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( 
نماد شرکت های سرمایه گذاری استان های یزد، بوشهر، اردبیل، 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، مرکزی، سیستان و 
بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و زنجان در بورس تهران 
درج شدند.هم اکنون نماد شرکت های سرمایه گذاری استان های 
خراسان شمالی، خراسان جنوبی و قم باز است و معامالت این سهام 
در جریان است. در این میان سهام شرکت سرمایه گذاری استانی 
خراسان جنوبی با رشدی قابل توجه طی روزهای اخیر اکنون به نرخ 
20۷0 ریال رسیده است که نسبت به نرخ اسمی هزار ریال رشد قابل 
توجهی دارد. قیمت روز سهام شرکت های سرمایه گذاری خراسان 
شمالی و قم نیز فعال 1410 ریال است و دیگر شرکت های استانی 

هنوز به مرحله بازگشایی نماد و معامله سهام نرسیده اند.
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 حقوق بازنشستگان کشوری
  و لشکری از مهرماه 

همسان سازی می شود

در جلسه هیئت دولــت مصوب شــد کــه حقوق 
بازنشستگان کشوری و لشکری از مهرماه همسان 
ســازی شود.به گــزارش مهر در جلسه عصر یک 
شنبه هیئت دولــت، هیئت وزیــران با تأدیه دیون 
دولت بابت تحقق متناسب سازی دریافت های 
بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری 
ــت موافقت کرد. ــذاری سهام دول از طریق واگـ
به موجب این تصمیم، مبلغ تأدیه دیــون دولت 
توسط سازمان خصوصی سازی و با اعالم صندوق 
بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی 
نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه 
کشور به ارزش تقریبی و تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد 
ریال است.همچنین دولت با افزایش سهام قابل 
واگذاری به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
صنایع پاالیش نفت، شامل باقی مانده سهام متعلق 
به دولت در شرکت های پاالیش نفت تبریز، پاالیش 
نفت بندرعباس، پاالیش نفت اصفهان و پاالیش 
نفت تهران از ۲۰ درصــد به ۳۰ درصــد موافقت 
کرد. صدور مجوز واردات ۹۰۰ دستگاه خودروی 
عملیاتی مورد نیاز جمعیت هالل احمر هم از دیگر 

مصوبه های جلسه هیئت وزیران بود. 

رمزگشایی از افزایش نجومی قیمت موبایل
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه: افزایش قیمت موبایل در مقایسه با لوازم دیگر بسیار کمتر است

در هفته های اخیر همزمان با باال رفتن نرخ 
ارز، بهای  تلفن های همراه نیز با نوسان باالی 
قیمت مواجه شد و به طور میانگین ۲۰ درصد 
افزایش یافت. به عنوان مثال گوشی آیفون 
۱۱ پرو )۶۴ گیگ دو سیم کارت( که یک هفته 
قبل با قیمت ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
به فروش می رسید امروز با قیمت ۴۰ میلیون 
تومان در بازار معامله می شود. برند سامسونگ 
نیز کــه جــزو برند های محبوب کــاربــران به 
حساب می آید افزایش قیمتی تقریبا مشابه 
 note ۲۰ آیفون داشته است. سامسونگ مدل
که تا یک هفته قبل با قیمت حدود ۲۰ میلیون 
تومان به فروش می رسید، اکنون ۲۴ میلیون 
و ۸۰۰ هــزار تومان معامله می شود.قیمت 
تلفن همراه سامسونگ A 10 S از گوشی های 
پرتقاضا و پرکاربرد، قبل از تخصیص ارز به سه 
میلیون تومان رسید، اما اکنون با نرخ بیش از ۴ 
میلیون تومان و با ۳۰ درصد افزایش قیمت به 
فروش می رسد. اما این گرانی افسارگسیخته 
چه دلیلی دارد؟  رئیس کمیسیون تنظیم بازار 
خصوص  در  موبایل،  واردکنندگان  انجمن 

افزایش قیمت ها در بازار 
تلفن هــمــراه گــفــت: باید 
کنم  تأکید  نکته  ایــن  ــر  ب
ــش  ــزای ــه اف ــه ب ــوج ــا ت ــه ب ک
ــت ارز،  ــم ــی بــــی رویــــه ق
در  ارز  نیافتن  تخصیص 
۴۵ روز گذشته، اجــرای 
قانون سقف و سابقه برای 
شرکت ها که آن ها را عماًل 
فلج کــرده اســت، افزایش 
قیمت موبایل در مقایسه 
با لــوازم دیگر بسیار کمتر 
ــادآور شــد: در  اســت. وی ی
دو تا سه هفته اخیر قیمت 

اغلب کاال ها به خصوص کاال های وارداتی که 
وابسته به قیمت ارز هستند، روندی صعودی 
داشته اســت. تلفن همراه نیز از ایــن قاعده 
تأثیری  ارز،  بــازار  نبوده و تحوالت  مستثنا 
مستقیم بر بازار موبایل داشته است. او با بیان 
ایــن که قیمت تلفن همراه، رابطه نزدیکی 
با بهای دالر دارد، افــزود: بررسی روند سیر 

صعودی قیمت ارز بیانگر آن اســت که طی 
یک هفته اخیر،  تلفن همراه روزانه ۲ درصد 
افزایش قیمت داشته است، البته باید توجه 
داشت که عوامل دیگری نیز در نوسان قیمتی 
این کاالی مصرفی تأثیرگذار بوده اند.قربانی 
درباره عوامل تأثیرگذار دیگر گفت: عواملی 
به  پیش بینی نشده  تقاضای  ایجاد  همچون 

مناسبت بازگشایی مدارس و نیاز دانش آموزان 
و دانشجویان به موبایل و تبلت برای آموزش 
آنالین، باعث شد که خرده فروشی بازار دچار 
شوک افزایش قیمت شود.وی اضافه کرد: از 
سوی دیگر در ۴۵ روز گذشته برای واردات 
تلفن همراه ارزی تخصیص داده نشده است 
و اختالل ۴۵ روزه در روند واردات، تأثیر خود 
را در ماه آینده نمایان خواهد کرد. رضا قربانی  
در این باره گفت: به محض نزولی شدن قیمت 
ارز و گشایش واردات موبایل با تخصیص ارز، 
ــازار تلفن همراه رونــد کاهشی قیمت خود  ب
را دنبال خواهد کــرد. وی تصریح کــرد: در 
صورت کاهش قیمت ارز، بازار با اشباع گوشی 
رو به رو می شود و در نتیجه با شوک کاهش 
قیمت مواجه خواهیم شد. طرح هایی نیز برای 
افزایش تولید تلفن همراه در داخل کشور در 
دست اجراست که با تحقق آن ها، قیمت ها 
در بازار موبایل، مسیر کاهشی خواهد یافت. 
اما به نظر نمی رسد که افزایش عرضه توسط 
شرکت های داخلی و اشباع بازار توسط آن ها 

در کوتاه مدت، قابل دستیابی باشد.

 یک کشته و  خسارت سیل
 به 4 شهر گیالن 

مدیرکل مدیریت بحران گیالن با اشاره به وقوع 
بی سابقه و پرحجم بارش در منطقه غرب گیالن 
به ویژه شهرستان تالش، اظهار کرد: چهار شهر 
تالش، چوبر، اسالم و هشتپر درگیر سیل هستند.
امیر مرادی در گفت وگو با ایسنا ، هفت روستای 
تالش، اسالم، چوبر، جوکندان، سرآگاه، سیابیل، 
خرجگیل و... را جزو مناطق سیل زده دانست و 
افزود: آب بندان شهر تالش نیز دچار آب گرفتگی 
شده و در محور اسالم به خلخال با رانش مواجه 
هستیم.وی با بیان این که بارندگی ها از ساعت 
یک بامداد دیــروز آغاز شد و تا ساعت پنج صبح 
ادامه داشت، تصریح کرد: طی این مدت ۲۵۰ 
میلی متر بــاران فقط در ایستگاه آب منطقه ای 
ماشین خانه در شهرستان تالش به ثبت رسیده 
که در چند دهه اخیر سابقه نداشته است.وی با 
اشاره به بارش سنگین باران در مناطق باالدست و 
سرازیر شدن سیالب به سمت پایین دست، گفت: 
این حجم باران عالوه بر قطع راه های روستایی 
تالش، آب و برق و گاز را نیز قطع کرده و تعدادی از 
منازل مسکونی خسارت دیده اند.وی افزود: در 
تالش ۱۰ نقطه رانش داریم. همچنین به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، پیرمرد ۷۵ ساله اسالمی در 

سیل دیروز جان خود را از دست داد.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

فرهیختگان- این روزنامه در گزارشی با عنوان  •
»راهزن های گردنه اینستاگرام« به بررسی درآمد 
برخی از اینفلوئنسرهای اینستاگرام و درآمد حاصل 
از تبلیغات آن ها پرداخت که برای یک استوری 25 
میلیون تومان می گیرند. در این گزارش درباره یکی 
از این اینفلوئنسرها آمده است: »با طنز های ویدئویی 
ــودش که بعضا بــه صــورت سریال های  جالب خ
اینستاگرامی آن ها را تولید و منتشر می کرد، مشهور 
شد و حضورش در تبلیغات تلویزیونی هم مورد توجه 
طرفدارانش قرار گرفت. نزدیک به  4.5 میلیون 
فالوئر دارد و گفته می شود درآمد ماهانه اش بین 

200 تا 300 میلیون تومان است.«
مقاله ای  • در  شریعتمداری  حسین  کیهان- 

با عنوان »دست مریزاد سردار سالمی« نوشت: 
»برای انتقام گیری از کشته شدن فرمانده سابق 
نیروی قدس، دونالد ترامپ یکی از اهداف اصلی 
سپاه در تالش برای انتقام از عامالن شهادت 
سردار دل ها خواهد بود و فرقی هم نمی کند که 

در پست ریاست جمهوری باشد یا نباشد.«
اعتماد- عباس عبدی در یادداشتی ویژگی  •

های اصولگرایان را برشمرد و نوشت: »اصرار 
بر »محدودیت ها« به جــای آزادی و خالقیت . 
آنان همواره به دنبال بستن پنجره ها هستند که 
مبادا خدای ناکرده پشه ای یا مگسی وارد شود 
و البته توجهی به هوای بسته داخل ندارند که 
به  شدت آلــوده و سنگین است و موجب شیوع 
ویروس کرونا می شود! آنان به دنبال افزایش و 
توسعه نظارت ها هستند ولی هیچ کوششی برای 

آزادی بیشتر و بروز خالقیت ها نمی کنند.«
صبح نو- در شرایط قدرت و مقاومت است که  •

مذاکره و بلد بودن زبان  حرف زدن با دنیا به کار 
می آید چرا که  مذاکره بــدون پشتوانه قدرت، 
لفاظی و حرف و  باد هواست. چیزی که ظاهرًا 
هنوز هم برای تدبیر و امیدی ها به اثبات نرسیده 
وگرنه چشم به بازی روحوضی انتخابات آمریکا و 

دوگانه ترامپ - بایدن نمی دوختند.

تابناک مدعی شد: مهرداد بذرپاش، رئیس  •
دیوان محاسبات کشور، به تازگی مدعی  شد، بابت 
»آزادی بیان« شکایتش از چهار خبرنگار را پس گرفته 
اما یکی  از آن خبرنگارها می گوید، روز شنبه بابت 
همان شکایت به دادسرا رفته و بذرپاش شکایت اش 

را پس نگرفته است!
رئوفیان،  • ابوالقاسم  نوشت:  آزادی  سایت 

دبیر کل حزب ایران زمین در پاسخ به این پرسش 
ــورت ورود مستقل به  ــایــداری در ص کــه جبهه پ
1400 چقدر شانس پیروزی دارد،  انتخابات 
گفت: »پایداری ها با این رویه، تیر خالص را به خود 
خواهند زد و اگر دیگر طیف های اصولگرا حواس 
ــروی خــود را بر باد  جمع حرکت نکنند، تتمه آب
خواهند داد و نظام هم بیش از این آسیب خواهد 
دید که در انتخابات 98 مجلس تا حدی شاهد چنین 
نتیجه ای بودیم و دیدیم چند درصد از کسانی که حق 

رای داشتند، پای صندوق آمدند.
خانه  • در  کرونا  به  مبتالیان  نوشت:   تابناک 

ملت فقط منحصر به نمایندگان مجلس نیستند و 
خبر هایی از ابتالی کارکنان مجلس هم به گوش 
می رسد. بیماری کرونا در مجلس یازدهم قربانی هم 
گرفته و پس از درگذشت فاطمه رهبر منتخب تهران 
و محمدعلی رمضانی دستک منتخب آستانه اشرفیه، 
به تازگی شاهد درگذشت عیسی جعفری نماینده 
کبودرآهنگ به علت ابتال به کرونا بودیم. همچنین 
بیش از چهار نفر از کارکنان مجلس به علت کرونا 
فوت کرده اند. به جز این سه نماینده مجلس یازدهم 
که به علت ویروس کرونا درگذشتند، 30 نماینده در 

هفته های اخیر به کرونا مبتال شده اند.
سایت 59۸ نوشت : روزگاری رسانه های دنیا  •

ــاوت محمود احمدی نــژاد را در گفت  هوش و ذک
و گو با لــری کینگ، مجری مطرح آمریکایی در 
دولت نهم ستایش می کردند؛ اما امروز گویا همه 
چیز »اشتباهی« شده است؛ مثل آرزوی موفقیت 
رئیس جمهور سابق برای گلناز اسفندیاری در پایان 
مصاحبه با رادیو فردا! اگر چه احمدی نژاد سابقه 
مصاحبه با رسانه های خارجی و حتی رسانه های 
فارسی زبان غربی همچون ایندیپندنت فارسی را هم 
داشته است، اما گفت گوی اخیر وی با رسانه ای که 
رادیو فردا از زیر مجموعه های آن است و از دشمنان 
قسم خــورده جمهوری اسالمی بــوده و همچنین 
مواضع منفعالنه رئیس جمهور سابق، جای هیچ 

توجیهی باقی نگذاشته است.

ــاه هــا جنجال  ــدی – ســرانــجــام پــس از م  زاهـ
آمریکایی ها بر سر بازگشت قطعنامه های قبلی 
یا همان مکانیسم ماشه ادعایی آن ها، بامداد 
20 سپتامبر هم رسید و همان طور که پیش بینی 
می شد، در یکی از بی اعتبارترین نمایش های 
واشنگتن، دنیا یکی از عادی ترین تعطیالت آخر 
هفته خود را گذراند در حالی که پمپئو و دوستانش 
در کاخ سفید همه سعی خود را کردند تا آرامش 
این تعطیالت را به هم بریزند. حاال دنیا به یک 
حرف مشترک رسیده است و از روسیه، چین و 
سه کشور اروپایی تا مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و دبیرکل سازمان ملل یک حرف می 
زنند، همان حرفی که مقامات جمهوری اسالمی 
ایران نیز می گویند، یعنی غیر قانونی و غیر عقالنی 
بودن دست و پا زدن های بی فایده آمریکا برای 

جا انداختن یک تفسیر غلط از قطعنامه 2231 .
بامداد روز گذشته »هیاهو برای هیچ« آمریکا به 
اوج خود رسید. در نیمه شب 20 سپتامبر )30 
شهریور( ابتدا وزارت خارجه آمریکا با ادعای 
بازگشتن تمام تحریم های سازمان ملل علیه 
ایران، از کشورهای جهان خواست تا به آن پایبند 
باشند. همین درخواست آمریکا نشان از ضعف 
و ناامیدی کاخ سفید در توجه کشورها داشت 
اما آن ها مصرانه ادعا کردند، تمام تحریم های 
سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی ایــران، از 
جمله محدودیت تسلیحاتی احیا شده اند. اما این 
پایان ماجرا نبود و همزمان با این ادعاهای بی پایه، 
در پایتخت های مختلف جهان، بیانیه هایی برای 

رد گفته های آمریکا تهیه می شد.
وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد، تالش برای 
حفظ برجام ادامه خواهد یافت. این وزارتخانه 
افزود: قطعنامه 2231 همچنان برقرار و موثر 
است. مسکو همچنین ادعاهای »غیرقانونی« 
واشنگتن درخصوص بــازگــردانــدن تحریم ها 
علیه ایران را محکوم و بیان کرد، چنین اقداماتی 
نمی تواند عواقبی قانونی برای دیگر کشورها 
داشته باشد و همکاری مشروع آن ها با ایران را 
محدود کند. نمایندگی چین در سازمان ملل نیز 
در توئیتی در این زمینه  نوشت: »اینک وقت خاتمه 
دادن به نمایش مسخره خود آرایی شده )از سوی 
آمریکا( است. تحریم های شورای امنیت سازمان 
ملل متحد همچنان رفع شده خواهند ماند. 
موضع تمام طرف های مانده در برجام نیز مشخص 
است؛ آمریکا دیگر جزو  مشارکت کنندگان در 

برجام نیست و ادعای  فعال ساختن مکانیسم 
ماشه  این کشور فاقد اعتبار است«. وزیران خارجه 
سه کشور اروپایی عضو برجام نیز که در این چند 
روز بارها بر بقای قطعنامه 2231 اصرار کرده 
بودند، در بیانیه ای مشترک بار دیگر در واکنش به 
ادعای آمریکا درباره بازگشت تحریم های سازمان 
ملل علیه ایران، بر تعهد کامل خود به قطعنامه 
2231 شورای امنیت تاکید کردند: »اعالمیه 
ادعایی تحت پــاراگــراف 11 قطعنامه 2231 
شــورای امنیت )2015( که آمریکا آن را برای 
اعضای شورای امنیت فرستاده، فاقد اثر قانونی 
است. در پی آن، هر تصمیم و اقدامی که بر مبنای 
این روند یا پیامدهای احتمالی آن اتخاذ شود هم 

اثر قانونی ندارد«.

روحانی : قلدری آمریکا را با قاطعیت پاسخ 	 
می دهیم

در داخل کشورمان نیز مسئوالن ارشد نظام 

ــدام اخیر آمریکا دادنــد.  پاسخ محکمی به اق
حجت االسالم والمسلمین دکتر حس روحانی 
رئیس جمهور در هیئت دولت با بیان این که 
امروز یک روز به یادماندنی در تاریخ دیپلماسی 
کشور خواهد بود، اظهار کرد: امروز باید گفت 
که فشار حداکثری آمریکا از لحاظ سیاسی و 
حقوقی بر ایران به شکست و انــزوای خود این 
کشور منجر شده است. آمریکا در طول دو ماه 
گذشته، سه بار در برابر ایران شکست خورد. 
رئیس  جمهور در عین حال خطاب به کشورهای 
1+4 اظهار کرد: یک بار دیگر به 1+4 اعالم 
می کنم که اگر همه این کشورها به طور کامل 
به تعهدات برجامی عمل کنند، ما هم به تمامی 
این تعهدات خود بازمی گردیم. رئیس جمهور 
با بیان این که اگر آمریکا قلدری کند حتما با 
پاسخ قاطع ایران مواجه خواهد شد، افزود: »اگر 
آمریکا بخواهد قلدری کند و در مقام عمل بخواهد 
اقدامی برای حرف نادرستی که می گوید »من 

توانستم قطعنامه ها را برگردانم« و هیچ کس هم 
آن را قبول ندارد، انجام بدهد، حتمًا با پاسخ قاطع 
ایران اسالمی مواجه می شود و کاماًل روشن است 
که ایران زیر بار قلدری آمریکا در هیچ مقطعی 
نرفته و در این مقطع هم در برابر قلدری آمریکا 

ایستادگی خواهد کرد.«

قالیباف:  پیروزی واقعی زمانی است که 	 
مردم تغییرات ملموس در زندگی احساس 

کنند
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق 
ابتدای جلسه دربــاره اقدام اخیر آمریکا تاکید 
کرد: به دلیل اقتدار و ایستادگی مردم ایران،  
دشمن به آن چه می خواست نرسید ولی نباید 
به این شکست های حقوقی و سیاسی آمریکا 
دلخوش باشیم. وی اظهار کــرد: کمیسیون 
امنیت ملی پس از شکست مفتضحانه آمریکا در 
حوزه حقوقی و سیاسی، حرکت های یک جانبه 
آمریکا را که مورد اعتراض دیگر کشورهای جامعه 
بین الملل نیز هست، رصد کند و اقدامات متقابل 
الزم را بــرای صیانت از منافع مــردم با جدیت 
پیگیری و به صحن ارائه دهد. قالیباف افزود: ما 
نباید کشور و معیشت مردم را معطل غرب کنیم. 
این که ترامپ رئیس جمهور شود یا بایدن هیچ 
فرقی در سیاست اصلی ضربه زدن به مردم ایران 
حاصل نخواهد شد. باید پیروزی واقعی را زمانی 
اعالم کنیم که اقتصاد و مردم ما قوی شده باشند و 
احساس کنند در زندگی آن ها تغییرات ملموسی 

ایجاد شده است.

خطیب زاده: هر اقدام خصمانه ای با جدیت 	 
و بدون لحظه ای تردید پاسخ داده می شود

سعید خطیب زاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
کشورمان نیز در پاسخ به سوال خراسان درباره 
بازگشت قطعنامه 1929 بــراســاس ادعــای 
آمریکایی ها و بازرسی از کشتی ها و هواپیماهای  
ایرانی تاکید کرد: هم مبتنی بر منشور ملل و 
هم دفــاع از حق مشروع کشور و هم دکترین 
دفاعی ایــران، هر اقدامی که ناقض حاکمیت 
جمهوری اسالمی ایران و ناقض قوانین و مقررات 
بین المللی باشد با جدیت و بدون لحظه ای تردید 
پاسخ داده می شود. پیام های الزم به آمریکا داده 
شده و بار دیگر هم این پیام داده می شود که 
دست از راهزنی هوایی، دریایی و زمینی بردارد.

ویژه های خراسان  

خارج از دستور

شمارش معکوس برای اعالم 
موجودیت فراکسیون اصالح 

طلب مستقلین والیی

ــت که  شنیده هــا از پــارلــمــان حاکی از آن اس
فراکسیون نمایندگان اصالح طلب و مستقل 
والیی با نام نویسی حدود 60 نماینده درشرف 
تشکیل است. ذبیح ا... اعظمی نماینده مردم 
جیرفت در مجلس با تایید این خبر اعالم کرد: 
عمده اعضای این فراکسیون نمایندگان خارج 
از لیست فراکسیون مردمی انقالب اسالمی 
هستند و نام نویسی نمایندگان مستقل و اصالح 
طلب مجلس همچنان ادامه دارد. وی با بیان این 
که تاکنون تعداد اعضای این فراکسیون نهایی 
نشده است، خاطرنشان کرد: برای نام گذاری 
فراکسیون، اسامی مختلفی مطرح بود و بررسی 

های فراوانی انجام شد تا به این نام رسیدیم. 

ارزیابی رسانه های جهانی از بی اعتباری آمریکا 

نیویور ک تایمز: آمریکا، ماشه اسلحه خالی را چکاند 
رسانه های بزرگ جهان، پا فشاری آمریکا برای 
ــران و  استفاده از  بازگشت تحریم ها علیه ای
مکانیسم ماشه را درعین حالی که جامعه جهانی 
با آن مخالفت کــرده اســت، »گــوش ناشنوای 
آمریکا« و اعتراف ناخواسته این کشور به »شکست 
بی سابقه« خود توصیف کردند.  بخشی از تحلیل 
های رسانه ای درباره این بی اعتباری آمریکا را در 

ادامه می خوانید:
* یو اس ای تودی در گزارشی با عنوان »آمریکا 
ایــران  ضد  بین المللی  تحریم های  می گوید 
بازگشته اند، بقیه کشورها می گویند خیر« 
بااشاره به این که آمریکا دیگر عضو برجام نیست 
و دیگر نمی تواند درباره تحریم های ایران اظهار 
نظری بکند، نوشت: »دولت ترامپ حرف های 
بزرگی زد اما نتیجه ای به دست نیاورده است. 
ــدام اخیر ترامپ اعتراف کامل به شکست  اق

است.«
* نیویورک تایمز نیز در مطلبی با عنوان »آمریکا 
ــود اعــتــراض قــدرت هــای جهانی آمــاده  با وج
اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل علیه 
ایران می شود« نوشت که دولت ترامپ با وجود 
اعتراض شدید نزدیک ترین متحدان آمریکا، در 
حال پیشبرد طرح خود است.  این روزنامه به نقل 
از »یان جانستون«، پروفسور حقوق بین الملل 
دانشگاه »توفت« در ادامه این گونه نوشت: »طنز 
ماجرا این است که ترامپ در واقع در حال لطف 
کردن به سازمان ملل و چندجانبه گرایی است، 
چرا که وی با استفاده از مکانیسم ماشه نشان 

می دهد یک جانبه گرایی عجیب وغریبی که به 
آن معروف است، جواب نمی دهد.« این روزنامه 
همچنین نوشت: »یکی از اعضای شورای امنیت 
تصمیم ترامپ را شبیه چکاندن ماشه یک اسلحه 

خالی خواند«.
* رویترز با اشاره به این که اقدامات آمریکا در زیر 
سایه مخالفت دیگر اعضای شورای امنیت »بی 
اثر« است، نوشت: »شاید جالب ترین واکنش به 
تصمیم ترامپ را دیمیتری پولیانسکی، معاون 
نماینده روسیه در سازمان ملل داشت. وی روز 
یک شنبه در توئیتر نوشت: »ما ماه آگوست به 
روشنی گفتیم که ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت 
مکانیسم ماشه نامشروع است. آیا واشنگتن 

کر است؟«
ــن تایمز هم در مطلبی تحلیلی ضمن  * ژاپ
پرداختن به ادعای واشنگتن برای بازگرداندن 
تحریم های سازمان ملل علیه ایــران نوشت: 
»اقدامات آمریکا برای تحریم ایران به جای جمع 
کردن متحدان در کنار خود، دوستان واشنگتن 
مانند انگلیس، فرانسه و آلمان را با روسیه و چین 
متحد کرده است.« این رسانه ژاپنی در بخش 
دیگری از گزارش با اشاره به صحبت های اخیر 
فرمانده کل سپاه کشورمان آورده است: »ایران 
هم  درخواست ایاالت متحده برای بازگرداندن 
تحریم ها را به سخره گرفته و اعالم کرده است، 
اگر دشمن تالش کند جنگ را شروع کند، پایگاه 
های نظامی واشنگتن در خلیج فارس در تیررس 

قرار خواهند گرفت.« منابع: آنا و ایرنا

با اشاره به احتمال شیطنت نظامی آمریکا در منطقه: 

فرمانده سپاه: قادریم تمام پایگاه های 
آمریکا درمنطقه را به آتش بکشیم 

فرمانده کل سپاه با اعالم این که تمام پایگاه های 
آمریکا در منطقه در تیررس ایران است، خاطر 
نشان کرد که هزاران گردان روی زمین داریم که 
اگر به حرکت در آیند تمام پایگاه های آمریکا را به 
آتش می کشیم وقادریم که منطقه را جارو کنیم. 

به گــزارش تسنیم، سرلشکر حسین سالمی 
تاکید کــرد: »اگــر آمریکایی ها بخواهند، در 
کشور ما بجنگند باید در منطقه باشند. وقتی 
در این منطقه مستقر شوند همه جا زیر دید و 
 تیر ما هستند و ما قادریم تمام پایگاه های آن ها

 را اشغال کنیم. حتی می توانیم منطقه را جارو 
کنیم و قدرتی که امروز ذخیره کرده ایم بر اساس 
بدبینانه ترین سناریوی جنگ با آمریکا و هم 
پیمانان آمریکاست، ما با منطق پیروزی آرایش 
قدرت داده و ابزارهای یک جنگ طوالنی مدت 
را فراهم کرده ایم. اگر آمریکایی ها در منطقه 
بمانند تحت تاثیر اقدامات توفانی آفندی ما قرار 

خواهند گرفت.«

 این ها لفاظی نیست و من از اغــراق های 	 
بی مورد متنفرم

وی در ادامه تصریح کرد: »زمانی که در ضعیف 
ترین موقعیت نظامی خود بودیم، ایستادیم. 
در آن زمان فاصله قدرت بسیار زیاد بود و ما 
توانستیم معادله قــدرت را بسازیم. ما آماده 
تعقیب و تنبیه متجاوزیم. ما هزاران گردان روی 
زمین داریم که اگر به حرکت درآیند تمام پایگاه 
های آمریکا را به آتش می کشیم. بهترین گزینه 

این است که آمریکایی ها خود را در معرض یک 
نیروی مسلح پایان ناپذیر قرار ندهند. وقتی 
عین االسد را زدیم بر مبنای این فرض زدیم که 
آمریکایی ها واکنش نشان می دهند و 100 ها 
موشک دیگر آماده کرده بودیم اما موشک بخش 
کوچکی از توان ماست  و اگر این شیر قدرت ما 
به حرکت درآید چیزی جلودار آن نیست. ما 
جنگ افروزی نمی کنیم اما توان تعقیب دشمن 
و انهدام آن را داریم.« وی تصریح کرد: این ها 
لفاظی نیست و من از جنگ روانی متنفرم، از 
اغراق های بی مورد متنفرم، من فردا باید در 
این جنگ پاسخ گو باشم. اعالم می کنم ما هیچ 
نگرانی از هیچ جنگی نداریم. توان انهدام و 

تعقیب دشمن را داریم.
فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به این که » عین االسد« یک موازنه 
روانی بود و نه انتقام شهادت سردار سلیمانی، 
اظهار کرد: »ما می خواستیم اراده ملت ایران 
را بر دشمن تحمیل کنیم. هــدف ما کشتن 
سربازان آمریکایی نبود و ما تاسیسات پایگاه 
ــاوان شهادت ســردار  ــرار دادیـــم. ت را هــدف ق
سلیمانی را باید نظام سلطه پس بدهد و شکست 
نظام آمریکا انتقام حاج قاسم است. ما اطالعات 
دقیقی نداریم چه تعداد آن جا کشته شده اند 
شاید تصادفا اتفاقی افتاده باشد. حتی ژنرال 
های آمریکایی هم در این حد و اندازه نیستند 
ولی آمریکا باید طعم تلخ این انتقام سخت را 

بچشد.«

خطیب زاده: سفر ظریف از آفریقا 
تا اروپا در حال برنامه ریزی است 

خارجه  وزارت  سخنگوی   – محمدی  ــادی  ه
ــا گفت:  کشورمان  دربــاره سفر ظریف به اروپ
سفر ظریف از آفریقا تا اروپا در حال برنامه ریزی 
است و مطمئن نیستیم به خاطر پروتکل کرونا و 
مشکالت لجستیکی به این زودی انجام شود. هر 
چند برخی به دنبال این هستند که از هیچ چیز 

همیشه یک چیزی بسازند.
ــزارش خــراســان، سعید خطیب زاده روز  به گ
گذشته در شرایطی که همه خبرها به موضوع 
ــاره بازگشت قطعنامه های  ادعــای آمریکا درب
قبلی اختصاص داشت، در نشست خبری شرکت 
کرد و در پاسخ به ســوال خبرنگاری که از وی 
درباره میانجیگری روس ها برای مذاکره ایران 
و آمریکا پرسید با لحنی مالیم ابتدا گفت که به 
نیات دوستان خود شک نداریم اما آن چه ما به 
آن یقین داریم، اقدامات سرکشانه آمریکا بر ضد 
ملت و دولت ایران است و این تردیدهایی بوده 
که به طور جدی به دوستان ما منتقل شده است.

برای سنت سنت و ریال ریال حق ملت ایران 	 
محکم ایستاده ایم

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره 
ــران و کــره جنوبی برای  ــه رایزنی هــای ای ادام
وصول طلب ایران از این کشور گفت: ما محکم 
بــرای دفــاع از حقوق مــردم ایــران ایستاده ایم. 
سنت سنت و ریال به ریال این حق برای ما مهم 
است. رایزنی های ایران دربــاره موضوع مورد 
اشاره با کره جنوبی ادامه دارد، پیشرفت هایی 
حاصل شده ولی آن چه برای ما مهم است، اقدام 

است نه کالم.

تذکر صریح به مدیران برای 
تکریم سربازان نخبه

یک نهاد مسئول با ارسال بخشنامه ای در روزهای 
گذشته برای تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی، 
به مدیران مربوط متذکر شده با توجه به این که حسب 
گــزارش های رسیده برخی از دستگاه ها، حقوق 
سربازان نخبه و استعدادهای برتر وظیفه را با تاخیر 
چند ماهه برقرار می کنند که به همین علت، پوشش 
بیمه درمانی این جوانان نخبه نیز با تاخیر زیاد اجرایی 
می شود که این موضوع عالوه بر ایجاد نارضایتی در 
میان آن ها، به ضایع شدن حقوق شان نیز منجر می 
شود، بنابراین مسئولیت هرگونه آثار سوء چنین 
اقدامی بر عهده مدیران سازمان به کارگیرنده 

استعدادهای برتر وظیفه خواهد بود.

 مراقب فهرست افرادی که 
»فوق العاده مرزی« می گیرند 

باشید
با توجه به ایــن که کارمندان و مدیران دولتی 
ــرزی، از   مشغول خدمت در مناطق محروم و م
فوق العاده ها و مزایای خاصی بهره مند می شوند 
و فهرست این مناطق، از سوی وزارت کشور به 
دستگاه های مربوط ارسال می شود، یک مقام 
مسئول در ابالغیه جدید خود خطاب به تعدادی 
از استان ها تاکید کــرده، اداراتــی که در مناطق 
آزاد و تجاری تحت نظر سازمان منطقه آزاد مربوط 
فعالیت می کنند، مشمول ابالغیه مناطق محروم 
که وزیــر کشور فهرست آن ها را در اردیبهشت 

امسال اعالم کرده، نیستند.

کشورهای مختلف به  اقدام آمریکا برای فعال کردن 
مکانیسم ماشه  بی اعتنایی کردند

الف یانکی با اسلحه خالی  
چین: اینک وقت خاتمه دادن به نمایش مسخره خود آرایی آمریکاست 



   بیت ا... عباسپور| معروف به کوه 
عضله

بیت ا... عباسپور، ابتدا ورزش را با ورود 
به رشته فوتبال شــروع کــرد. بعدها با 
پیشنهاد عموی خود، وارد رشته بدنسازی 
و در ســال86 موفق به کسب اولین عنوان 
قهرمانی در مسابقات قهرمانی کرج شد. وی 
در سال 93 مدتی به علت ابتال به بیماری 
التهاب رگ در بیمارستان بستری شد و در سوم 
شهریور سال 94 بر اثر این بیماری درگذشت. 
مازیار ناظمی، سرپرست  وقت فدراسیون اتومبیلرانی 
که در آن زمان به مالقات عباسپور رفته بود، ادعا کرد 
که خانواده عباسپور به من گفتند که تمام مشکالت 
جسمانی پسرمان از زمــان روی آوردن او به دارو هــا و 
مکمل های بدنسازی شروع شد. البته هنوز درباره مرگ 

ناگهانی عباسپور ابهاماتی وجود دارد. این در 
حالی است که همسر او با رد این ادعا گفته 

است: بیماری »بیتو« هیچ ارتباطی با 
مکمل های دارویی نداشته و او مبتال 

به بیماری »واسکولیت« بوده است.

  ناصر صونباطی| نارسایی کلیه

صونباطی متولد آلمان، پدرش مصری و مــادرش اهل 
صربستان بود. این بدنساز افسانه ای، دانش آموخته رشته 
تاریخ علوم سیاسی و روان شناسی از دانشگاه آگسبورگ 
آلمان بود. او فعالیت حرفه ای اش را از سال 1983 آغاز 
کرد و اوج هنرنمایی او در سال 1997 بود، درست زمانی 
که به یک قدمی کسب مستر المپیا نزدیک شــد. این 
ورزشکار پرآوازه پیش از آن که به سن 49 سالگی برسد، 

بر اثر نارسایی کلیوی از دنیا رفت.

  فرانکو کولمبو| سکته 
قلبی

کولمبو، قهرمان سابق بدنسازی 
ــل ایتالیا بــود. او توانست در  اه

ســال هــای 1976 و 1981، قهرمان 
مستر المپیا شود و عالوه بر بدنسازی موفق شد در سال 
2004 در رشته تغذیه مدرک دکترا بگیرد. این بدنساز 
ایتالیایی سابقه هنرپیشگی را هم در کارنامه خود 
داشت و از جمله فیلم های او، ایفای نقش در کنار 
آرنولد در فیلم نابودگر بود. او در حالی که در اواخر 

عمر با مشکالت جسمانی زیادی دست و پنجه نرم می 
کرد، بر اثر سکته قلبی درگذشت.

  سرجیو الیوا| چندین عمل 
و نارسایی کلیه

ــروف اهل  ــع ــوا بــدنــســاز م ــی ال
کوبا بود و در کارنامه حرفه ای 

خود قهرمانی سه دوره پیاپی 
مستر المپیا را داشت. الیوا را با لقب 

»اسطوره« می شناختند. آرنولد در سال 1977 در باره 
این بدنساز گفته بود: »اولین باری که سرجیو اولیوا را 
دیدم، فهمیدم چرا او را اسطوره می نامند چون او واقعا 
باورنکردنی بود«. سرجیو الیوا هم مثل چندین بدنساز 
معروف دیگر که به همه آرزوهایش در دنیای حرفه ای این 
رشته دست یافته بود، خیلی زود با عوارض آن مواجه شد 
و چندین عمل جراحی انجام داد تا بتواند به زندگی اش 
ادامــه بدهد. او سرانجام در 12 نوامبر 2012  بر اثر 
نارسایی کلیوی که به گفته پزشکان از آثار تمرینات سخت 
و داروهایی بــوده که بــرای قهرمان شدن در بدنسازی 

استفاده کرده، درگذشت.

روزهای فرد در صفحه آخر 
31 شهریور 1399زندگی سالم بخوانید دو شنبه
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قهـــــرماین

 منابع این پرونده: تابناک، ایسنا، مهر، افکار نیوز

نــــــــاتواین
 عاقبت رونی کلمن
 ستاره دنیای پرورش اندام که 
 این روزها حتی توانایی
  راه رفتن هم ندارد 
تلنگرهایی درباره خطرات 
 روش های غیرعلمی 
در این رشته دارد 

ــار متوالی در  بدنساز افــســانــه ای کــه هشت ب
مسابقات نخبگان بدنسازی مسترالمپیا  قهرمان 
شده و یکی از بزرگ ترین سفیران بدنسازی 
در جهان است، این روزها توانایی راه رفتن هم 
ندارد! در تاالر افتخارات مسابقات مستر المپیا )معتبرترین 
مسابقات پرورش اندام جهان( نام  دو ورزشکار بیش از همه به 
چشم می آید: »رونی کلمن« و »لی هنی« که هر کدام شان هشت  
قهرمانی در این مسابقات به دست آورده اند اما حال و احوال رونی 
این روزها هیچ شباهتی به روزهای دوران قهرمانی اش ندارد. او در 
جمالتی تاثیرگذار به دیگران گفته: »آیا می خواهید هنوز مثل من 
باشید؟ همان اخالقی را که من داشتم؟ همان طور که می بینید، 
من هشت بار قهرمان مسترالمپیا هستم که االن حتی نمی توانم 
راه بــروم و روی پاهایم بایستم.« رونــی کلمن که خــودش یک 
کارخانه تولید مکمل دارد این روزها شرایط سختی دارد. علت 
دقیق بیماری کلمن مشخص نیست اما می توان حدس زد که  او 
درگیر عوارض بدنسازی غیرعلمی شده است. وقتی در مسابقات 
فقط به حجم عضله نگاه می کنند و ورزش از حالت پرورش جسم 
خارج می شود افراط در عضله سازی باعث رو آوردن به روش های 
غیرحرفه ای و غیرعلمی می شود تا جایی که اسطوره یک ورزش 
به این روز می افتد. هر چند هنوز افراد حاضر در این رشته می 
توانند با رعایت استانداردها سالمت شان را تضمین کنند اما 
اگر روند افراط در حجیم کردن عضله با روش های غیر علمی 
ادامه داشته باشد شاهد اتفاقات تلخ دیگری مثل آن چه برای 
کلمن رخ داد، خواهیم بود. این اتفاق بهانه ای شد تا در پرونده 
امروز زندگی سالم از عوارض جبران ناپذیر مکمل های بدنسازی 
بگوییم که در بعضی باشگاه های ورزشی مثل نقل و نبات ریخته 
و مشتری های جوان و نوجوان زیادی دارد. از یک روان شناس 
هم پرسیدیم که چرا جوان ها به جای ورزش سالم به سمت عضله 
سازی افراطی  می روند و اگر والدینی فرزند نوجوان یا جوانی 
دارند که در این مسیر افراطی قرار گرفته است  باید با او چه 
رفتاری داشته باشند. اما قبل از هر چیز، بد نیست با رونی کلمن و 
عمل های زیادی که در چند وقت اخیر داشته، بیشتر آشنا شویم.

پرونده

عاقبت تلخ و عبرت آموز آقای عضله

کلمن بعد از قهرمانی های متوالی تا امروز 10 عمل 
انجام داده تا دوباره توانایی راه رفتنش را به دست 

بیاورد که مثمر نبوده است

بدنساز ۵6 ساله ای که در قله افتخار این رشته قرار دارد، این روزها مدام 
از روزگار سخت خود می گوید. او مشکالت عمده سالمتی دارد که از 
جمله نتایج فعالیت های بدنسازی اوست و چند سال پیش حدود هفت 
عمل جراحی کمر انجام داد و سپس راه رفتن را دوباره از سر گرفت. او 
که تا امروز و در مجموع 10 عمل جراحی سنگین و نیمه سنگین انجام 
داده، در همین باره گفته: »آیا می خواهید هنوز مثل من باشید؟ همان 
اخالقی را که من داشتم؟ همان طور که می بینید، من هشت بار قهرمان 

مسترالمپیا هستم که نمی توانم راه بروم.«

  هر عملم بین 200 تا 300  هزار دالر هزینه دارد

او تا امروز دو میلیون یورو برای انجام عمل جراحی خود هزینه کرده ولی 
با این حال دوباره همان شرایط قبل را پیدا کرده است و 

نمی تواند راه برود. اتفاقی که قهرمان پرآوازه 
جهان را آزار می دهد. کلمن درباره این 

اتفاق گفته است: »آخرین عملم روی 
کمرم  چهارم  مهره  شکستگی 

بود که موفقیت آمیز بود اما 
پس از چند ماه عوارض این 

عمل  هــر  برگشت.  عمل 
بین 200 تا 300 هــزار 
من  و  دارد  هــزیــنــه  دالر 

عمل های  که  می کنم  فکر 
جراحی آن طور که باید پیش نرفته و 

همه چیز به این واقعیت منجر شده که دیگر 
نمی توانم روی پاهایم بایستم. باید درک کنید که برای 

من آسان نیست، هر عملی بسیار دشوار است و هزینه آن 
بسیار باالست. من حدود دو میلیون دالر صرف تنها سه 

عمل گذشته کرده ام و بعد از همه این ها، توان تحمل ندارم 
اما با حمایت شما تسلیم نخواهم شد و به مبارزه ادامه خواهم 
داد«. او از ناحیه ران راست خود احساس درد کرد، به همین 
دلیل برای یک معاینه عادی مراجعه کرد اما در نهایت با یک 
عمل جراحی جدید مواجه شد. کلمن اعالم کرد آماده یک 
عمل جراحی دیگر می شود   به همین دلیل فعال از ویلچر 

استفاده می کند.

عوارض جبــــــران ناپذیر مکمل های بدنسازی
گاهی ورزش نکردن فواید بیشتری نسبت به ورزش کردن با مصرف هورمون و مکمل های غیراستاندارد دارد. گروهی فقط برای سالمتی شان به بدنسازی 
رو می آورند ولی عده ای هم برای رسیدن به بدنی ورزیده از روش های غیرورزشی مانند داروهای مختلف استفاده می کنند. در ادامه به عوارض بعضی از این 

مکمل ها می پردازیم. ذکر این عوارض فقط هشداری است به جوانانی که درگیر این موضوع هستند و علت دقیق بیماری کلمن نیست.

   کراتین| عضله ساز خطرناک
یکی از محبوب ترین و پرمصرف ترین مکمل های 
بدنسازی اســت. غذاهایی با پروتئین باال مانند 
گوشت قرمز و ماهی حاوی کراتین هستند. بخش 
اعظم کراتین در ماهیچه ها ذخیره و برای افزایش 
عملکرد عضالت در طول ورزش هــای مقاومتی 
استفاده می شود. مصرف مکمل کراتین آثار مثبتی 
بر بدن دارد اما عوارض جانبی آن را هم باید در نظر 
داشت و هرگز نباید در مصرف این مکمل زیاده روی 
کرد زیرا عوارضی مانند ریزش مو، کم آبی بدن و 
مشکالت کلیوی در پی دارد. مصرف مکمل کراتین 
نباید به صورت مستمر باشد و بهتر است به صورت 

دوره ای و با تجویز متخصص استفاده شود.

   پروتئین| جایگزین نامناسب
برخی مربیان به ورزشکاران توصیه می کنند آب، 
مــواد شیرین یا مــواد غذایی را  که نشاسته دارند 
استفاده نکنند. این یکی از باورهای اشتباه است 
و این مواد باعث افزایش وزن بعد از ورزش کردن 
نمی شوند. در برخی از باشگاه ها به ورزشکاران 
توصیه می شود بــرای افزایش وزن از پروتئین ها 
استفاده کنند در حالی که این روش ها تاثیر زیادی 
بر تناسب اندام ندارد. مصرف خودسرانه پروتئین ها 
برای حجیم کردن عضالت در صورتی که در استفاده 
از این ترکیبات دقت کافی صورت نگیرد، می تواند 
عوارض خطرناکی مانند فشار خون و آسیب به کلیه 

داشته باشد.

   هورمون| سرشار از تاثیر منفی
استفاده از انواع هورمون های نیروزا میان جوانانی 

ــج اســت.  ــد، رای کــه تــب داغ عضالنی شــدن دارنـ
این داروهــا براساس تنوعی که دارنــد، آثار منفی 
مختلفی بر سیستم غدد بدن می گذارند و به شدت 
بر غدد جنسی تاثیر منفی دارند. برخی از این داروها 
می توانند کاهش عملکرد غدد جنسی، عقیم شدن، 
افسردگی و حتی مرگ را به دنبال داشته باشند. 
گذشته از این موارد، هورمون های رایج در بدنسازی 

حتی آثار منفی بر کبد و کلیه ها هم می گذارند.

   چربی سوز| دوست نادان بدن
سیستم گوارشی بــدن وظیفه دارد غذاهایی را 
که می خورید هضم و ماده مغذی موجود در مواد 
غذایی را در قسمت های مختلف بدن توزیع کند. 
ــواد مغذی  ــای چربی سوز مانع رسیدن م داروهـ
کافی به قسمت های مختلف بدن می شود و آن ها را 
به عنوان چربی دفع می کند. نرسیدن مواد مغذی به 
بدن باعث سوءهاضمه، گرسنگی و پایین آمدن وزن 
می شود. شما با افزودن موادی مانند آب، میوه جات 
و سبزی ها به رژیم غذایی روزانه خود می توانید روند 
کاهش وزن را سرعت ببخشید و سموم را از بدن 

دفع کنید.

انسولین|  تجویز غلط خطرآفرین
جزو داروهای بیماران دیابتی است که بدن آن ها 
به طور طبیعی قادر به ترشح این هورمون نیست. 
برخی ورزشکاران انسولین را هم به کار می گیرند 
تا اثر هورمون رشد را بهبود بخشند. افراد عادی 
ممکن است با یک بار تزریق انسولین دچار افت 
قند خون شدید و شوک هیپوگلیسمی ناشی از آن 
شوند، به کما بروند و هیچ وقت هم از این کما زنده و 

سالم بیرون نیایند.

   استروئیدهای آنابولیک|   برهم زننده 
تعادل بدن

زمــانــی کــه فـــردی خــودســرانــه شـــروع بــه مصرف 
استروئیدهای آنابولیک می کند، تعادل کلسترول 
خونش به هم مــی ریــزد. از طــرف دیگر می تواند 
خشکی و شکنندگی عروق خونی را هم به دنبال 
می توانند  استروئیدها  همچنین  باشد.  داشته 
باعث پارگی مویرگ ها و افزایش فشار خون شوند. 
مصرف مداوم انواع استروئیدها افزایش چربی بد و 
تری گلیسرید خون و کاهش چربی خوب خون را در 

پی خواهد داشت.

   پمپاژها|  دستکاری خطرناک خون رسانی
بدنسازان همیشه از پمپاژ خونی عضالنی یا به 
اصطالح دم کردن بدن، به عنوان یکی از نشانه های 
برنامه تمرین خوب استفاده می کنند، در حالی که 
پمپاژ خونی ضمانتی برای رشد عضالت نیست 
بلکه تنها یک نشانه است برای این که متوجه شوید 
آیا بدن به تمرین واکنش الزم را نشان داده یا این که 
دچار تمرین زدگی و تمرین بیش از حد شده است. 
وقتی که بعد از انجام چند ست تمرینی عضالت تان 
سرشار از خون می شوند و دم می کنند، متوجه 
می شوید که تمرین در روند درستی قرار دارد ولی 
متاسفانه دارویی با عنوان پمپاژ خونی وارد بازار شده 
که ورزشکار آن را قبل از شروع تمرین مصرف می کند 
و ضربان قلب و فشار خونش باال می رود. متاسفانه 
این روش بسیار خطرناک است و عوارضی همچون 

ایست قلبی، آسیب رساندن به کبد و کلیه دارد.

تصورات اشتباه درباره جذاب شدن
چرا برخی به جای ورزش کردن برای سالمتی به فکر 

استفاده از این داروهای خطرناک می افتند؟

در این سال ها بدنسازی تبدیل به یکی از رایج ترین ورزش ها شده است به 
گونه ای که وقتی کسی می گوید باشگاه می روم به معنای باشگاه بدنسازی 
است اما متاسفانه برخی از این باشگاه ها به جای آموزش دادن  پرورش جسم 
و فرهنگ پهلوانی، تبدیل به محل فروش داروهای غیر مجاز استروئیدی 
و انــواع قرص ها و آمپول هایی شده اند که فقط ظاهر عضالت را تغییر 
می دهند اما مهم ترین سوال این است که چرا برخی به فکر استفاده از این 

داروهای خطرناک می افتند؟

   یک شبه به مقصد رسیدن

یکی از مهم ترین دالیل این کار، تصمیم بعضی جوانان برای یک شبه به مقصد 
رسیدن است. میانبر زدن تبدیل به یک رویه در فرهنگ جاری شده است. 
تالش و کار سخت متاسفانه به حاشیه رفته است. کار سخت، طوالنی مدت 
است، تالش زیاد و پشتکار الزم دارد اما سودجویان وعده نتیجه سریع و آسان 
را می دهند و حس طمع را در افراد ایجاد می کنند. البته این فرهنگ میانبر از 
دوران تحصیل و آموزش تست زنی بدون دانش علمی برای موفقیت در کنکور 

به افراد آموخته می شود.

   تمرکز زیاد بر جذابیت فیزیکی

عامل دیگر، تالش  به منظور جذابیت بیشتر برای جنس مخالف است. همه 
دوست داریم که جذاب باشیم اما ایجاد تمرکز زیاد بر جذابیت فیزیکی، آن هم 
صرفا طبق استانداردهایی که در رسانه ها تبلیغ می شود، باعث کاهش عزت 
نفس بعضی افراد جامعه می شود که صددرصد با استانداردهای ساختگی 
رسانه ها همخوان نیستند. پس آن ها برای جبران این حس عقب افتادن از افراد 

معروف، دست به هر کاری خواهند زد.

   ضرورت آموزش تالش کردن به فرزندان

حال چگونه باید با نوجوانان و جوانانی که به دنبال این گونه میانبرها هستند، 
برخورد کرد؟ اولین و بنیادی ترین کار، آموزش تالش کردن است. وقتی والدین 
تالش فرزندان خود را تشویق کنند و نه صرفا موفقیت و دستاوردهای آن ها را، 
کودک در بزرگ سالی برای تالش ارزش قائل می شود و نتیجه ای کاذب از 

میانبری ساختگی او را وسوسه نمی کند.

   تقویت عزت نفس فرزند

از سوی دیگر، تقویت عزت نفس فرزندان مهم است یعنی دیدن و تایید تمام 
جنبه های مختلف شخصیت فرزندان مان. اگر صرفا صفاتی که در  جامعه 
ارزشمند تلقی می شود مانند زیبایی، رشته تحصیلی باکالس بودن یا درآمد باال 
را موفقیت و نشانه قابل قبول بودن تلقی کنیم، فرزندانمان هم برای کسب تایید 
والدین و موفق شدن حاضر به امتحان هر راهی خواهند بود. راه هایی که متاسفانه 
ضررشان   معموال از سود مقطعی آن ها بسیار بیشتر است مانند فدا کردن سالمت 
جسم و روان برای داشتن عضالتی حجیم در پسران یا زیر تیغ جراحی رفتن برای 
داشتن بینی قلمی برای دختران. در واقع فرزندان آینه تمام نمای رفتار و گفتار 
والدین هستند. ممکن است هیچ گاه به زبان نیاورده باشیم که زیبایی مهم است 
اما بیان عباراتی مانند فالنی چون خوشگل بود خواستگار داشت یا فالنی چون 
چهارشانه است، خوش تیپ است و... پیامی مبنی بر ناراضی بودن از شرایط 
فرزندان را به آن ها مخابره می کند. این حرف ها یا واکنش های روزمره و گاهی 
از نظر والدین بی اهمیت، تاثیری ماندگار بر ذهن و روان افراد خواهد گذاشت. 
والدین با تشویق تالش ها فارغ از نتیجه و ایجاد حس مورد تایید بودن در نوجوانان 

خود می توانند جلوی بسیاری از آسیب های اجتماعی را بگیرند.

دکتر مهدی سودآوری|روان شناس و مدرس دانشگاه 

 معروف ترین قربانیان 
دنیای بدنسازی

اگر تصور کردید که »رونی کلمن« تنها قربانی این رشته 

ورزشی سنگین است، سخت در اشتباه هستید چراکه 

چندین بدنساز معروف دیگر هم به واسطه تمرین های سخت 

و طاقت فرسا و فشارهای ناشی از آن فوت کرده اند. در ادامه 

قصد داریم به معرفی چند تن از بدنسازان معروف در ایران 

و جهان که قربانی مصرف داروها و مکمل های غیرمجاز و 

تمرین های سخت این رشته شده اند، بپردازیم.
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 راهکارهای پیشگیری از 
»خراش قرنیه«؛ مشکل دردانک چمش

مریم سادات کاظمی |  مترجم

قرنیه الیه شــفاف و خارجی چشــم 

است که وظیفه هدایت پرتوهای نور 

به داخل چشم و محافظت از اجزای داخل چشم از جمله 

عنبیه و مردمک را دارد. »زخم قرنیه« یکی از مشکالت 

شایع است که معموال با احساس ناراحتی شدید چشم، 

قرمزی، اشــک  ریزش و حساســیت به نور همراه است. 

عــالوه بــر درد شــدید، زخــم قرنیــه زمینــه  احتمــال 

عفونت های چشمی را هم تشدید می کند. به دلیل این 

که این روزها استفاده از تلفن همراه و صفحه نمایشگر 

افزایش یافته است و دانش آموزان و دانشجویان زیادی از 

این فناوری ها استفاده می کنند بهتر است اطالعات مان 

را در این زمینه و راه های پیشگیری از آن افزایش دهیم:

پزشکی

  این روزها خشکی چشم به دلیل استفاده طوالنی مدت از رایانه و  تلفن همراه یکی از مهم ترین دالیل زخم قرنیه تلقی می شود

خواص گیاهان

آشپزیآشپزی من

غذای اصلی 

کوکوی برگ کرفس با عطر بی نظیر

 چرا قرنیه خراشیده یم شود؟

تقریبا تمام اجســامی که در تماس مســتقیم بــا صورت و 
چشــم اســت،  می تواند موجب آســیب به قرنیه و خراش 
روی آن شــود. شــاخه درختــان، پرزهای بــرس آرایش، 
ناخن دست، تراشه های جوشکاری، کناره کاغذ، شن و 
ماسه و لنزهای آلوده یا شکسته از مهم ترین علل فیزیکی 
آســیب به قرنیه محســوب می شــوند. البته در بســیاری 
از مــوارد عــادت هــای اشــتباه در زندگی روزمــره مانند 
اســتفاده مدام و طوالنی مدت از رایانه و تماشای صفحه 
تلفن همراه و کشیدن دایم دســت ها به چشم زمینه ساز 

این مشکل است.
  مواجهه مسمتر اب صفحات منایشگر و خشیک چمش

 ایــن روزها خشــکی چشــم یکــی از مهم ترین علــل بروز 
خراش قرنیه اســت. زمانی که اشــک به انــدازه کافی در 
چشم ها ترشح نشود، چشم دچار خشکی به خصوص طی 
خواب شبانه می شــود. در این وضعیت، هنگامی که فرد 
صبح چشــم ها را باز می کند، پلک روی قرنیه اصطکاک 
پیدا می کند وقرنیه آسیب می بیند. گرچه ترشح ناکافی 
غدد اشکی می تواند ناشی از علل متعددی مانند مصرف 
برخی داروها، مواجهه مستمر با نور خورشید، استعمال 
دخانیات، افزایش سن و برخی بیماری های خودایمنی 
باشد اما این مسئله در افرادی که به طور مداوم با رایانه یا 

تلفن همراه کار می کنند، کامال شایع است.
  عالیم ابتال به »خراش قرنیه«

قرنیــه یکــی از حســاس ترین اجــزای بدن اســت و حتی 

کوچک ترین آســیب به آن می تواند با درد شــدید همراه 
باشــد. زمانی که قرنیه دچار خراش می شــود، بارزترین 
عالمت هشــدار درد و احساس وجود جســم خارجی در 
چشم است. این مســئله در مراحل اولیه معموال فرد را به 
خاراندن مداوم چشــم ترغیب می کند که عامل تشــدید 

خراش خواهدبود.
عالوه بر ایــن، قرمزی، اشــک ریزش به خصــوص هنگام 
بیدار شدن از خواب، حساسیت به نور، سردرد، احساس 
گرفتگی در چشــم و تاری دید از دیگر عالیم مهم ابتال به 

این مشکل است.
  درمان »خراش قرنیه«

درمان خــراش قرنیه متناســب با عامل زمینه ای شــدت 
عارضــه متفــاوت خواهدبود. معمــوال در مراحــل اولیه، 
استفاده از قطره های اشک مصنوعی 3 تا 4 مرتبه در روز 
به بهبود عارضه کمک می کند. هرچند بهتر است از انواع 
قطره های فاقد مواد نگهدارنده استفاده شود تا عوارض 

دیگری برای چشم به وجود نیاید.
در مواردی که خراش عمیق شــده  باشــد، ممکن اســت 
متخصص چشــم اســتفاده از ژل هــای ترمیمــی را برای  
یک مــاه الزم بداند و پس از معاینه مجــدد درمان را ادامه 
دهد یا قطع کند. اگر خراش عامل بروز عفونت شــود هم 
استفاده از آنتی بیوتیک ضروری است تا التهاب و قرمزی 

بهبود یابد.
گاه متخصص چشــم در بعضی موارد لنزهای درمانی را 
توصیه می کنــد. این لنز توســط پزشــک روی قرنیه قرار 

می گیرد و موجب تسکین درد می شود و اغلب روند بهبود 
را تسریع می کند.

در بیشــتر موارد، خراش قرنیه با چنین اقدامات درمانی 
بهبود می یابد اما اگر خــراش خیلی عمیق، مزمن و روی 
مردمک باشــد، ممکن اســت  درمان نکردن آن منجر به 
نابینایــی فرد شــود. از همیــن رو، معاینه دوره ای چشــم 
پزشــک و جدی گرفتــن عالیــم هشــدار بســیار ضروری 
خواهدبود. همچنین باید توجه داشت که درمان خراش 
قرنیه معموال طوالنی اســت و نیاز بــه رعایت توصیه های 
پزشــک دارد. معمــوال در دوره درمان پزشــک توصیه به 
محافظت چشم در برابر نور شدید، باد و پرهیز از خستگی 

چشم ها نیز خواهد کرد.
  توصیه های پیشگیری از »خراش قرنیه« 

1- از چشــم ها در برابر باد مســتقیم و شــدید محافظت 
کنید.

2- از گرم کردن بیش از حد منزل پرهیز و رطوبت محیط 
را با بخور حفظ کنید.

3- هنگام حضور در معرض نور خورشید یا کارکردن در 
شــرایطی که امکان تماس چشــم با ذرات مختلف وجود 

دارد، حتما عینک داشته باشید.
4- دفعات استفاده از لنز را به حداقل برسانید. این نکته 
به خصوص در دوران شــیوع کرونا اهمیت بیشتری دارد 

زیرا ویروس از طریق چشم هم  می تواند انتقال یابد.
5- از استعمال سیگار و دخانیات پرهیز کنید.

6- هرگز بدون عینک شــنا نکنید زیرا کلر موجود در آب 

به شدت چشم ها را تحریک می کند.
7- اگر خشکی چشم از عوارض داروهای مصرفی است، 
حتما در این زمینه با پزشــک مشــورت کنید تا در صورت 

نیاز دارو تغییر کند یا قطره اشک مصنوعی تجویز شود.
  سخین کواته اب افرادی که اب رایانه کار یم کنند

1- صفحــات نمایشــگرLED و بــا ســطح آنتی رفلکــس 
انتخاب کنید تا آسیب ناشی از نور آبی صفحات نمایشگر 

کاهش یابد.
2- حتمــا معاینــات دوره ای توســط متخصص چشــم را 
انجام دهید و در صورت تشــخیص پزشک از قطره اشک 

مصنوعی استفاده کنید.
3- از کار مداوم با رایانه واقعا پرهیز کنید و پس از هر 30 
دقیقه تا یک ساعت حتما چند دقیقه ای چشم ها را روی 

هم بگذارید تا استراحت کنند.
4- تمریناتــی را که به عنــوان ورزش های چشــم معرفی 
می شــود ، حتما و به طــور مرتب انجام دهیــد و پلک زدن 

مداوم را فراموش نکنید.
5- از هــر نــوع کار غیرضــروری با رایانــه و تلفــن همراه 

اجتناب کنید.
6- صفحه نمایشگر را در موقعیتی قرار دهید که کمترین 
فشار برای تمرکز به چشــم ها وارد شود. همچنین سطح 

درشت تری از حروف را برای تایپ انتخاب کنید.
7- به خاطر داشته باشید که خستگی چشم ها با کشیدن 
دســت ها بهتر نمی شــود بلکه نیاز به خواب و استراحت 

کافی خواهدبود.

سالمت

1- ابتدا برگ های کرفس را  شسته و خرد کنید.
2- برای تهیه این کوکو می توانید از ساقه های بسیار ریز کرفس هم استفاده کنید.

3- برگ کرفس خرد شــده را به همراه دو تا ســه عدد تخم مرغ داخل یک کاسه بریزید 
سپس با توجه به حجم برگ ها به مقدار الزم نمک، فلفل و زردچوبه داخل کاسه بریزید 
و مخلوط کنیــد. در صورتی که مقــدار تخم مرغ کم بــود، یک عدد دیگر هــم تخم مرغ 

اضافه کنید.
4- برای انسجام بیشــتر کوکو، دو قاشــق آرد به آن اضافه و مواد را خوب با هم مخلوط 

کنید.
5- داخل یک تابه نچسب مقدار کمی روغن بریزید و وقتی روغن داغ شد، مایه کوکو را 

اضافه کنید سپس حرارت را مالیم کنید و دِر تابه را بگذارید تا کوکو ببندد.
6- وقتی یک طرف کوکو پخت، آن را برگردانید تا طرف دیگر هم طالیی شود.

 ،K و A منیزیم، کلسیم و فسفر است. ویتامین های ،B6 نکته : کرفس سرشار از ویتامین
پتاسیم، منگنز و فیبر غذایی از دیگر مواد مفید موجود در کرفس است.
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کرونا در زمستان تا چه اندازه 
وحشتناک تر می شود؟

پاییز و زمســتان کم کــم فرا می رســد و معموال در 
فصل های ســرد موارد ابتــال به ســرماخوردگی 
و آنفلوآنــزا زیاد می شــود. همین موضــوع باعث 
نگرانی درباره افزایش ابتال به کرونا شده است. با 
این حال پیش بینی روند این بیماری در زمستان 
پیچیده و نامعلوم است؛ هم دالیلی  برای نگرانی 

وجود دارد هم دالیلی برای اطمینان خاطر.
  آیا شیوع کرونا در زمستان بیشتر می شود؟

بنابر تازه ترین گزارش شبکه خبری بی بی سی
پاســخ به این ســوال هنوز مشــخص نیست ولی 
پاســخ علمــی بــه ســمت جــواب مثبــت متمایل 
اســت که تا حد زیادی بر اســاس دانش ما درباره 
ویروس هــای دیگــر اســت. چهــار نــوع ویــروس 
کرونای دیگر هــم وجــود دارند که باعــث عالیم 
سرماخوردگی می شوند و همه آن ها در زمستان 
 آســان تر ســرایت می کننــد. همچنیــن آنفلوآنزا
 ویروس سرماخوردگی )راینو ویروس( و ویروس 
سین سیشــیال تنفســی )RSV( همه رفتارهایی 

مشابه دارند.
ــراد به  ــت کــه افـ ــن اس   بــزرگ تــریــن خطر ای

محافظت از خود کم توجهی کنند

و  بهداشــت  دانشــکده  از  لــو  ریچــل  دکتــر 
طــب گرمســیری لنــدن می گویــد: شــاید کرونا 
هم ویروســی فصلــی باشــد، مثــل ویروس های 
دیگری که در زمســتان به اوج شــیوع می رسند. 
با این حال سازوکارهایی که باعث شیوع فصلی 
می شــوند خیلی کــم شــناخته  شــده اند و معلوم 
نیســت محصول شــرایط آب وهوایی هســتند یا 
رفتــار انســان ها. بیــرون بــدن، تمــام ویروس ها 
وقتی هوا سرد اســت، بهتر زنده می مانند. گروه 
مشــاوران علمی بریتانیا برای مــوارد اضطراری 
می گوینــد: »بــرای ویــروس کرونا، چهــار درجه 
ســانتی گراد باالی صفر دمای خــاص و مطلوب 
اســت. در زمســتان نور آفتاب و پرتو فرابنفش آن 
که باعث غیرفعال شــدن این ویروس می شــود، 
کم است. وقتی هوا خوب نیســت، مردم در خانه 
می مانند و مهمانی در باغ یا بساط کباب در حیاط 
جذاب نیست. پنجره ها بسته اند و هوا در فضاهای 
سرپوشــیده چندان جریان نــدارد. همــه این ها 

می تواند به شیوع ویروس کرونا کمک کند.«
  آیا ویروس های دیگر مانند آنفلوآنزا می توانند 

مشکل ایجاد کنند؟

مسئله نگران کننده این است که شیوع آنفلوآنزا 
و افزایش کرونــا با هم اتفــاق بیفتــد. البته تغییر 
عمیق در روال جامعه و رفتار ما برای جلوگیری از 
انتقال ویروس کرونا، مانند بیشتر شستن دست، 
پوشــاندن صــورت، رعایــت فاصلــه اجتماعی و 
دورکاری، بر انتقــال ویروس های دیگر می تواند 
موثر باشد. پرفسور برکلی می گوید: »ممکن است 
رعایت فاصله اجتماعی از میزان آنفلوآنزا کم کرده 
باشد که خیلی خوب است. ولی من فکر نمی کنم 
بتوانیــم بــه ایــن اکتفــا کنیــم.« اگرعفونت های 
زمستانی دیگر که مانند ویروس کرونا باعث سرفه 
و تب می شوند زیاد باشــند، باعث می شود مردم 
بیشتری تست شــوند. همچنین در زمستان نور 
آفتاب و پرتو فرابنفش آن که باعث غیرفعال شدن 

این ویروس می شود، کم است.
منبع: برنا

 خواص جوانه گندم 
از خون سازی تا چاق کنندگی

جوانه گندم از چروک شــدن پوســت پیشــگیری 
می کند، خون سازاســت وغــدد جنســی را فعال 
می سازد،  اختالالت قاعدگی را درمان می کند، 
ضعف تخمک گــذاری زنــان  را درمان مــی کند. 
جوانه غالت مواد مغذی و ضروری دارد که مصرف 
آن به بدن سود فراوان می رساند و از دیدگاه طب 

سنتی دارای طبیعت گرم و تر  است.
  روش های مصرف جوانه گندم

می توان جوانــه گندم را چرخ کــرد و در تهیه انواع 
غذاهای خام به کار برد.وقتی جوانه گندم به اندازه 
یک ســانتی متررشــد کرد، آن را خشــک و سپس 
آســیاب کنید، آرد جوانه گندم به دست می آید که 
می توانید در تهیه شیرینی ها از آن استفاده کنید.

   بهترین نان

گندم بهترین غذا برای افــراد با مزاج معتدل و چاق 
کننده و نیروبخش است، ولی موجب انسداد عروق 
هم می شود وبرای کسانی که در رگ های بدن، قلب، 
کبد و معده، تنگی عروق دارند مضر است، بنابراین 
بهترین نان از گندم ســالم تهیه می شود و به خوبی 
ورز پیدا می کند و پف مناســبی دارد تا به راحتی در 
معده هضم شود؛ نانی که سبوس آن به کلی گرفته 
شده باشد به راحتی از معده عبور می کند و موجب 

انسداد کبدی و سنگ کلیه می شود.

  برگ کرفس تازه - 400 گرم
  تخم مرغ -5 عدد

قاشــق  دو  گنــدم  -  آرد    

غذاخوری
  نمک، فلفل و زردچوبه -  به 

مقدار الزم

راهکارهایی برای مبتالیان به اگزما در دوران کروان
 در افراد مبتال به بیماری های پوستی از قبیل اگزما، شست و شوی مرتب دست ها می تواند منجر به خشکی، خارش

 ترک برداشتن پوست، درد و حتی گاهی بروز عفونت در بیمار  شود

  چای به صرف 11 میلیارد
 میکرو پالستیک!

 آیا می دانستید با مصرف روزانه چای کیسه ای
میلیون ها ذره پالستیک وارد بدن می کنیم؟

چای یکی از پرمصرف ترین نوشیدنی های  جهان است. 
نوشــیدن یک فنجان چای تازه دم نقش زیادی در رفع 
خســتگی ایفا می کند اما متاســفانه بیشــتر ما به دلیل 
مشــغله های روزانه ترجیح می دهیم زمان دم کشیدن 
چای را صرف کار دیگری کنیم و درمواقع ضروری سریع 
با یک چای کیسه ای عطش چای خود را برطرف کنیم.  
اما آیــا تا به حال به عوارض زیســت محیطــی و مضراتی 
که چای های کیســه ای برای ســالمت مــان دارند فکر 

کرده ایم؟
نتایج یــک مطالعه جدیــد در کانادا نشــان می دهد که 
یک بسته  چای کیسه ای یا لیپتون بیش از 11 میلیارد 
میکروپالستیک را درون یک فنجان چای آزاد می کند 
این درحالی است که براساس شــواهد نوع پالستیک 
 مــورد اســتفاده در چــای کیســه ای )پلــی پروپیلــن( 
می توانــد باعــث افزایش احتمــال ایجــاد جهش های 
ژنتیکی و آســیب به سیســتم غدد درون ریــز و توانایی 

باروری در افراد  شود. 
محققان همچنیــن دریافتند آب مورد اســتفاده برای 
چــای اغلب در دمــای بــاالی 95 درجه ســانتی گراد 
اســت و زمانی که دمای آب  از 40 درجه سانتی گراد 
بیشتر باشد ، خطر تجزیه پالستیک و آزاد کردن مواد 
ســمی آن افزایش می یابد. ایــن میزان هــزاران برابر 
بیشــتر از مقادیر گزارش شــده در ســایر غذاهاست و 
می توانــد برای ســالمت انســان بیشــتر از آن چه فکر 

کنیم ، مضر باشد.
تولیــد کننــدگان چــای در ایــن بــاره ادعــا مــی کننــد 
برای این که کیســه هــای چای  به خوبی بســته شــوند 
و شــکل خــود را در آب داغ حفــظ کننــد بایــد از پلیمــر 
پالستیک اســتفاده شود و عالوه برآن اســتفاده از مواد 
غیرپالستیکی برای تهیه کیسه چای بسیار گران است. 
محققــان در نهایت طــی تحقیقــات متعــدد روی انواع 
برندهای تولید کننده چای کیسه ای نتیجه گرفتند که 
گرچه این یافته ها نگران کننده هستند اما باید پژوهش 
های بیشتری انجام گیرد تا آثار مزمن پالستیک بر بدن 

انسان بیشترآشکار شود.
medicalnews،independent :منبع

دانستنی ها

مهدیس مرادیان
 خبرنگار

شست وشوی مرتب دست ها بهتر از 
استفاده از ضدعفونی کننده است

استفاده از دستکش در کنار 
ضدعفونی کننده توصیه نمی شود

پس از پاک کردِن دست ها، 
دستکش بپوشید

از مصرف صابون های آنتی باکتریال و 
حاوی ضدعفونی کننده خودداری شود

 از کرم های مرطوب کننده 
به درستی استفاده کنید

ظروف حاوی صابون و کرم مرطوب 
کننده را استریل کنید
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زندگی سالم 
دوشنبه 
    31 شهریور 1399   
شماره 1700 

* من یک کنکوری ام که عاشق نقاشی و هنر هستم اما 
به اصرار خانواده ریاضی خوندم و االن هم رتبه ام خوب 
نشــده بود. می خواســتم بگم که دالوری هم شــیمی 
خونده و چهار ســال عمرش رو هدر داده و حاال شــده 
یکی از بهترین مجری هــا. کاش والدین ایــن نکته رو 

بخونن.
* االن بیشتر مردم اضطراب آشکار دارن و نیازی نبود 
به عالیم اضطراب نهفته در صفحه خانواده و مشــاوره 

پرداخته بشه.
* لطفا در صفحه جدید ســالمندان به مسائلی درباره 

زیبایی پوست سالمندان بپردازید. سپاس از شما.
* قدر این آقای دالوری رو که در پرونده زندگی سالم 
باهاش گفت وگو شــده باید بدونیم. چقدر خوب که با 
ایشون مصاحبه کردین و چه حرف های خوبی زده بود 

درباره مشکالت کشور. 
* ماجرای درمان ســرفه با کمک چهار روغن طبیعی 
که در صفحه سالمت به آن اشاره شده، شبیه به همون 

شیوه درمان کرونا با روغن بنفشه است! خخخ!
* مــن کتــاب »976 روز در پس کوچه هــای اروپــا« 
آقــای دالوری رو خونــدم. عالیــه. بــه خصــوص برای 
هدیــه دادن، خیلی خوبه. به همــه توصیه می کنم که 

بخوننش.
* درباره صفحه جدید ســالمندان باید بگم که مطلب 
فواید باغبانی به درد پیرمردهایــی می خوره که باغ و 

ویال دارن و برای همه کاربردی نیست.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز بررسی گلدان های خانه

قرار و مدار

گل ها روحیه شادابی و سرزندگی به زندگی 
ما می بخشن اما نیاز به مراقبت و توجه 
هم دارن. امــروز وضعیت همه گلدون ها 
در خونه و محیــط کارتون 
رو با دقت بیشتری بررسی 
کنین و اگر نیاز به رسیدگی 
دارن،  بیشــتر 
زودتر دست به 

کار بشین.

    باید فکری به حال آسیب های طالق شود
به  رغم ایــن که هیچ فــردی را نمی توان پیــدا کرد که با 
هدف طــالق ازدواج کنــد اما متاســفانه آمــار طالق و 
وضعیت طالق به دلیل نبــود آموزش ها و آمادگی های 
الزم قبــل از ازدواج و البتــه مراقب نبــودن از رابطه زن 
وشــوهری نگران کننده اســت. به نظر می رسد اگر در 
این خصوص فکری نشود، شــرایط وخیم تر نیز خواهد 
شــد. طالق به دالیل مختلــف اقتصــادی، اجتماعی، 
فرهنگی و ... اتفاق می افتد و عوارض فردی و اجتماعی  

دارد که می تواند بر کیفیــت زندگی فردی و اجتماعی 
فرد تاثیــر بگــذارد و میــزان رضایــت فــرد از زندگی را 
تحت الشــعاع قــرار دهــد. افزایــش خانواده هــای بی 
سرپرست و بدسرپرست، افزایش  تعداد کودکان ناشی 
از پدیــده طالق، افزایش مشــکالت و اختــالالت روان 

شناختی و ... تنها نمونه هایی از این عوارض هستند.

   6 اشتباه افرادی که طالق گرفته اند
بــا توجه بــه آســیب هایی که مطــرح شــد، می طلبد در 

خصوص آن هــا و مدیریــت زندگی پس از طــالق چند 
جمله ای را برایتان بیان کنیم.
طالق را نمی پذیرید

معموال در ابتدای هر سوگ و از دست دادنی، 1
انکار سراغ مان می آید و با نپذیرفتن و گاهی 
کوچک شــمردن این پدیده ســعی می کنیم از مسائل 
ناشی از طالق فرار کنیم. به عبارتی نمی خواهیم آن را 
بپذیریم و این رفتارمان به این علت است که ما انسان ها 
عادت داریم از ترس هایمان فرار کنیم و از درد گریزان 
هستیم، پذیرش ما را با آن درد و ترس مواجه می کند، 
باور کنیم و با طالق زندگی کنیــم. با طالق قرار بر این 
نیست که ما گذشته را فراموش کنیم چون گذشته قابل 
فراموش شدن نیســت و قرار بر این است که با تمام آن 
هیجانات منفــی به زندگــی ادامه دهیــم. خودمان را 

آماده کنیم برای سختی های زندگی و این تغییر.
 وارد رابطه اشتباهی می شوید

بعد از طالق، به طور طبیعــی زخم هایی را با 2
خود حمل مــی کنیم و به خصــوص با تنهایی 
مواجه می شــویم بنابرایــن به دنبال تســکین خواهیم 
رفــت. گاهی با ایــن زخم ها بــه دنبال فــرد و رابطه ای 
جدید می رویم تــا با آن رابطــه، مشــکالت خودمان را 

همین متن کوتاه پیامک تان 
و ایــن  کــه تــا این حــد تحت 
فشــار روانی هستید، نشان 
می دهد شما فردی حساس 
و ریزبین هســتید. البته منفی بــودن نگاه تان 
به اطراف می توانــد به عنوان برخــی از عالیم 
افسردگی تلقی شود و ممکن است که شما به 

خاطر این اتفاقات دچار نوعی افسردگی شده 
باشید چرا که حساســیت و زودرنجی نیز جزو 
عالیم این اختالل محسوب می شود. البته این 
مسئله به عنوان یک احتمال مطرح است و برای 
تشخیص درست و قطعی الزم است که مراجعه 

حضوری به روان شناس داشته باشید.

   احساس تان را به همه تعمیم ندهید
نکته دیگری کــه در متــن ارســالی تان به آن 

اشاره کرده اید، این است که فکر می کنید همه 
شــما را به عنوان یک فرد ساده لوح می بینند 
در حالی کــه ممکن اســت ایــن امــر واقعیت 
نداشــته باشــد و حتی اگر تعداد معدودی از 
اطرافیان تان تحت تاثیر حرف های آن فرد قرار 
گرفته باشند، شما نباید این دیدگاه را به همه 
تعمیم دهید. با این حــال و هرچند اطالعات 
زیادی از وضعیت شغلی و خانوادگی خودتان 
در اختیار ما قرار نداده اید، سعی می کنم چند 

نکته را خدمت تان عرض کنم.

   بیشتر مراقب رفتارهایتان باشید

گفته های دیگران را با رفتار درست و منطقی 
خنثی کنیــد. اگر بــاور دارید که ســخنان آن 

شخص درباره شــما درست نیست، در اولین 
مرحلــه ســعی کنیــد ویژگی هــای منفــی و 
غیرواقعی را که به شــما نســبت داده شده با 
رفتارهای عقالنی و سنجیده به چالش بکشید 
و به همه ثابت کنید که آن صحبت ها واقعیت 
ندارد. به هر حال بیشــتر انسان ها هر حرفی 
را بالفاصلــه بــاور نمی کنند و به طور نســبی 

درصدد راستی آزمایی بر می آیند.

   اعتماد به  نفس خود را بازسازی کنید
توانمندی های خود را نیز ببینید. در این فرایند 
ممکن اســت اعتماد بــه نفس خود را از دســت 
داده باشید بنابراین نیاز دارید تا آن را به حدی 
برسانید که به تدریج خودباوری در شما شکل 
بگیرد. اگر به حد مطلوبی از خودباوری برسید، 
می توانید ویژگی های مثبت و توانایی های خود 

را ببینید و آن ها را تقویت کنید.

دکترحسینمحرابی|روانشناس

مشاوره 
فردی

دوست دارم در نظر بقیه یک آدم درست  و  حسابی باشم

   میزان خواب مناسب در سنین مختلف کودکان

نوزادی: خواب نوزاد به  طور کلی 16 تا 20 ساعت در طول روز 
است و هر چه به سمت یک  سالگی پیش می رود این میزان کمتر 
می شــود و به 10 تا 13 ســاعت می رسد. ســاعت خواب نوزاد 
مشخص و پیوسته نیســت و کودک هربار با گرسنگی از خواب 
بیدار می شود، شیر می خورد و دوباره به خواب می رود. بیشترین 

زمان خواب بی وقفه در نوزاد 4 تا 5 ساعت است.
از یک تا 3  سالگی: همان طور که کودکان شما از یک سالگی 
به سمت 18تا21 ماهگی می روند، احتمااًل چرت صبحگاهی 
و سر شب شان حذف می شود. این کودکان به 14 ساعت خواب 
شبانه روزی نیاز دارند اما معموال به 10 ساعت رضایت می دهند. 
بیشــتر کودکان از حدود 21 تا 36 ماهگی هنــوز به یک چرت 
میان روزی یک تا سه و نیم ساعتی احتیاج دارند. آن ها معمواًل 

بین ساعت 7 تا 9شب می خوابند و حدود ســاعت 6 تا 8 صبح 
بیدار می شوند.

از3 تا 6 سالگی: کودکان در این سن همچون قبل معمواًل بین 
ساعت 7 تا 9 شب می خوابند و حدود ساعت 6 تا 8 صبح بیدار 
می شوند. در سه ســالگی، بیشــتر کودکان هنوز به چرت زدن 
عادت دارند اما به پنج سالگی که می رسند چرت زدن را بی خیال 
می شوند یا مدت زمان آن کوتاه تر می شود. نیاز به خواب شبانه 

هم تا پایان پنج سالگی به 11 ساعت خواهد رسید.
از 7 تــا 12 ســالگی: در ایــن ســنین بــا شــروع فعالیت هــای 
اجتماعــی، مدرســه ای و خانوادگــی، زمــان خواب بــه  تدریج 
دیرتر می شود و بیشتر کودکان 12 ساله حدود ساعت 9 شب 
می خوابند و معموال در طول روز بــه خواب نمی روند. میانگین 

مدت زمان خواب در این کودکان حدود 9 ساعت است.

نکته: بعضی از کودکان بدون این  که مشــکل و کسالت داشته 
باشند، کم  خواب هستند. کم خوابی این کودکان جای نگرانی 
ندارد و نباید آن ها را به زور مجبور به خواب زیاد کرد اما الزم است 

یک متخصص علت بی خوابی کودک را بررسی کند.

   3 توصیه برای خواباندن راحت تر کودکان

1- کودک را با بازی خسته کنید
یکی از دالیل بدخوابی کودکان نداشتن فعالیت و تحرک روزانه 
است. کودک در صورت بازی به خصوص در محیط باز همچون 
پارک احســاس خســتگی بیشــتری می کند و خواب به موقع و 
راحت تری خواهد داشت. فراموش نکنید خوابیدن زیاد در طول 

روز باعث بدقلقی کودک برای خواب شبانه می شود.
2- به کودک آرامش بدهید

شاید دلیل بدخوابی کودک، ترس از تاریکی باشد. در این  صورت 
اتاق خواب را خیلی تاریک نکنید و پیش از خواب به او سر بزنید و 
او را آرام کنید. اگر ترس از تاریکی کودک همچنان ادامه داشت 
حتما با یک مشاور کودک همفکری کنید. توصیه می شود پیش 
از خواب او را از دیدن فیلم و انجام بازی های رایانه ای پرتنش دور 
کنید. خوابیدن را برای کودک تان با قصه گویی و الالیی خواندن 

به یک فرایند لذت بخش تبدیل کنید.
3- از اتاق خواب کودک خاطره بد نسازید

از زورکی خواباندن و ماندن در اتاق خواب به عنوان وســیله ای 
برای تنبیه نافرمانی هایش اســتفاده نکنید. خوابیدن و محل 
خواب باید نقطه امن او باشد تا هر بار با رضایت و داوطلبانه به 

خواب برود.

بانوان

 چرا بهتر است از رتبه کنکور بقیه سوال نکنیم؟

دیگران بــرای مــا می توانــد بی عارضه و 1 هر چقدر پرســیدن درباره نتیجه کنکور 
بی فایده باشــد اما برای فردی که کنکــور داده، 
می تواند عارضه به دنبال داشته باشد. کمترین 

عارضه هم البته افزایش استرس فرد است.
ســخنرانی های غّرایــی دربــاره ایــن که 2  بســیاری از مــا به وقــت حــرف حاضریم 
زندگی در کنکور خالصه نمی شــود و  ... داشته 
باشیم اما آیا دقت کردید که پرس و جو در خصوص 
نتیجه کنکور و اظهارنظرهای بعدی ما چقدر در 
تقویت فرهنگ غلطی که اهمیت بیش از حدی 

برای کنکور قائل است، نقش دارد؟
مختلف زندگی تان ناراحت هستید؟ یادمان 3  از دخالت و نظر دادن بقیه درخصوص ابعاد 
باشد هر چه مرزهای شخصی دیگران را بیشتر به 
رســمیت بشناســیم، احتمال این که دیگران هم 
مرزهای ما را به رسمیت بشناسند، افزایش می یابد.

 وقتــی از رتبــه کنکورمــان می پرســند  

چه بگوییم؟
در مقابل افراد سمج: مورد ســوال واقع شدن 
توسط افراد سمجی که تعارف هم با آن ها داریم، 
تجربه خوشایندی نیست. معموال هم در مقابل 
این افراد، پاسخ شفاف درباره این که نمی خواهید 
حرفی بزنید یا جواب ســر باال، جواب نمی دهد. 
پس شاید بهتر باشد بپذیرید که بدون مقاومت و 
در کمال خونسردی نتیجه کنکورتان را به آن ها 
بگویید. پذیرش این موضوع می تواند اســترس 
کمتری به شــما وارد کند و از طرفــی بابت اعالم 
نتیجه هم کمتر خودتان را سرزنش خواهید کرد.

در برابر آشــنایانی که تعارف کمتــری داریم: 
گاهی اما افرادی ممکن است از ما در این خصوص 
ســوال کنند که تعارف کمتــری با آن هــا داریم و 
می توانیم راحت تر حرف خودمان را بزنیم. در این 
موارد می توانید خالصه و شفاف بگویید: »متوجه 
عالقه و نگرانی شما درباره آینده ام هستم اما هم 
اکنون عالقــه ای به صحبــت درخصوص کنکور 

ندارم.«

 زمانــی کــه شــروع بــه نصیحــت می کنند  

چه کنیم؟
اول ایــن کــه بــه خاطــر ســالمت روان خودتان، 
نصیحت ها و ســرزنش ها را برای خودتان خیلی 
پررنگ نکنیــد. از تکــرار آن ها در ذهــن خودتان 
جلوگیری و ســعی کنید آن ها را به شکلی مثبت 
تفســیر کنید. چرا که هــر چه تفســیرها منفی تر 
باشند، خودتان بیشتر از همه اذیت خواهید شد. 
اگــر نصیحت ها ادامه دار اســت، پیــش از این که 
از کــوره در بروید، مودبانه اجازه بگیریــد و از اتاق 
خارج شوید و در نهایت هم به خاطر داشته باشید 
به رغم همه شیرینی ها و تلخی ها، این روزها هم 

خواهد گذشت.

چرا نباید رتبه کنکور دیگران را بپرسیم؟
با اعالم نتایج مرحله اول کنکور، بازار پرسش از نتیجه کنکور هم داغ شده، اما چرا نباید در این 

باره از دیگران سوال کنیم و در مقابل کنجکاوی دیگران در این خصوص، چه بکنیم؟

نتایج مرحله اول کنکور اعالم شد و کافی است شما در زندگی خود یک بار 
کنکور یا آزمونی داده باشــید تا بدانید این روزها بین برخی افراد بازار داغ 
سوال کردن از نتیجه به دســت آمده، چقدر داغ است! اما چرا پرسیدن از 
نتیجه کنکور نامناسب است و نباید چنین سوالی را از دوست و آشنا بکنیم؟ 
همچنین از این خواهیم گفت که اگر کنکور داده ایم و کسی از ما درباره نتیجه پرسید، چطور 

پاسخ بدهیم، بهتر است؟

نرگسعزیزی|کارشناسارشدمشاوره

خواباندن کودک بدخواب در 3 سوت!
آن چه باید مادرها درباره میزان خواب مورد نیاز در هر سن کودک و روش هایی برای بهتر خوابیدن آن ها بدانند

  

کودکانی که در ساعات مشخصی می خوابند نسبت به کودکان بدخواب، دارای هوش و سرعت یادگیری باالتر، سیستم 
ایمنی قوی، رشد طبیعی و مناســب و خلق و خوی بهتر در طول روز هستند. به دلیل حساسیت در میزان خواب کودکان، 
بسیاری از والدین زندگی روزمره خود را بر اساس نیازهای فرزندشــان برنامه ریزی می کنند و مادرها نقش مهم تری 
در این زمینه دارند. برای برنامه ریزی بهتر، ســاعات خواب کودک، میزان تقریبی نیــازش به خواب و روش های بهتر 

خوابیدن شان را معرفی می کنیم.

webmd، raisingchildren:منابع فاطمهقاسمی|مترجم

29 ساله هستم.همه اطرافیانم به چشــم یک آدم ساده لوح به من نگاه 
می کنند. یکی از آشناهایمان به چند نفر گفته که من آدم درست و حسابی 
نیستم و باعث شده که نظر بقیه درباره من تغییر کند. دوست دارم یک آدم 

حسابی شوم. لطفا کمکم کنید.

وقتی درخصوص آسیب های اجتماعی صحبت می کنیم موارد فراوانی هستند که به ذهن مان خطور 
می کنند، از اعتیاد به مواد مخدر گرفته تا بیکاری، بی بند و باری، حاشیه نشینی، فضای مجازی و البته 
طالق. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور به تازگی اعالم کرده: »از ابتدای فروردین تا پایان مرداد 
امسال، 3۴ هزار و ۴۵۷ فقره طالق در پایگاه اطالعات جمعیتی سازمان ثبت  احوال کشور ثبت شده 
است. همچنین میانگین سن زن و شوهر در زمان وقوع طالق به ترتیب 32/6 و 3۷/۴ و میانگین طول مدت ازدواج در 
طالق های ثبت شده نیز در این مدت ۱۰سال بوده است.«)منبع خبر: خبرآنالین(. به همین بهانه و در ادامه، توصیه هایی 
داریم به افرادی که متاسفانه این تصمیم تلخ را می گیرند اما بعدها باید به فکر ساختن زندگی شان از نو باشند چون 

زندگی همچنان در جریان خواهد بود.

محوری

دکترهادیغالممحمدی|مشاورخانوادهواستاددانشگاه

فراموش یا از دیدگاه خودمان، حل کنیم. این اشــتباه 
بزرگ ممنوع اســت. حواس مان باشد به محض خروج 
از رابطه زن و شوهری، دست به دامان رابطه ای جدید 
نشــویم. حداقل باید 2 یا 3 ماه از طالق بگذرد و در این 
فرصت باید به تصمیم مان و رفتارهای اشتباه مان بیشتر 

فکر کنیم.
 احساسات تان را نمی شناسید

جدایی با خیل عظیم هیجانــات منفی همراه 3
است. احساس پشیمانی، خود مقصرسازی، 
بی ارزشــی، تنهایــی، پوچــی و کمبودهــای عاطفی و 
هیجانی، از جمله احساساتی است که سراغ مان می آید 
و ممکن اســت اگر مــا از آن ها آگاه نباشــیم مــا را دچار 
مشــکالت روان شــناختی کند. در این صورت، خیلی 
زود افســردگی، اســترس، ترس و ... هم به ســراغ مان 

خواهد آمد.
 برای آینده برنامه ریزی نمی کنید

حواس مان باشد که زندگی پر از دردسر است و 4
قرار نیست بعد از طالق از حرکت بایستد! پس 
زندگی بعد از جدایی نیز ادامه دارد و منتظر ما نخواهد 
مانــد. بعــد از طــالق در خصوص نــوع زندگــی، تامین 
هزینه های زندگی، شــغل، ارتباط با اعضای خانواده و 
... برنامه ریزی کنید. این بدان معنی اســت که بدانید 
با طالق زندگی روزانه شــما دســتخوش تغییر و تحول 
می شود و این تغییر نیازمند آمادگی و برنامه ریزی است  

تا آینده بهتری برای خودتان رقم بزنید.
 در صــورت نیاز با همســر ســابق تان توافق 

نمی کنید5
در صورت طالق و این  که ممکن اســت شــما 
فرزندانی داشــته باشــید، نیاز بــه توافقاتی اســت. ما 
حق نداریــم فرزندان مان را از نعمت دیــدار پدر و مادر 
محــروم کنیــم. در ایــن خصــوص بایــد بــا هماهنگی 
همســر ســابق و فرزندان تان به توافق برســید تــا با در 
نظر گرفتن چارچوب ها و حریم هــا، زمینه را برای این 
مهم آماده و مهیا کنید. در بســیاری از مواقع فرزندان 
مورد بی توجهی قرار می گیرنــد و بزرگ ترین گروهی 
که از طالق صدمه و آســیب می بینند، آن ها هســتند، 
همان  ها که در آینده ازدواج خواهند کــرد، پدر و مادر 

خواهند شد و ... .
 هوشمندانه رفتار نمی کنید

بعد از قطعی شدن جدایی به خصوص در اوایل 6
روزهای جدا شدن از همسر، حواس تان باشد 
که هوشمندانه رفتار کنید و از مشــاوران متخصص در 
این حوزه کمک بگیرید تا گام بــه گام در پذیرش طالق 
به شما کمک شود. پذیرشی که شما را به سوی داشتن 

آینده بهتر رهنمون می کند.

سوژه روز 

رایج  ترین اشتباهات در 
زندیگ پسا طالق

 نکاتی درباره مدیریت زندگی بعد از جدایی به بهانه این  که در 5 ماه ابتدایی امسال

 بیش از 34 هزار فقره طالق ثبت شده است



جوانه )ویژه نوجوانان(
قضاقورتکی 

چطور شوخ طبع بی مزه باشیم؟   

 آیا می دانید؟
کنترل زمان را در دست بگیرید 

گالری

4

اطالعات 
عمومی 

توی همــه جمع هــای دوســتانه و خانوادگی یک نفر هســت کــه مجمــع لوس تریــن و خنک ترین 
شوخی های جهان اســت. فکر کرده اید این جوک  هایی که کهیر به جان آدم می اندازند؛ »یه روز یه 

مرده می خوره به نرده، برمی  گرده«، از کجا آمده اند؟ خب همین بی  مزه ها تعریف کرده اند و دیگران 
توی رودربایستی بهشان خندیده اند و حاال این وضع ماست. اما ما تا ابد محکوم به خندیدن به بی مزه ها 

نیستیم چون خودمان می توانیم شوخ طبِع لوس باشیم. از آن جایی که همیشه بهترین دفاع حمله است، 
به این ترتیب به جای حرص خوردن حرص درمی آوریم. حاال چطوری؟

بهترین الگو برای شوخی های رواعصاب در همه اعصار، استاد »ا.م« است که با یک تیم زبده و کاربلد 
)معروف به »چطو به تو گیر ندادن«( فیلم می ســازد و هرازگاهی رو به دوربین جوک تعریف می کند. 1

چندتا از ویدئوهای استاد را ببینید، معادل یک ترم یادگرفتن شوخ طبعی خنک در دانشگاه است.
همان طور که می دانید بی مزه ها فقط بی مزه نیستند بلکه رواعصاب هم هستند. شما برای پاس کردن  این مرحله، الزم است بعد از هر جوک خنک محکم بکوبید روی پای شنونده جوک یا بزنید پشتش. با این ۲

شوک فیزیکی، شنونده متوجه می شود شــوخی شــما چقدر بامزه بوده و باید برای نجات جان خودش هم که شده، 
بلندبلند بخندد.

نمی شود اما شما قرار نیست کم بیاورید. در این مواقع، همان طور که صدای تان از فرط خنده بریده بریده شده، ۳ بعضی شــنونده ها خیلی چغرند. هرچقدر هم توی شــوخی و خنده کتک بخورند، نیش شــان باز نمی شود که 
به شنونده نخند )!( می گویید: »عه! نفهمیدی چی شد؟« و جوک را دوباره برایش توضیح می دهید.

۴ تبریک می گویم، حاال شما یک شوخ طبع بی مزه اعصاب خردکن هستید. 

 زندگی سالم
  دوشنبه

 31 شهریور ۱۳۹۹    
 شماره ۱700

بدانیم

فاطمه قاسمی|   مترجم   

این  روزها که مجبورید بخشــی از آموزش خودتــان را از راه دور و به 

 صورت مجازی دریافت کنید، احتماال مسئله مدیریت زمان و برنامه ریزی 

خیلی بیشــتر از قبل دغدغه شماســت. نگران نباشــید. ما در این مطلب 

چند ترفند کلیدی معرفی می کنیم تا از این به بعد عملکرد بهتر و استرس 

کمتری داشته  باشید: 

   یک چک لیست آماده کنید 

قرار اســت توی این فهرســت همــه آن چــه را که بایــد انجام بدهیــد، درنظر 
بگیرید. فرقی ندارد که آن را روی کاغذ پیاده کنید و به دیوار بزنید یا از تقویم 
گوشی تان اســتفاده کنید. مهم این است که ترتیب نوشــتن کارها براساس 
اهمیت انجام شان باشد و مدت زمان حدودی انجام هر یک، تعداد صفحاتی 
که باید مطالعه شــود و نوع پروژه را هم مشخص کنید. مواقعی را که ســرحال تر هستید، به انجام 
کارهای مهم تر با نیاز به تمرکز بیشتر اختصاص بدهید. با انجام این مرحله احتماال چیزی از قلم 

نمی  افتد.
    فقط بر یک کار تمرکز کنید

شــاید فکر کنید که انجــام همزمــان چنــد کار ممکن اســت در زودتر تمام شــدن کارهــا تاثیری 
داشــته  باشــد اما  شــک 
نکنید که درگیــر کردن 

توجه و تمرکز به بیش 
از یــک کار در یــک 
زمان، نتیجه مثبتی 

به دنبــال ندارد. 
سـعـــی کنـیـــد 
زمــان  هــر  در 

مشخص فقط بر 
انجام یــک کار و 
یک تکلیف معین 

متمرکــز بمانیــد تــا 
همه حــواس خود را 

به آن جمع کنید.
   سخت گیر نباشید اما واقع بین باشید

زمانی برای معاشرت اجتماعی و خواب و اســتراحت کافی یعنی 10 تا 12 ساعت در روز درنظر 
بگیرید. دقت کنید که کارها بیشــتر از آن چه که انتظار می رود، زمان می برند بنابراین در تعیین 
زمان اضافی برای هر یــک از تکالیف منعطف باشــید. هرازگاهی نگاهی دوباره به چک لیســت 
برنامه ها بیندازید. این کار کمک می کند تا تشخیص بدهید که آیا الزم است تغییراتی در آن ایجاد 
کنید؛ آیا این برنامه به شما کمک کرده اســت هم به درس  و مشق تان برسید و هم به وقت گذرانی 

با خانواده و دوستان.
  فرصت نفس کشیدن بدهید

به ازای هر 30 دقیقه کار یک اســتراحت کوتاه 15-10 دقیقه ای به خودتان بدهید.اختصاص 
دادن زمان طوالنی به یک کار ، ذهن تان را خسته و سردرگم و شما را از ادامه کار با برنامه دلسرد 

می کند. استراحت های کوتاه بین کار فرصتی خوب برای شارژ مجدد و تمرکز بیشتر است.
    به خودتان جایزه بدهید 

هر فعالیتی را که بدون نقص انجام دادید، خط بزنید. به ازای هر خط روی کارهای انجام شــده، 
اعتمادبه نفس تان را تقویت می کنید! وقتش  است تا خودتان را برای این موفقیت تشویق کنید. 
البته الزم نیســت به خرج بیفتید. کافی  اســت لذت دیدن یک فیلم خوب، شــنیدن موســیقی یا 

گفت وگو با یک دوست را به خودتان هدیه بدهید.

سبز انگشتی

چطور حامی حقوق حیوانات باشیم؟  

 
الهه توانا| خبرنگار

    

هرازگاهی در این ستون سروکله مان پیدا می شود تا درباره چیزهایی که نمی دانیم 

و چیزهــای اشــتباهی کــه درســت می دانیم، بــا هم گــپ بزنیــم. این هفتــه دامنه 

موضوعات مان خیلی گسترده است؛ از کف دریا تا اوج آسمان. به ۲۰۰۰۹۹۹ پیامک بزنید و بهمان 

بگویید در هفته های آینده دوست دارید راجع به چه موضوعاتی اطالعات عمومی تان را باال ببرید.

 
مریم ملی | روزنامه نگار

این روزها همه طرفدار حقوق حیوانات شــده اند و حتی کشــتن مگسی را که 
روی غــذا نشســته و زل زده توی چشــم آدم بی رحمی و ســنگدلی 

می دانند، گاهی تشــخیص کســی کــه فقط ادای دلســوزها را 
درمی آورد از کســی که واقعا دغدغــه حمایــت از حیوانات را 
دارد ســخت می شــود. به چه کســی می گویند حامی حقوق 
حیوانــات؟ بــرای این  که نشــان بدهیــم حیوانات را دوســت 

داریم بایــد هر پرنده و گربــه  ای را که دیدیم به خانــه بیاوریم و 
از آن مراقبت کنیم؟

 بگذارید به قضیــه این طوری نــگاه کنیم. وقتــی برای دیدن 
شــیرین کاری های حیوانــات ســیرک پــول می دهیــم و 
بی خبر از این هســتیم که آن ها در چه شــرایطی نگهداری 
می شوند؛ چقدر گرسنگی می کشــند و تحت چه فشارها و 

استرس هایی قرار می گیرند تا آموزش ببینند، شاید درباره 
انتخاب نــوع تفریح مان طــور دیگری تصمیــم بگیریــم. یا مثال 

وقتی کســی از دیدن ســگ و گربه ترســیده و برای دورکردنش به سمت او ســنگ پرتاب 
می کند، می توانیم به او توضیح بدهیم که با دورشــدن یا بی حرکت ماندن می تواند باعث 
آرامش حیوان شــود و خــودش را از خطــر و ترس درامــان نگــه دارد. االن که داریم 
به فصل ســرما نزدیک می شــویم مثل هرسال بازار فروش شــال گردن های خز و 

پالتوهای پوست حیوانات داغ می شود.
 کسی که حامی حقوق حیوانات است غیر از پست گذاشتن 
در شــبکه های اجتماعی و غــذا دادن به پرنده هــا و گربه ها 
می تواند با نخریدن لباس هایی که با پوست و موی حیوانات 
کمیــاب تهیــه شده اســت، عالقــه و حمایــت خــودش را 
نشــان بدهــد. همیشــه غــذادادن بــه حیوانات و 
نوازش کردن بچه های آن ها کار جالبی نیســت 
و اتفاقا ممکن اســت آن حیوان را دچار اســترس 
و اضطــراب کنــد پــس الزم نیســت هــر حیوانی را 
بغــل بگیریــم و چیپــس و پفک و نــان خشــک تعارفش 
کنیم. این طوری بیشــتر به یک حامی واقعی حیوانات تبدیل 

می شویم. 

شوخی 

 گفتین بگیم تو مدرسه اوضاع چطوره. خب من به مدرسه فرزانگان میرم. کالس ما 30نفره است 
و قرار شده دو گروه 15نفره بشیم و هفته درمیون بریم مدرســه. از 15نفری که قرار بود روزهای فرد 
بیان مدرســه، فقط 5 نفر اومدن ولی معلم هامون برای همون 5 نفــر درس رو کامل دادن. یک هفته 
این طوری بود تا این که گفتن هفته بعد صبح ها مدرسه اومدن اختیاریه و بعدازظهرها همون درس ها 
رو به صورت آنالین تدریس می کنن. به نظر من این برنامه خیلی خوبه و افرادی که والدین شون اجازه 

نمیدن حضوری بیان می تونن از آموزش مجازی استفاده کنن.                                                       بهار اکبری
جوانه : از پیامت ممنونم بهارجان. عالیه که با شرایط تازه خودت رو وفق دادی.

    مطلب »رمزگشایی از پیام های بسته بندی محصوالت« که در صفحه نوجوان کار شده، خوب 
بود. ممنون. 

جوانه :خوشحالم که خوشت اومده دوست عزیزم.

    شعر چاپ شده در صفحه نوجوان با عنوان »درخت سیب« اصال خونده نمیشه. چشمام دراومد، 
آخر هم نتونستم بخونم. ما رو اذیت نکنین دیگه. 

جوانه :خیلی متأسفیم دوست عزیز و ممنون که بهمون تذکر دادی.

gradepowerlearning، studentsuper :منابع

lia ash :اثر

شما گفتین 

دایناسورها به هم چی میگن؟ 

بامزه ترین دیالوگی را که به دست مان برسد، هفته بعد چاپ می کنیم.

  سیاره ای شبیه به سیب زمینی وجود دارد؟

خالف تصــور ما همه اجرام ســماوی، ظاهر کامل و باشــکوه ندارند، بعضی  های شــان 
حتی خنــده دار هــم هســتند؛ مثــل »هومیــا/ هائومیــا«، ســیاره کوتوله ای که شــبیه 
سیب زمینی است. ماجرا از این قرار است که خیلی ســال پیش، هومیا شبیه توپی بود 
که نیمی از یخ و نیم دیگرش از ســنگ ســاخته شده  بود. جســم بزرگی به صورت مایل 
برخــورد  آن  بــه 
کرد که باعث شد 
به تندی  هائومیــا 
ایــن  و  بچرخــد 
چرخــش ســریع، 
باعث کشیدگی و 
ســیب زمینی طور 
هومیــای  شــدن 

بی نوا شد.

 خون البستر چه رنگی است؟

شــاید شنیده باشــید که پوســته البســترها در معرض گرما تغییر رنگ می دهــد. این را هم 
حتما می دانید که در بعضــی موجودات دریایــی، تغییر رنگ خون، مهارت رایجی اســت و 
نوعی ترفند دفاعی یا حیله گرانه محســوب می شــود اما چیزی که احتماال نمی دانید، این 
اســت که خون البســتر رنگ ندارد. پس تکلیف آن هایی که می گویند خــون این جانور آبی 

اســت، چه می شود؟ 
خون بی رنگ البستر 
اکســیژن  وقـــتی 
می کنــد،  دریافــت 
آبــی می شــود. شــما 
موجــودات  چــه 
دیگری می شناســید 
کــه خون شــان قرمــز 

نیست؟

 آک بند ماندن مغز ما در طول زندگی واقعیت دارد؟

شاید شنیده  باشید که بعضی ها به  نقل از دانشمندان می گویند ما فقط از 10درصد ظرفیت مغزمان 
استفاده می کنیم. خب باالخره آن لحظه رویایی رسید که بگوییم این ادعا، افسانه است. اوال مغز ما 
در تمام ساعت های شبانه روز فعال است حتی در خواب، چطور ممکن است این سیستم پیچیده 
شبانه روزی با 10درصد کارش راه بیفتد؟ ثالثا ما بابت ابتدایی ترین عملکردهای مغزمان هم بیشتر از 

10درصد ظرفیت آن 
را به کار می گیریم چه 
برســد برای کارهای 
مثــال  پیچیده تــر. 
مخچــه و مغز پســین 
کــه مســئول کنتــرل 
خــودکار  حــرکات 
مثــل تنفــس و تعادل 
هســتند، 12درصــد 
مغز را درگیر می کنند.

 توالت ها هم موزه دارند؟

در »دهلی نو« هندوستان، موزه ای وجود دارد که اصال شبیه تصویر ما از موزه نیست؛ 
آن جا مجموعه نــادری از انواع توالــت دور هم جمع شــده اند که تاریخچــه توالت را از 
2500سال قبل میالد تا االن برای بیننده ها تعریف می کنند. سیستم های توالت در 
شــهرهای قدیمی، اولین توالت های اروپایــی در قرن هجده و نــوزده و توالت مخوفی 
شــبیه ســِر شــیر 
)شــیر جنــگل!( 
یــی  ها چیز
اســت که در این 
مــوزه بــه معرض 
تماشــا گذاشــته 
شــما  شــده اند. 
دوســت دارید از 
این مــوزه دیدن 

؟ کنید

bestlifeonline :منبع

@ yanart_30k :منبع به این صورت! 

رفقا سالم!
خبری شده به ما نمیگن؟ نکنه کرونا رفته و 

ما نمی دونیم؟ اما نه! نمیشه که. اگه احتمال ابتال به 

ویروس کم شده باشه یا بیماری تحت کنترل دراومده باشه، 

مسئوالن بهداشت جهانی و کشور اعالم می کنن. پس ماسک و 

شماره پیامک ۲۰۰۰۹۹۹جدی نگیریم.محلول بعضی ها کو؟ نکنه خسته بشیم و رعایت اصول بهداشتی رو 
شماره تلگرام ۰۹3543۹4576

تلفن تحریریه ۰5137634۰۰۰   
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استرا پوششی براى گاف وزارت و 
فدراسيون در ماجراى ویلموتس؟

رمضانخانی: براى صعود 
به دماوند ممنوعيت هایی داشتيم

صعود �وهنوردان ارتش به ٤٠ قله مرتفع وا�نش مرد ا�تاليا�� به دروغ ها� ت�رار�

نبرد  ارتش سرخ  با لشکر هزارمیلیاردى!
ليگ قهرمانان آسيا؛ پرسپوليس به دنبال صعود، سپاهان به دنبال بازگشت
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 امشــب در چارچــوب هفتــه پنجــم 
رقابت ها! ليــگ قهرمانان آســيا ٢ 
نما+نده (شــورمان به مصاف رقبــا! خود خواهند 
رفت. در اولين باز! از ساعت ١٨:٣٠ پرسپوليس 
بــه مصاف الدحيــل قطر مــ; رود و ســپاهان نيز از 
ســاعت ٢١:٣٠ مقابل العيــن امــارات ص? آرا+; 
م; (ند. در ادامه نگاه; خواهيم داشــت به ا+ن ٢ 

باز!.
 پرسپوليس-الدحيل

بعــد از +ــI شــروع ضعيــ? در ليــگ قهرمانــان، 
پرســپوليس بازگشــت فوق العاده ا! داشــت و با از 
سر گير! دوباره رقابت ها توانست با ٢ برد متوال; 

مقابل التعاون  عربســتان به صدر جدول گروه سوم 
برســد. البتــه صدرنشــين; در پا+ان هفتــه چهارم 
هيــچ تضمين; برا! صعود نما+نده ا+ران نيســت و 
شــرا+ط در گروه ســوم رقابت ها همچنــان پيچيده 
باقــ; مانــده و هــر ٤ تيم ا+ــن گروه شــانس صعود 
 I+ دارند. پرســپوليس برا! ا+ن (ه صعــود خود را
هفته زودتر مســجل (نــد، با+د امشــب الدحيل را 
هــم شWســت دهــد. البته حر+? امشــب ســرخ ها 
به مراتــب سرســخت تر از التعاون اســت و نما+نده 
(شــورمان (ار آســان; مقابل تيم قطــر! نخواهد 
داشــت. پرســپوليس امشــب با+د به مصاف تيم; 
برود (ه در ســا+ت ترانسفرمار(ت با ارزش; معادل 

 ;W+  (١٠٠٠ ميليارد تومان)  ٣٤٫٣ ميليــون +ورو
از پرســتاره تر+ن تيم هــا! قــاره (هن اســت.  باز! 
امشب پرسپوليس و الدحيل را م; توان فينال گروه 
سوم دانست، چرا (ه تيم برنده شانس ز+اد! برا! 
صدرنشين; و صعود قطع; خواهد داشت. هرچند 
مســاو! هم برا! پرســپوليس نتيجه  بــد! در ا+ن 
باز! محسوب نم;  شود. از مهم تر+ن و جذاب تر+ن 
نــWات باز! امشــب تقابــل رامين رضا+يــان با تيم 
ســابقش اســت. رضا+يان در الدحيل شروع خوب; 
داشته و اگر اتفاق خاص; رخ ندهد در باز! امشب 
هم در تر(يب اصل; رقيب پرسپوليس قرار خواهد 
گرفت.پرسپوليس در ا+ن باز! هم محمد انصار!، 

نبرد  ارتش سرخ  با لشکر هزار ميلياردى! گل محمدى: الدحيل تيم خوبی است
+حي; گل محمد! ســرمرب; پرسپوليس در نشست خبر! پيش از باز! با الدحيل قطر اظهار داشت: «الدحيل 
تيم; با امWانات فوق العاده و باز+Wنان خيل; خوب  است. باز! (ردن مقابل الدحيل برا! ما خيل; سخت است 
و با توجه به نتا+ج; (ه در باز! با التعاون گرفته ا+م، با اميدوار! و  انگيزه بيشتر! به مصاف الدحيل م; رو+م. هر 
باز! جلو م; رو+م، حساسيت باز! ها بيشتر م; شود و در گروه ما تمام تيم ها مدع; صعود هستند و شانس دارند. 
ا+ن موضوع جذابيت باز! ها را بيشتر (رده و تا روز آخر مشخص نيست (دام تيم م; تواند از ا+ن گروه صعود (ند. 
اميدوارم مانند ٢ باز! قبل; عملWرد خوب; داشته باشيم. با توجه به فشردگ; مسابقات شا+د باز+Wنان خستگ; و 
مشWل بدن; داشته باشند اما سع; (رد+م در ا+ن +W;، ٢ روز برا! ر+Wاور!  آن ها خيل; وقت بگذار+م. اميدوارم 
باز+Wنان مانند باز! قبل; از لحاظ بدن; شــرا+ط خوب; داشــته باشــند ز+را باز+Wنان بزرگ; هســتند (ه  روحيه 

جنگندگ; و مبارزه طلب; دارند و تالش م; (نيم مقابل الدحيل هم عملWرد خوب; داشته باشيم.»

محمد نادر!، محسن ربيع خواه و مهد! شير! را 
در  اختيار ندارد و احتماال حامد لI، محمد حسين 
(نعان; زادگان، شــجاع خليل زاده، سعيد آقا+;، 
 ،Iنعمت;، (مال (امياب; نيا، ميالد سرل Iسيام
بشــار رســن، احســان پهلــوان، وحيــد اميــر! و 
عيســ; آل (ثير، ١١ انتخاب اول +حي; خواهند 
بــود. در آن ســو! ميــدان هــم مهــد! بن عطيــه 
مل; پــوش مرا(شــ; تيــم الدحيــل  (ــه در باز! 
قبل اخراج شــده بــود، مقابل پرســپوليس غا+ب 
اســت و ا+ن هم +I خبر خوب برا! پرسپوليس و 
هوادارانش م; تواند باشــد. بسام الراو! و مادبو، 
٢باز+Wــن مل; پــوش الدحيل همچنــان به خاطر 
آسيب د+دگ; نم;  توانند تيم را همراه; (نند اما 
ادميلسون و (ر+م بوضياف ٢ باز+Wن (ليد! تيم 
(ه ٢ د+دار قبل; برابر الشارجه را از دست دادند، 
به شــرا+ط باز! رســيده اند و م; تواننــد در د+دار 
برابر پرســپوليس به ميــدان برونــد. عالوه بر ا+ن 
امشــب حامد لI و خط دفاع پرســپوليس مقابل 
ستارگان; همچون معزعل;، عل; عفي? و محمد 

مونتار! محW; جد! خواهند خورد.
 سپاهان-العين امارات 

بعد از ٢ شWست متوال; مقابل النصر عربستان، 
حاال ســپاهان شــانس بســيار (م; بــرا! صعود 
دارد. العين حر+? امشب سپاهان تيم قعرنشين 
گروه است (ه با روزها! خوبش (يلومترها فاصله 
دارد. سپاهان اگر بتواند العين را شWست بدهد، 
م; توانــد به صعود اميدوار بمانــد و البته به (م; 
شــانس هم نياز دارد تا نتا+ج موردنظرش در د+گر 
د+دارها! گروه رقم بخورد. مســلما سپاهان; ها 
دوست ندارند (ه امشــب اندm شانس; (ه برا! 
صعــود دارند هــم از بيــن بــرود و برا! زنــده نگه 
داشــتن اميد صعود چاره ا! بجز پيــروز! مقابل 
العين ندارند. حر+? امارات; ســپاهان ا+ن روزها 
به هيچ عنــوان حال و روز خوب; ندارد و شWســت 
ا+ن تيــم بحران زده م; تواند فرصــت خوب; برا! 
بازگشــت زردها! نص? جهان بــه (ورس صعود 

باشد.

ليگ قهرمانان آسيا؛ پرسپوليس به دنبال صعود، سپاهان به دنبال بازگشت

قایــدى در مسيـــر 
جهانبخـش!

مهاجم ر�ز نقش استقالل ز�ر ذره بين آل�مار هلند

٧ تست کرونا طی 
١۵ روز از مصلح 

�الفــگ� مــدافــع سپـاهـان در قطــر

سهم باشگاه فقط ٨ درصد!
قرارداد عجيب �ارگزار� پرسپوليس برا� فروش پيراهن 
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تراکتورى ها خواهان وینگر شهرخودرو 

و�نگر ســرعت� شــهرخودرو در ليســت ترا�تور� ها قــرار گرفته و 
احتماال پس از باز� ها� ليگ قهرمانان آسيا به جمع سرخ پوشان 
تبر�ــز� بپيونــدد. اميــن قاســم� نژاد، باز�3ــن ٣٣ ســاله تيــم 
شــهرخودرو مدت ٣ سال است �ه برا� تيم مشهد� توپ م� زند 
و در ا�ن مدت هميشــه جزو باز�3نان خوب و تاثيرگــذار بوده. و� 
در حــال حاضــر نما�نده فوتبال اســتان را در رقابت ها� آســيا�� 
همراه� م� �ند اما بر اســاس شنيده ها به دنبال جدا�� از جمع 
عناب� پوشــان مشهد� است. ا�ن باز�3ن بابل� حت� قبل از اعزام 
شــهرخودرو بــه قطــر، مذا�رات� هــم با باشــگاه ترا�تور داشــته و 
احتماال در بازگشــت از رقابت ها� آســيا��، پيشنهاد جد� خود 
با ترا�تور را پيگير� م� �ند تا در ليگ بيســتم شاگرد منصور�ان 
در ترا�تور شــود. البتــه او برا� جدا�� از شــهرخودرو نياز به اخذ 
رضا�ت نامه دارد؛ همان مسير� �ه امسال باز�3نان� چون حسين 
مرادمند، ميالد ســرلL و �ونس شا�ر� پشت سر گذاشتند. ا�ن 
در حال� است �ه شهرخودرو با از دست دادن باز�3نان تاثيرگذار 
خــود، درآمد خوب� به جيب م� زند اما قطعا با از دســت دادن ا�ن 

باز�3نان �ليد� در فصل جد�د با چالش ز�اد� روبه رو م� شود.
 

 سرمرب� تيم فوتسال بانوان
اولویت مربيگرى ام با مشهد است

ســرمرب� تيــم فوتســال بانــوان خراســان رضــو� �ــه مســئوليت 
نا�ب رئيس� بانوان هيئت فوتبال استان را هم بر عهده دارد، درباره 
وضعيت آ�نده خود گفت: «هر مرب� م� تواند با تيم ها� د�گر مذا�ره 
�ند اما پــس از دور� طوالن�  مدت از مشــهد، م� خواهم در شــهر 
خودم باشــم. اولو�ت اولم شهر مشهد است. فاطمه شر�V به ا�سنا 
گفت: «��3 از دغدغه ها� اصل� من تيم فوتسال بانوان است؛ چه 
سرمرب� ا�ن تيم باشم چه نباشم. اميدوارم روند روبه رشد تيم ادامه 
داشته باشــد و در آ�نده شاهد موفقيت ها� بيشــتر نما�نده بانوان 
خراسان رضو� در ليگ برتر فوتسال باشيم.» و� در خصوص ادامه 
هم3ار� با تيم فوتسال بانوان استان عنوان �رد: «پس از اتمام ليگ، 
مذا�رات� با رئيس هيئت فوتبال استان انجام دادم اما هنوز چيز� 
قطع� نيست و با�د ببينيم در جلسات آ�نده چه پيش م� آ�د. سازمان 
ليــگ فوتبال هم زمان دقيق� برا� شــروع ليــگ و تمر�نات تيم ها 

اعالم ن3رده و هنوز جلسات نها�� را برگزار ن3رده ا�م.»
 

چمنيان: رحمتی علت اصلی باخت شهرخودروست
سرمرب� سابق تيم مل� فوتبال نوجوانان معتقد است �ه �م تجربه 
بــودن رحمتــ� علــت اصل� ٢ ش3ســت ا�ن تيــم مقابــل نما�نده 
امارات در ليگ آســيا بوده اســت. عباس چمنيــان درباره انتخاب 
مهــد� رحمت� بــه عنوان ســرمرب� شــهرخودرو گفــت: «مال` 
و معيــار انتخاب ســرمرب� در ا�ران بــا �ل دنيا متفاوت اســت. ما 
قبــل از رحمت� هــم  چنيــن انتخاب ها�ــ� داشــتيم.» و� افزود: 
«ا�ن �ه سرآســيا�� ســرمرب� ســابق شــهرخودرو گفتــه در �ار او 
توســط مد�ر�ت باشگاه دخالت شــده، هم به دليل فوتبال� بودن 
حميداو� و هم به دليل �م تجربه بودن ا�ن مرب� بوده اســت. اگر 
مرب� با ســابقه ا� برا� شهرخودرو انتخاب م� شد، حميداو� به 
خود اجازه مداخله در مســائل فن� نم�  داد. ا�ن حت� در انتخاب 

سهراب بختيار� زاده هم مشهود بود.» 

 ا�ن �ه ٤ روز در ارتفاع ٦هزار متر� از ســطح زمين با سرما� سخت ز�ر 
صفر درجه زندگ� �ن� و ســپس جان ســالم به در ببر�، شــا�د در ابتدا 
برا� هر �ســ� باورپذ�ر نباشــد. ا�ن �ه در مســير صعود به بلندتر�ن قله 
جهان، �پســول ا�سيژن تمام شود اما صعود انجام گيرد، باز هم باورش 
خيل� سخت است. اما ا�ن اتفاقات گوشه ا� از خاطرات تلخ �L �وهنورد 
عاشــق� اســت �ه لقب پلنگ برف� را �د` م� �شــد؛ همــان فرد� �ه 
برا� �وهنورد� خراسان رضو� افتخارات ز�اد� به دست آورده و هنوز 
با تواضع و فروتن� خودش را شــاگرد م3تــب د�گر �وهنوردان م� داند. 
جواد نوروز�، �وهنورد مشــهد� تا�نون صعود ها� برون مرز� ز�اد� 
در �ارنامه خود داشته؛ به خصوص صعود به ٥ قله باال� ٧هزار متر� در 
جهان �ه عنوان پلنگ برف� را گرفته است. شرا�ط ورزش� ا�ن �وهنورد 
مشــهد� ماننــد د�گــر ورزشــ3اران نيز تحــت تاثيــر �رونا قــرار گرفته و 
تا�نون نتوانسته تمر�نات جد� داشته باشد اما به تازگ� تمر�نات خود 
را آغاز �رده و خود را برا� صعود ها� ســخت آماده م� �ند. به ا�ن بهانه 
گفت وگو�ــ� بــا ا�ن پلنگ برف� �وهنورد� �شــورمان انجــام داد�م �ه 

ماحصل آن در ادامه تقد�م م� شود. 
 زمستان بهار �وهنورد�

ا�ــن �وهنــورد مشــهد� در بهــار امســال قصــد داشــت چنــد صعــود 
برون مرز� داشته باشــد اما موضوع �رونا باعث شد تا همه فعاليت ها� 
ورزش� تعطيل شود و حدود ٦ ماه از فعاليت ها� جد� �وهنورد� دور 
شــود. و� در ا�ن باره م� گو�د: «بهار امســال قصد داشــتم به نپال سفر 
�نم و �L صعود برون مرز� داشــته باشم اما متاسفانه �رونا باعث شد تا 
فعاليت ها� ورزشــ� تعطيل شــود و حدود ٦ ماه است �ه فعاليت جد� 
نداشــتم. به نوع� دلمان برا� �وهنورد� تنگ شده اما مدت� است �ه 
تمر�ناتم را شــروع �ردم و بــا دوچرخه با رعا�ت پروت3ل ها� بهداشــت� 
تمر�ن م� �نم تا انشــاا... بتوانم در زمســتان چند صعود داخل ا�ران به 
خصوص به دماوند و ســبالن داشــته باشــم. هرچند تا پا�ان سال جار� 
صعود برون مرز� نم� توانيم داشــته باشــيم.» جواد نوروز� زمستان را 
بهــار �وهنورد� عنــوان م� �ند و م� افزا�د: «زمســتان بــه نظرم فصل 
خوب �وهنورد� اســت. هرچند در ا�ن فصل چالش برف و ســرما را هم 
دار�م اما م� توان اقدام ها� متفاوت� در �وهنورد� داشت. به نوع� در 
زمستان �وهنورد� به سمت حرفه ا� و نيمه حرفه ا� م� رود و هر فرد� 
به راحت� نم� تواند، صعود داشــته باشــد. اما در فصل تابستان تا دلتان 
بخواهد صعود ها� دسته جمع� دار�م �ه متاسفانه حضور تعداد نفرات 
ز�اد باعث م� شود طبيعت �وه ها از بين برود. حت� افراد مبتد� هم در 

تابستان م� تواند صعود داشته باشند.»
 آرزو� هيماليانورد�

 نــوروز� ��3 از هيماليانوردان خراســان� اســت �ــه صعود ها� ز�اد� 
داشــته و حت� در ا�ن مســير هم افــراد ز�اد� را تربيت �رده اســت. و� 
تعر�ــV متفاوتــ� از هيماليانــورد� دارد: «هيماليانــورد� آرزو� هــر 
�وهنورد� اســت. �ار� ســخت اما شــير�ن اســت. وقت� وارد هيماليا 
م� شــو�م انگار وارد �L دنيا� جد�د شــد�م؛ دنيا�� با شــرا�ط ســخت 
�ــه تجربه ها� ز�اد� به دســت م� آور�م. بعد از صعود به اورســت، ��3 
از آرزوها�م ا�ن بود �ه در مشهد هيماليانورد تربيت �نم. خوشبختانه ٣ 
ســال پيش در همين ا�ام توانستم صعود تيم� از خراسان رضو� به قله 
٨١٥٦متر� ماناســلو نپال داشــته باشــيم  چرا�ه حدود ٤٠، ٥٠ سال 

بود �ه خراســان� ها نتوانســته بودند چنين صعود� داشته باشند و ما با 
ا�ن �ار توانســتيم چند هيماليانــورد هم تحو�ل �وهنورد� �شــورمان 
بدهيم. البته در مشــهد �وهنوردان� دار�م �ــه صعود ها� باال� ٧هزار 
متر� هم دارند �ه ارزشــمند است. �وهنورد� استان نسبت به گذشته 
پيشــرفت ها� ز�ــاد� داشــته و االن �وهنوردانــ� دار�ــم �ه در ســطح 
�شــور هــم شناخته شــده اند و هنــوز ظرفيت پيشــرفت و توســعه در ا�ن 
رشــته ورزشــ� را دار�م. خراســان رضو� حرف برا� گفتــن ز�اد دارد. 
در چند ســال اخير هميشــه پس از تهــران رتبه برتر را �ســب �رده ا�م.» 
نوروز� همچنين درباره ب� توجه� مسئوالن به رشته �وهنورد� اظهار 
مــ� دارد: «متاســفانه وزارت ورزش بــه �وهنورد� به عنوان �L رشــته 
ورزشــ� توجهــ� ندارد. االن نگاه ها فقط به چند رشــته ورزشــ� اســت 
�ــه در اختيار مافيا قــرار گرفته و پول ها� هنگفتــ� در ا�ن زمينه هز�نه 
م� شــود. اميدوار�م به رشــته �وهنــورد� به عنــوان ورزش پا�ه ا� نگاه 

شود.»
 چالش باشگاه ها

ا�ن هيماليانــورد همچنين درباره مشــ3الت باشــگاه ها و معضالت� �ه 
امروزه دامنگير �وهنوردان شــده، م� گو�د: «در �وهنورد� رشته ها� 
مختلفــ� وجــود دارد و هــر �ــدام دارا� رتبه ها�� هســتند. امــروزه در 
حوزه هــا� گل گشــت و �وهپيما�ــ� بــا چالش ها�ــ� روبــه رو هســتيم. 
متاســفانه �L ســر� باشــگاه ها�� �ه مجوز ندارنــد فعاليت ها�� انجام 
م� دهنــد �ــه باعــث تنش ها�ــ� بــرا� �وهنوردان شــده اســت. وقت� 
باشــگاهدار� صرفا فقط به ســمت درآمدزا�� م� رود، باعث مش3الت 
و حواشــ� م� شــود. االن در همــه مناطــق بــه خصــوص در روســتا ها، 
�وهنوردان را به �L چشــم نگاه م� �نند. البته در ا�ن بين باشگاه ها� 
خوب �وهنورد� در مشهد ز�اد دار�م �ه هدفشان فقط تربيت �وهنورد 

است �ه واقعا ارزشمند است. اما نظارت باشگاه ها� غيرمجاز در اختيار 
هيئت �وهنورد� نيســت و اداره ورزش وجوانان هر شهرســتان� وظيفه 

نظارت بر آن ها را بر عهده دارد �ه با�د بيشتر توجه شود.»
 باز� با مرگ 

در ا�ــران به هر �ســ� �ه ٥ قلــه باال� ٧هزار متــر� را صعود �ند، لقب 
پلنگ برف� م� دهند �ه جواد نوروز� از مشــهد ��3 از ا�ن افراد است. 
و� در ا�ن باره م� گو�د: «جا�زه پلنگ برف�، �L جا�زه �وهنورد� است 
�ه به �وهنوردان بســيار باتجربه اعطا م� شود. برا� در�افت ا�ن جا�زه 
�L �وهنورد با�د بر فراز �وه ها� باال� ٧هزار متر� با�ستد. تا�نون در 
ا�ران ٥ �وهنورد داشتيم �ه ا�ن عنوان را �سب �رده اند. ٣ نفر از مشهد 
بود�م �ه ��3 بنده هســتم و متاسفانه مهد� عميد� و مرتض� غالمپور 
�ه ا�ن عنوان را به دســت آورده بودند، را از دســت داده ا�م و ٢ نفر د�گر 
هم از شــهر تبر�ز هستند. به نوع� از مشهد ٣ �وهنورد لقب پلنگ برف� 
را به دســت آورده اند.» نوروز� در ادامه سخنان خود به تلخ تر�ن خاطره 
خود در صعود ها�� �ه داشته اشاره م� �ند و م� افزا�د: «خاطره تلخ در 
دوران �وهنورد� ز�اد دارم. اما ��3 از ا�ن خاطره ها صعود به قله پوبدا 
اســت �ه به همــراه مرحوم مرتض� غالمپور رفته بود�م �ه متاســفانه در 
ارتفاع ٦هزار و ٣٠٠متر� دچار بهمن و در غار گرفتار شــد�م. حدود ٤ 
روز در ا�ــن وضعيت بود�م �ــه با مرگ زندگ� م� �رد�ــم و هيچ اميد� 
نداشــتيم اما خوشــبختانه به صورت معجزه آســا�� با تالش ٣٠ ســاعته 
توانستيم نجات پيدا �نيم. حت� افراد در �مپ پا�ين قله هم با خودشان 
گفتــه بودند �ه ما ز�ر برف مانده ا�م و د�گر زنده نم� مانيم. د�گر خاطره 
تلخــم به فتح قله اورســت برم� گردد �ه حدود ســاعت ٣ صبح روز فتح 
قله، �پســول ا�سيژنم تمام شد اما با توســل به امام رضا(ع) موفق شدم 

به قله برسم.» 

زندگی با مرگ در ارتفاع ۶ هزار مترى! 
گفت وگویى با پلنگ برفى ایران که از سختى هاى کوهنوردى و چالش هاى باشگاهدارى مى گوید

در�افت �ننده مشــهد� تيم واليبال هــراز آمل با بيان 
ا�ن �ــه شــا�د تنها مشــ3ل ليــگ برتــر امســال غيبت 
مشهد� ها باشد، گفت: «از موضوع غيبت مشهد� ها 
در ليگ برتر واليبال ناراحتم ز�را سال گذشته پيام پس 
از �L فصل درخشــان نتوانست عمل3رد خوب� داشته 
باشــد و دل خيلــ� از هواداران به امســال و بازســاز� 

نما�نده خراســان رضو� خوش بود اما متاسفانه هيچ 
تيمــ� راه� ليگ برتر نشــد.» شــهروز هما�ونفرمنش 
بــه فارس گفت: «اگرچــه ا�ن پوســت انداز� به اعتقاد 
من برا� واليبال مشــهد الزم بــود اما با غيبت نما�نده 
خراســان رضو� در ليگ به نوع� دل دوستداران ا�ن 
رشته در مشهد سرد م� شود. سال ٩٧ پس از ٢ سال 

غيبت عمل3رد خوب� در ليگ داشــتيم اما اختالفات و 
منافع شــخص� مانع از اســتمرار روز ها� خوب ما شد 
تا در ســال دوم با تصميمــات مد�رعامل همه باز�3نان 
از شــهر خودشان دور شــوند و درنها�ت ا�ن تيم منحل 
شود.» و� همچنين درباره شرا�ط خودش اظهار �رد: 
«در ٢ سال گذشته به همراه پيام خراسان و شهردار� 

گنبد توانســتم در پســت خودم عمل3رد خوب� داشــته 
باشــم و به عنوان بهتر�ن در�افت �ننده انتخاب شوم. 
امســال هم انگيــزه باال�ــ� دارم البته تالشــم قطعا از 
ســال ها� گذشــته بيشــتر خواهــد شــد و مطمئنــم با 
هدا�ــت بهــروز عطا�� و تيــم همدل و بــا  انگيزه ا� �ه 

دار�م م� توانيم به افتخارات تيم� هم دست �ابيم.» 

والیبالیست مشهدى: جاى مشهدى ها در لیگ والیبال خالى است

اخبار خراسان

على ترابى
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ســ�وت پتروشــيم� در قبــال عــدم تيمــدار� در ليــگ 
بس�تبال

تيمدارى نکن، پاسخگو هم نباش!
مســئوالن تيم بس�تبال پتروشيم� مدت� است تصميم گرفته اند 
د'گر در بســ�تبال تيمدار( ن�نند. ا'ن تصميــم در حال� گرفته 
شــده 1ه گفته م� شود مسئوالن باشــگاه درخصوص چرا'� ا'ن 
تصميم نه پاســخگو( فدراســيون هســتند و نه هيئت. به گزارش 
فارس، چند هفته قبل بود 1ه پيرعباس�، رئيس هيئت بس�تبال 
اعتراض شد'د( را نسبت به پاسخگو نبودن مسئوالن پتروشيم� 
1ــرده بود و هفته گذشــته هــم حامد حداد(، ســتاره بســ�تبال 
1شورمان نسبت به ا'ن 1ار انتقاد و از مد'ران پتروشيم� خواست 
1ه تيم بســ�تبال را حفظ 1نند چون ا'ن رشــته با نا م ها'� مانند 
پتروشــيم� و مهرام شناخته م� شود. ســعيد داورپناه، مل� پوش 
بس�تبال '�� از باز'�نان� است 1ه چند سال در پتروشيم� باز( 
1رده و عدم تيمدار( ا'ن باشگاه را ضربه به آ'نده جوانان م� داند: 
«نم� دانــم بر چه اساســ� ا'ن تصميم گرفته شــده اما چه 1ســ� 
با'د پاســخگو( جوانان� باشد 1ه چند ســال در رده ها( پا'ه 1ار 
1رده اند و حاال 1ه به مرز پختگ� رسيده اند، به 'K باره م� شنوند 
1ه قرار نيست تيمدار( صورت بگيرد. از چند'ن نفر شنيده ام 1ه 
معاون مد'رعامل پتروشيم� گفته چرا با'د به مل� پوشان و مرب� 
تيم مل� پول بدهيم. اگر ا'ن 1ار را نم�  1نند، عيب� ندارد، حداقل 
تيم بوم� و دسته '�� خود را حفظ 1نند. چند'ن نفر به من پيغام 
داده اند 1ه حما'ت خود را برا( ادامه تيمدار( پتروشيم� اعالم 
1نيم. من هم وظيفه خودم م� دانم 1ه ا'ن 1ار را انجام دهم چون 
چند ســال در ا'ن تيــم باز( و درآمد 1ســب 1ــرده ام.» مل� پوش 
بســ�تبال عنوان 1رد: «فرد( را به عنوان مد'رعامل پتروشــيم� 
گذاشته اند 1ه غيرورزش� و غيربس�تبال� است. متاسفانه 1س� 
در ا'ن باشگاه هم پاســخگو نيست. مسئوالن فدراسيون و هيئت 
خوزستان هم م� گو'ند 1ه مد'ران پتروشيم� پاسخ تماس و نامه 

آن ها را هم نم�  دهند و همه چيز را رها 1رده اند.» 

اخبار صعود کوهنوردان ارتش به ۴٠ قله مرتفع به مناسبت گراميداشت چهلمين  سالگرد دفاع مقدس

هيئــت 1وهنــورد( ارتش به مناســبت 
گراميداشــت چهلميــن ســالگرد دفاع 
مقدس، صعــود به ٤٠ قلــه مرتفع ا'ران را در دســتور 
1ار 1وهنــوردان ارتــش قرار داد؛ قلل شــاخص� 1ه از 
نامدارتر'ن آن ها م� توان به دماوند، سبالن و علم 1وه 
اشــاره 1رد. صعودها( امســال 1وهنوردان ارتش اما 
'K تفاوت بزرگ داشــت؛ تشــ�يل گروه هــا( صعود 
١٠ تــا ١٥ نفره به جا( گروه هــا( بزرگ ٥٠ تا ١٠٠ 
نفره. علت هم 1امال مشخص بود؛ رعا'ت پروت�ل ها( 
بهداشــت� در زمان شــيوع 1وو'د١٩. ســرهنگ نادر 
رمضانخانــ�، رئيس هيئت 1وهنورد( ارتش با تا1يد 
بــر ا'ن 1ــه صعود بــه تمام� ا'ــن ٤٠ قله بــا موفقيت، 
رعا'ت ا'من� و ن�ات بهداشت� انجام شد، در مصاحبه 
با خراســان جز'يات صعود به دماوند با وجود اطالعيه 
فدراسيون 1وهنورد( درخصوص توقc صعود به ا'ن 

قله نامدار ا'ران در دوران 1رونا را تشر'ح 1رد. 
ارتش� ها اولين امدادرسان ها� حادثه دنا 

رمضانخانــ� با تا1يــد بر ا'ن 1ه رشــته 1وهنورد( 
در زمره رشــته ها( اصل� و 1اربرد( ارتش اســت 
1ــه امــ�ان تعطيل� آن وجــود ندارد، ارتشــ� ها را 
بنيانگــذار رشــته 1وهنورد( در ا'ــران م� خواند: 
 Kال'نفــ جــزو  و  1اربــرد(  رشــته  «1وهنــورد( 
رشته ها( ورزش� ارتش است و هيچ وقت از ارتش 
جدا نشــده و امــ�ان تعطيل� هم نــدارد. اگر تار'خ 
ا'ن رشــته را بررســ� 1نيم م� بينيــم بنيانگذاران 
رشــته 1وهنورد( در ا'ران ارتشــ� ها بوده اند. در 
شــرا'ط 1نون� 1ه 1رونا شيوع پيدا 1رده، فعاليت 
رشــته ها( پربرخــورد ورزشــ� تعطيل شــده ول� 
رشــته 1وهنورد( همچنان با رعا'ت پروت�ل ها( 
بهداشــت� انجــام م� شــود و رشــته بســيار خوب� 
برا( ارتقــا( توان جســم� و روحــ� 1وهنوردان 
مامور'ت هــا(  از  بخشــ�  او  ارتش� هاســت.»  و 
1وهنوردان ارتشــ� را هم ا'نطور ارز'اب� م� 1ند: 
انجــام  در  1وهنــورد(  رشــته  1ــه  آن  1نــار  «در 
مامور'ت هــا( ارتش به ما 1مــK م� 1ند، موجب 
امدادرســان�  وظيفــه  ارتــش  1وهنــوردان  شــده 
در 1ــوه را هــم به خوب� انجــام دهند. 1مــا ا'ن 1ه 
1وهنوردان ارتش همواره به 1وهنوردان شخص� 
1ــه در 1ــوه دچار حادثــه شــده اند، امدادرســان� 
1رده اند. اگر به خاطر داشــته باشيد در حادثه دنا 
و ســقوط هواپيما در ا'ن منطقه، اولين گروه� 1ه 
برا( امدادرســان� بــه منطقه رســيد، 1وهنوردان 

ارتش بودند.» 

 صعــود در گروه هــا� -وچــ+ بــرا� رعا*ــت 
پروت�ل ها

رئيــس هيئــت 1وهنــورد( ارتــش در تشــر'ح اهــم 
برنامه هــا( ا'ــن هيئــت به مناســبت گراميداشــت 
چهلميــن ســالگرد هفتــه دفــاع مقــدس م� گو'د: 
«برنامه ها( 1وهنورد( ارتش بر اساس برنامه  ر'ز( 
1ــه از ســال قبل تهيــه و تنظيم شــده، ابــالغ و اجرا 
م� شــود. امســال هم بــا توجه بــه ا'ن 1ــه چهلمين 
رو  پيــش  را  اســالم�  انقــالب  پيــروز(  ســالگرد 
داشــتيم، صعود به ٤٠ قله مرتفــع ا'ران(١٠ قله در 
تهــران و ٣٠ قلــه نزد'K بــه پادگان هــا( ارتش در 
شــهرها( مختلــc) را در دســتور 1ار 1وهنــوردان 
ارتــش قــرار داد'م. صعود بــه ا'ن ٤٠ قلــه را بين ٤ 
نيرو( ارتش شــامل نيرو( زمينــ�، پدافند هوا'�، 
نيــرو( هوا'ــ� و نيــرو( در'ا'ــ� تقســيم  1رد'م. با 
ا'ــن تفاوت 1ه امســال برخالف ســال ها( گذشــته 
بــه دليل شــيوع 1رونا به هيــچ عنوان اجــازه صعود 
بــه قله هــا در تيم ها( بــزرگ(٥٠ تــا ١٠٠ نفره) را 
نداد'م تا هم سالمت 1وهنوردان ارتش حفظ شود و 
هم ســالمت سا'ر 1وهنوردان. به همين خاطر مقرر 
شــد در قالب تيم هــا( 1وچK ١٠ تــا ١٥ نفره 1ار 
صعــود به ٤٠ قله انجام شــود و درنها'ــت هم موفق 
شد'م به مناسبت چهلمين سالگرد پيروز( انقالب 
اسالم� به ٤٠ قله صعود 1نيم 1ه شاخص تر'ن ا'ن 
قلل قله سبالن، دماوند و علم 1وه بود. ا'ن صعودها 
بــا موفقيت، بــا رعا'ت ا'منــ� 1امــل و پروت�ل ها( 

بهداشت� انجام شد.»

 ممنوعيت صعود به دماوند از جبهه جنوب�
او در حالــ� از صعــود بــه دماونــد بــا رعا'ــت ا'منــ� 
و پروت�ل هــا( بهداشــت� خبــر م� دهــد 1ــه اخيــرا 
انتقادهــا( ز'اد( نســبت بــه صعود 1وهنــوردان به 
قله دماوند و رعا'ت نشــدن فاصلــه اجتماع� در ا'ن 
قله مطرح شــده بود؛ ضمــن ا'ن 1ه افــراد ز'اد( هم 
در ا'ــن منطقــه به و'ــروس 1رونــا مبتال شــدند و 1ار 
تــا جا'ــ� بــاال گرفت 1ــه فدراســيون 1وهنــورد( با 
صــدور اطالعيه ا( توقc صعود بــه دماوند به صورت 
موقت را اعالم و عنوان 1رد قرارگاه ها( فدراســيون 
در ا'ــن منطقــه ســرو'س ده� نخواهند داشــت. اما 
ا'ن 1ــه 1وهنــوردان ارتــش در صعود بــه دماوند چه 
پروت�ل ها( بهداشــت� را رعا'ت 1ردند سوال� است 
1ه ســرهنگ رمضانخان� در پاســخ بــه آن م� گو'د: 
«بــرا( صعــود بــه دماونــد ممنوعيت ها'� بــه جهت 
گرفتيــم.  نظــر  در  بهداشــت�  پروت�ل هــا(  رعا'ــت 
دماونــد ٤ جبهه صعــود دارد و متداول تر'ن جبهه ا( 
1ه 1وهنوردان برا( صعــود انتخاب م� 1نند، جبهه  
جنوب� اســت؛ به همين دليل ما با 1وهنوردان ارتش 
اعالم 1رد'م امســال از جبهه  جنوب� صعود نداشــته 
باشــند و از جبهه ها'ــ� صعــود 1نند 1ه 1متــر مورد 
اســتقبال اســت؛ مثل جبهه شــمال� دماونــد. ضمنا 
بــه 1وهنوردان ارتش اعالم 1رد'ــم هر 1وهنورد با'د 
چــادر انفراد( داشــته باشــد و به هيچ عنــوان ٢ نفر 
در 'K چادر اســ�ان نداشــته باشــند. همــه ملزم به 
استفاده از وسا'ل شخص� شدند و تغذ'ه 1وهنوردان 
هم بر عهده خودشــان بــود. ما نفرات را بــا فاصله در 

منطقــه مســتقر 1رد'م و شــب هنگام طــور( گروه را 
برا( صعود حر1ت داد'م 1ه ساعت ٦:٣٠ تا ٧ صبح 
به دماوند صعود 1رده بود'م. به طور( 1ه هنوز هيچ 
1وهنــورد( به جز 1وهنوردان ارتش به قله نرســيده 
بودند.» او م� گو'د: «در خصوص سا'ر قلل هم اعالم 
1رده بود'م سع� 1نند صعودها 'K روزه انجام شود 
1ه نياز به اســتقرار در منطقه وجود نداشــته باشد 1ه 
نه خودشــان، نه مــردم منطقه و نه ســا'ر 1وهنوردان 
دچار مش�ل نشــوند. ما 1وهنورد( را به هيچ عنوان 
نم�   توانيــم تعطيــل 1نيم چــون همانطور 1ــه گفتم 
1وهنورد( جزو رشــته ها( اصلــ� و 1اربرد( ارتش 
اســت. ما برا( ا'ن 1ه آمــاده باشــيم و بتوانيم مقابل 
دشــمن دفاع 1نيم، حتما با'د توان جسم� و روح� 

خود را از طر'ق رشته 1وهنورد( افزا'ش دهيم.»
 برگزار� ٣٨ -الس آموزش� برا� -وهنوردان 

ارتش
هيئــت 1وهنورد( ارتــش اما در مبحــث آموزش هم 
از ابتــدا( ســال جــار( فعاليت ها( ز'اد( داشــته. 
رمضانخانــ� م� گو'د: «در 1نــار رعا'ت پروت�ل ها( 
بهداشــت�، مهمتر'ــن بحث� 1ه در 1وهنــورد( با'د 
رعا'ت 1نيم، بحث ا'من� اســت. اگــر ا'من� در 1وه 
رعا'ت نشود، 1وهنورد بالفاصله در 1وه جان خود را 
از دست خواهد داد چون در ارتفاعات 1وهستان� نه 
پزشــ�� هست نه آمبوالنســ�. به همين خاطر ما در 
ارتش تا1يد ز'اد( به مســئله آموزش در 1وه داشتيم 
و از ابتدا( امســال تا1نون ٣٨ 1الس آموزشــ� اعم 
از 1الس GPS، قطب نمــا، 1ارآمــوز( 1وهپيما'ــ�، 
سنگنورد( و 1ار آموزش� برف و 'خ برا( 1وهنوردان 

ارتش برگزار 1رده ا'م.»
 ارتبــاط تنگاتنگ هيئت -وهنــورد� ارتش با 

فدراسيون -وهنورد�
او در خصــوص ميزان تعال هيئت 1وهنــورد( ارتش 
با فدراســيون 1وهنورد( هم م� گو'د: «ما در ارتباط 
تنگاتنگ با فدراســيون 1وهنورد( هستيم؛ به طور( 
1ه برخــ� از نيروهــا( ارتــش در برخــ� 1ميته ها( 
فدراســيون در حال فعاليت هســتند. ارتباط خوب� با 
فدراســيون دار'ــم و هرجا 1ــه فدراســيون از ما 1ار( 
خواسته، آماده 1مK بود'م. مثل پا1ساز( 1وهستان، 
برقرار( امنيت در 1وهستان ها و... در 1نار فدراسيون 
1وهنورد( بود'م. به عنوان مثال همه ســاله در فصل 
زمســتان، 1وهنــوردان ارتــش در بخشــ� از 1وه ها( 
تهــران و مناطــق اطراف بحــث ا'من� و پيشــگير( از 

حوادث در 1وهستان را تقبل م� 1نند.»

رمضانخانی: براى صعود به دماوند ممنوعيت هایی داشتيم

پرواز ۴ مترى دختر ایرانی براى ثبت در تاریخ
مهســا ميرزاطبيبــ� با عبــور از مانــع ٤ متر( 
بــرا( دومين بار در ط� 'ــK هفته ر1ورد مل� 
و باشــگاه� پــرش با نيــزه را ش�ســت و باز هم 
قهرمــان شــد. طبيبــ� 1ه هفتــه گذشــته و در 
جر'ان مرحله اول رقابت ها( قهرمان� 1شــور 
بــا ثبت ر1ــورد ٣.٩١ متــر به مقام اول رســيد 
و ر1ــورد مل� و باشــگاه� ا'ــن مــاده را بهبود 

بخشــيد، با عبور از مانع ٤ متر( در مرحله دوم ا'ن مسابقات، برا( 
اوليــن بار در ا'ن ماده 'K ر1ورد تار'خــ� را برا( دووميدان� ا'ران 
به ثبت رســاند. او ضمن 1ســب مــدال طال، ر1ورد مل� رده ســن� 
بزرگساالن و ر1ورد باشــگاه� ا'ن ماده را بهبود بخشيد؛ ر1ورد( 

1ه حاال برا( اولين بار به ٤ متر رسيده است. 
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بيت آشور به باشگاه کولورادو پيوست
باشــگاه �ولورادور رپيدز از جذب اســتيون بيت آشــور خبر 
داد. ا%ن باز%$ن �ه به عنوان باز%$ن آزاد شــناخته م� شــد 
بــا قــرارداد/ راه� ا%ن تيــم  آمر%$ا%� شــد. او ٢ فصل در 
لس آنجلس باز/ �ــرد و آمار ٤٥ باز/ را به ثبت رســانيد. 
پيــش از ا%ــن در فضــا/ مجــاز/ خبرها%ــ� در خصــوص 

پيشنهاد باشگاه ترا�تور به ا%ن باز%$ن منتشر شده بود.
ميزبانی نساجی در یکی از شهر هاى مازندران 

باشگاه نساج� با انتشار بيانيه ا/ اعالم �رد تا زمان تغيير 
 ،�چمن مصنوع� ورزشــگاه شــهيد وطن� به چمن طبيع
در ورزشــگاه د%گر/ در اســتان مازندران ميزبان حر%فان 
در مســابقات ليگ برتر خواهد بود. بدون تماشــاگر بودن 
مسابقات به دليل شيوع و%روس �رونا، فرصت� برا/ تغيير 
چمن مصنوع� ورزشگاه شهيد وطن� و تبد%ل آن به چمن 
طبيعــ� به وجود آمده �ــه حدود ١٠ ماه تا %Q ســال زمان 
خواهد برد، باشــگاه نســاج� مازنــدران برآن اســت برا/ 

فصل جد%د ورزشگاه د%گر/ را معرف� �ند. 
تصادف همسر کاپيتان استقالل بخير گذشت

روز گذشته و در آستانه د%دار استقالل و الشرطه عراق خبر 
نگران �ننده ا/ به گوش ور%ا غفور/ �اپيتان آب� ها رسيد 
�ه البته پيگير/ ها/ ور%ا به خبر خوش منته� شد و بخير 
گذشــت. خودرو/ همســر ور%ا غفور/ به جدول برخورد 
�رده بود �ه خوشبختانه ا%ن حادثه خسارت جان� نداشت 
و همسر و فرزند �اپيتان استقالل در سالمت� �امل بودند 

اما خودرو خسارت ز%اد/ د%ده بود.

تغيير برنامه سفر سرپرست پرسپوليس به قطر
تيم فوتبال پرســپوليس از ســاعت ١٨:٣٠ امشــب به وقت 
تهــران در پنجميــن بــاز/ اش در مرحلــه گروهــ� ليــگ 
قهرمانان آســيا به مصاف الدحيل قطر م� رود. هرچند در 
روزها/ اخير اخبار/ درباره سفر مهد/ رسول پناه به دوحه 
برا/ تماشــا/ ا%ــن باز/ مطرح شــده بود امــا ا%ن موضوع 
منتف� شــده و احتمال دارد سرپرست باشگاه پرسپوليس 

اواخر ا%ن هفته و پيش از باز/ با الشارجه راه� قطر شود. 

 �احمد نورالله� هافبQ پرسپوليس هفته ها و شا%د ماه ها ست �ه از شرا%ط آرمان
خــود دور اســت. خيل� ها اعتقــاد دارند �ه نوراللهــ� از نظر روح� بــه هم ر%خته 
و خيل� ها هــم معتقدند ا%ن باز%$ن دوران افت خود را ســپر/ م� �ند، اما هرچه 
هســت نورالله� �ه %Q باز%$ــن �امال تاثيرگذار و مهم در تر�يب پرســپوليس به 
شــمار م� رود، مدت ز%اد/ اســت �ه باز%$ن سابق نيست. اشــتباهات فراوان در 
مر�ــز زمين، در%بل ها/ ناموفق، پاس ها/ اشــتباه و تاثيرگــذار/ �م در حمالت 
و گل ها/ پرسپوليس باعث شــده تا انتقاد ها از نورالله� شروع شود. هرچند ا%ن 
باز%$ن پيش از ا%ن نشان داده �ه در تر�يب پرسپوليس چقدر م� تواند تاثيرگذار 
باشد، اما واقعيت ا%ن است �ه فعال شرا%ط خوب� ندارد. البته شا%د با تغيير پست و 

تغيير سيستم باز/ پرسپوليس شرا%ط برا/ نورالله� بهتر شود.

اشــ$ان نامــدار/، مربــ� دروازه بان هــا/ تيــم فوتبــال شــهر خودرو مشــهد 
در خصوص علت قرار نگرفتن مهد/ رحمت� درون دروازه ا%ن تيم در مسابقات 
ليگ قهرمانان آســيا، گفت: «٣ ســال در �نار رحمت� به عنــوان مرب� تمر%ن 
�ردم و شــناخت �امل� نسبت به شــرا%ط بدن� او دارم. رحمت� خيل� تالش 
�رد  به وضعيت ا%ده آل برســد، اما مصدوميت زانو داشت و صالح دانستيم �ه 
بــاز/ ن$ند.» و/ افزود: «رحمت� تا آخر%ن لحظه تالش �رد �ه باز/ �ند، اما 
ما سع� �رد%م به دنبال باز/ دادن به دروازه بان ها/ جوان باشيم. جواد/ �يا 
١٨ ســاله است و آ%نده بســيار روشن� دارد و م� تواند ســال ها در شهر خودرو 
 �عمل$رد خوب� داشــته باشد. متين صفا%� هم ا%ن شــرا%ط را دارد. با رحمت

صحبت �ردم تا به ا%ن دروازه بان جوان ميدان بدهيم.»

مصدوميت زانو دليل باز� ن�ردن مهد� رحمت� نورالله� �م نور و �م فروغ! 

وا�نش مرد ا%تاليا%� به دروغ ها� ت�رار�
استرا پوششی براى گاف وزارت و 
فدراسيون در ماجراى ویلموتس؟

با وجود وعده مد%ران باشــگاه استقالل، پروژه 
بازگردانــدن آندره آ اســتراماچون� به تهران با 
ش$ست مواجه شد و ا%ن باشگاه ط� بيانيه ا/ 
اعالم �رد �ه د%گر نم�  توانند زمينه حضور ا%ن 
مربــ� رو/ نيم$ت را فراهــم �نند. ا%ن ماجرا 
البتــه بــدون جنجال نبــود ز%را قبل از انتشــار 
 �ا%ن بيانيه، و�يل استراماچون� مصاحبه ها%
انجــام داد و از ا%ــن موضوع پرده برداشــت �ه 
هرگز با او %ا مو�لش از سو/ باشگاه استقالل 
مذا�ره ا/ جهت بازگشت صورت نگرفته بود. 
سپس شــرط و شروط اســترا برا/ بازگشت به 
استقالل مطرح شــد تا دامنه جنجال ها ادامه 
%ابــد. البته ا%ن ها پا%ــان �ار نبــود، چرا �ه روز 
گذشــته و درســت چند ســاعت قبــل از د%دار 
حساس آب� پوشــان مقابل الشرطه عراق، مرد 
ا%تاليا%� ســراغ صفحــه ا%نســتاگرامش رفت 
و بــا انتشــار ع$ســ� از خــود در زمــان هدا%ت 
استقالل، نوشت: «دروغ ها هيچ وقت عشق ما 
را خــراب نم�  �ند. ممنون آبــ� دالن!» به نظر 
 �م� رسد استراماچون� همچنان سوژه جالب
برا/ رســانه ها و فوتبال دوســتان ا%ران� است 
اما ن$ته ا%نجاست درست در زمان� �ه مجلس 
و نهادها/ نظارت� ســفت و سخت به ماجرا/ 
مارm و%لموتس و را/ فيفا عليه ا%ران وا�نش 
نشان داده و به موضوع ورود �رده بودند دوباره 
ماجرا/ بازگشت مرد ا%تاليا%� و قانون عجيب 
وزارت ورزش و ســازمان ليــگ بــه ميــان آمد و 
همه اذهان به ا%ن ســمت و ســو رفــت و فاجعه 
قــرارداد و%لموتس در هياهو/ مرد خوش تيپ 
ا%تاليا%� گم و �مرنگ شد! با به ميان �شيدن 
 �بحث غرامت %Q ميليون دالر/ استراماچون
و  اســتقالل  بــه  بازگشــت  عــدم  صــورت  در 
برجســته �ــردن اعــداد و ارقــام قــرارداد ا%ن 
مربــ� و بررســ� تبعــات احتمالــ� شــ$ا%ت 
استراماچون� به فيفا در ٢ هفته گذشته، د%گر 
�متر �ســ� پيگيــر و%لموتــس و غرامت ٢٠٠  
 �ميليارد/ اش بود و همه درباره اســتراماچون
صحبــت م� �ردند. به نظر م� رســد ســنار%و 
اســتراماچون� را هر�س� نوشــته و اجرا �رده 
بسيار هوشمندانه و حرفه ا/ �ار �رده، چرا �ه 
حــاال د%گــر حساســيت ها/ قبلــ� نســبت به 
قرارداد و%لموتس وجود نــدارد و همه از قانون 
 �مــن درآورد/ منــع باز%$ــن و مربــ� خارجــ

شا�� هستند.

قایدى در مسير جهانبخش! 
مهاجم ر%ز نقش استقالل ز%ر ذره بين آل�مار هلند

درخشش مهد/ قا%د/ مهاجم 
جوان اســتقالل در فصل اخير 
نــزد  و%ــژه  چهــره   Qــ% او  از  ا%ــران  فوتبــال 
هواداران ا%ن تيم ســاخت و محبوبيتش چند 
برابــر شــد. شــماره ١٠ آب� هــا در فصل� �ه 
ليــگ  مســابقات  ادامــه  واســطه  بــه  هنــوز 
 Q% قهرمانان آســيا به پا%ان نرســيده در حد
ســتاره تمام عيــار ظاهــر شــده  و البتــه ا%ــن 
آنــدره آ  مرهــون  و  مد%ــون  را  پيشــرفت 
 �اســتراماچون� ســرمرب� ســابق و ا%تاليا%ــ
اســتقالل است �ه از %Q باز%$ن ب� روحيه و 
ب� انگيزه و در آســتانه فراموش� %Q باز%$ن 
حرفه ا/ و منظم ساخت �ه �نار %Q باز%$ن 
بين الملل� و تمام حرفه ا/ مثل شيخ د%اباته 
ارزش ها و توانمند/ ها/ خــود را به بهتر%ن 
شــ$ل مم$ــن نشــان داد.  د/ مــاه ٩٨ در 
روزها%ــ� �ــه هنــوز اســتراماچون� هدا%ت 
استقالل را بر عهده داشت با تمجيد از مهد/ 
قا%د/، از پيشــنهاد %Q تيم انگليس� به ا%ن 
باز%$ن جوان خبر داد. سرمرب� سابق آب� ها 
در مصاحبه با �ور%ره دالاســپورت گفته بود: 
و  رضا%ــت  دال%ــل  بزرگ تر%ــن  از   �«%$ــ
خرســند/ من �مQ به رشــد مهد/ قا%د/ 
بود. او %Q پسر ٢٠ ساله است، سال گذشته 
او فقــط ٤ باز/ �رد. او در پســت و%نگر چپ 
باز/ �ــرد، ول� من پســت او را تغيير دادم و  

دوم  مهاجــم  عنــوان  بــه  �ــردم  متقاعــدش 
باز/ �نــد �ــه �ار ســاده ا/ نبود. ا�نــون او 
آقا/ گل ليگ اســت و فوالم انگليس نيز او را 
از  م� خواهــد.» آن زمــان برخــ� رســانه ها 
تما%ل باشــگاه بــرا/ انتقال قا%ــد/ به ليگ 
انگليس خبــر دادند اما بــا اتفاقات� �ه برا/ 
اســتقالل افتــاد و اســتراماچون� ا%ــن تيم را 
ترm �رد، همه چيز منتف� شد اما درخشش 
قا%ــد/ تــا پا%ــان فصــل ادامــه داشــت. ا%ن 
باز%$ــن ر%زنقش �نار د%اباتــه �ه لقب فيل و 
فنجان گرفته بودند، زهردارتر%ن خط حمله 
ليــگ برتــر را تشــ$يل دادند و نتيجــه آن هم 
رسيدن چند پيشــنهاد جد%د و وسوسه انگيز 
بــود. چند/ پيــش بود �ه احمد ســعادتمند 
 Q% مد%رعامل باشگاه اســتقالل از پيشنهاد
تيم خارجــ� به قا%د/ خبــر داد و گفت: «در 
مورد جذب قا%د/ به من پيشنهاد ٢ ميليون 
دالر/ داده انــد امــا اگــر ٥ ميليــون دالر هم 
بدهند ما مخالw آن هســتيم. تا�يد م� �نم 
اگر تيم� ز%ر ٥ ميليون دالر بدهد، نه قا%د/ 
نه باز%$ن د%گر/ فروخته نخواهد شد.» پس 
از آن بــود �ه برخ� رســانه ها از پيشــنهاد ٣ 
ميليون دالر/ %Q باشــگاه متمول قطر/ به 
نيمار آســيا خبر دادند �ه البته آن هم ظاهرا 
مورد مخالفت باشــگاه اســتقالل قرار گرفته 

بود. 

  
حاال و در شرا%ط� �ه قا%د/ با تيم استقالل در 
قطر بسر م� برد و م� خواهد در ليگ قهرمانان 
آســيا هم مثل ليگ خود/ نشان دهد، تسنيم 
نوشته: «سران باشگاه آل$مار هلند نام مهد/ 
قا%د/ مهاجم تيم فوتبال استقالل تهران را در 
فهرست خر%دها/ احتمال� خود قرار داده اند 
و ا%ــن ام$ان وجود دارد �ه برا/ خر%د باز%$ن 
پيشــنهاد/  پا%تخــت  آب� پوشــان  ســاله   ٢١
ارائــه �ند. آل$مــار، باشــگاه� �ه تا ٢ ســال 
پيش عليرضــا جهانبخش (باز%$ــن فعل� تيم 

فوتبال برا%تون انگليس) را در اختيار داشــت، 
مم$ن اســت برا/ خر%د قا%د/ پيشنهاد/ ٢ 
ميليــون %ورو%ــ� ارائه �ند.» پيشــنهاد آل$مار 
اگر حقيقت داشته باشــد، با توجه به پيشنهاد 
 �٢ ميليــون %ورو%ــ�، شــا%د همــان باشــگاه
باشــد �ه ســعادتمند چند ماه پيش گفته بود. 
اما اگر پيشــنهاد جد%د/ باشــد %Q مشــتر/ 
د%گر به مشتر%ان قا%د/ اضافه خواهد شد. با 
ا%ن حال با توجه به تا�يد باشــگاه استقالل به 
  �ا%ن �ه هيچ باز%$ن� را ز%ر ٥ ميليون دالر نم
فروشــند، شــا%د در فصــل پيش رو هــم قا%د/ 

نتواند لژ%ونر شــود. ا%ن احتمال هم هست �ه 
آل$مار بــرا/ در اختيار گرفتن ا%ــن باز%$ن از 
جهانبخش �مQ و مشــاوره بخواهد %ا قا%د/ 
و باشــگاه اســتقالل بــا توجــه به تجربــه خوب 
باز%$ن تيم مل� در آل$مار از او برا/ ا%ن انتقال 
 �مشورت بگيرند و قا%د/ دومين باز%$ن ا%ران
باشگاه آل$مار باشــد و همان راه� را برود �ه 
جهانبخــش رفت و با درخشــش در ا%ن تيم به 
اولين آســيا%� تبد%ل شــد �ه توانســته عنوان 
آقــا/ گل� %Q ليــگ معتبر اروپا%� را �ســب 

�ند. 

در قــرارداد/ �ــه از طر%ــق �ارگــزار باشــگاه 
پرسپوليس به امضا رسيده، اجازه فروش پيراهن 
پرســپوليس بــه %Q شــر�ت داده م� شــود و از 
ا%ن قرارداد تنها حدود ٨ درصد به پرســپوليس 
م�  رسد. در جد%دتر%ن قرارداد پرسپوليس �ه 
از طر%ــق �ارگزار ا%ن باشــگاه به امضا رســيده ، 
از ســهم فــروش پيراهــن  �متــر از ١٠ درصــد 
پرســپوليس، به باشــگاه م� رســد! بــه گزارش 
ا%ســنا، فروش پيراهن %$� از مهم  تر%ن راه  ها/ 
درآمد باشگاه  ها/ فوتبال محسوب م�  شود و از 
ا%ن رو باشگاه  ها/ حرفه ا/ دنيا، حساب و%ژه ا/ 
رو/ ا%ــن موضوع دارنــد، به طــور/ �ه معموال 
%Q باشــگاه از فروش پيراهن باز%$ن جد%دش، 
درآمــد خوب� بــه جيب م�  زنــد. البتــه معموال  
باشــگاه  ها/ ا%ران� ســهم �مــ� از ا%ن موضوع 
م�  برند، چر ا�ه نبود ساز و �ار مناسب، مد%ران 
را نسبت به فروش البسه، ب� انگيزه �رده است. 
با ا%ن حال گاه� هم قراردادها%� برا/ فروش 
 �البسه با برند باشگاه به امضا م� رسد �ه بررس
آن ها، شــائبه برانگيز بــودن قراردادها را نشــان 
م�  دهــد. باشــگاه پرســپوليس  �ه در ٤ ســال 

پياپ� در ليگ برتر به قهرمان� رسيده و توانسته 
نتا%ج رو%ا%� برا/ هوادارانش �سب �ند، قطعا 
دارا/ %$� از با ارزش  تر%ن برندها/ حال حاضر 
فوتبــال ا%ــران اســت، اما �ارگــزار ا%ن باشــگاه 
در %ــQ قــرارداد عجيــب، امتياز فروش البســه  
با ارزش  تر%ــن برند فعل� فوتبال ا%ــران را تنها با 
ســهم ١٠ درصد/ (�ه بخش� از ا%ن درصد هم 
به عنوان قدرالســهم �ارگزار �سر م� گردد) به 
%Q شــر�ت واگذار �رده اســت. بر اســاس ا%ن 
اســناد، �ارگزار باشــگاه پرســپوليس، از طرف 
ا%ن باشــگاه (البته پرســپوليس  به عنوان مطلع 
قــرارداد را امضــا �ــرده ) بــه %Q شــر�ت مجوز 
م�  دهد �ه با لوگو/ رســم� پرسپوليس اقدام 
 �به توليد محصوالت مختلw اعم از لباس ورزش
�ــرده و آن را انحصــار/ از طر%ــق شــب$ه ها/ 
تلو%ز%ونــ� داخل� و خارج� به صــورت ت� و/ 
شاپينگ به فروش برساند. در مقابل ا%ن شر�ت 
 ٢٠ wهــم ١٠ درصــد از �ل فروش خود تا ســق
ميليارد تومان را به حساب �ارگزار وار%ز م�  �ند 
 �تا �ارگزار پس از �سر درصد سهم خود، مابق

را به پرسپوليس بدهد.

شا%ان مصلح با منف� شدن تست �رونا چند 
روز پيش عازم قطر شد ول� همچنان تست 
او تست  مشــ$وm اســت و با%د در قرنطينه 
بماند. محمدرضا حســين� و شا%ان مصلح 
٢ باز%$ن اثرگذار و �ليد/ ســپاهان بودند 
�ه به دليل مثبت شدن تست �رونا، ام$ان 
ســفر به همراه ســا%ر اعضا/ تيم بــه قطر را 
نداشــتند. چند روز پس از حضور ســپاهان 
در قطــر امــا تســت �رونــا/ شــا%ان مصلح 
 �منف� شــد و او به ا%ن �شور ســفر �رد ول

او �ــه ٧ بار طــ� ١٤ روز اخير تســت داده، 
اخيرا تست او مشــ$وm اعالم شده و با ا%ن 
 �وصw روزها/ آ%نده نيز در اختيار �ادر فن
ســپاهان نخواهد بود. او در صفحه مجاز/ 
خود درباره ا%ن موضوع ا%ن طور نوشته بود: 
«قطر دنبال ٢ تا تست منف� هست در ٢ روز 
پشت ســر هم تا بگذاره من از قرنطينه بيا%م 
بيرون و به تيم اضافه بشوم. در عجيب تر%ن 
اتفاق� �ه م� تونســت بيفته ا%نه �ه مجددا 

تستم مش$وm شده.»

قرارداد عجيب �ارگزار� پرسپوليس برا� فروش پيراهن 

�الفگ� مدافع سپاهان در قطر

سهم باشگاه فقط ٨ درصد!

٧ تست �رونا ط� ١٥ روز از مصلح!

پشت پرده نرفتن سعادتمند به قطر 
مد%رعامل باشگاه اســتقالل ترجيح داد به جا/ حضور در اردو/ آب� پوشان در دوحه، در تهران پيگير 
امور مال� تيمش بوده و به تامين منابع مال� مورد نياز بپردازد. مد%رعامل باشگاه استقالل �ه هنوز به 
�اروان اســتقالل در دوحه ملحق نشــده، در تالش برا/ تامين منابع مال� مورد نياز باشگاه در تهران 
است. باشگاه استقالل ناچار است در مدت زمان� �وتاه منابع الزم را به منظور پرداخت مطالبات شفر، 
بخشــ� از قرارداد باز%$نان و اعضا/ �ادر فن� و همچنين باق� مانده مطالبات ميليچ و د%اباته تامين 
�ند و برا/ همين احمد ســعادتمند در حال�  �ه تيمش چند روز/ در دوحه اســت، خودش در تهران 
حضور دارد. مد%رعامل آب� پوشان در صدد است بعد از تامين منابع الزم برا/ باشگاه، قبل از د%دار دوم 
 �آب� پوشــان در آســيا به �اروان آن ها در دوحه اضافه شده و برا/ دومين باز/ ا%ن تيم �ه مقابل االهل

است، آب� پوشان را همراه� �ند.
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