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24 صفحه 
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+ 4صفحه ورزشی + 4 صفحه روزنامه استانی

. 24 صفحه نیازمندی ها  برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 4 صفر 1442 . 22 سپتامبر 2020 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20481 

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

    خراسان رضوی

 482 معدن درخراسان رضوی  
  غیر فعال و راکد است؛ مشکل چیست؟

     زندگی سالم

ذره بین روی رتبه های برتر ۲۰ سال اخیر

»بیعدالتیآموزشی«درکنکور
مراکزاستانها۸۳درصد،شهرستانها17درصد!

     صفحه 5 

جزئیات طرح مجلس برای 
حمایت معیشتی از مردم 

10

موتور سیکلت سرقتی فقط
 200 هزارتومان!

اعتراف عجیب   سارق ۱5ساله: 
برای یک مالخر دزدی می کردم 

9

 عضو  شورای شهر مشهد 
خبر داد:

احداث  7 گرمخانه  تا پایان آبان
 خراسان رضوی  

در مدرسه شوهران
 چه خبر است؟

42 مدرسه در سیرالئون   به مردها یاد 
می دهد چگونه شوهر بهتری  باشند

 زندگی سالم  

تعرفه مشاوران امالک
 تغییر می کند

10

آمریکا   به مکانیسم ماشه فهرست 
جدیدی از تحریم ها  را   اضافه کرد 

شوی تکراری برای فرار از 
افتضاح ماشه

۲

Leader.ir: عکس

زندگی

خط قرمز نقدینگی 
کجاست؟ 

حال و روز نقدینگی به هیچ وجه مساعد نیست. کم و 
بیش همه ما این گزاره را ...
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  صفحه ۲
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 شماره از صفحه 

 »+6۰« 
بخوانید

 راه های 
 پیشگیری
  از افتادن 

سالمندان 

گفت و گو با جانبازی که از تیر  ۱365   
دیگر نمی تواند خواب را در چشمانش 

احساس کند 

 مردی که  35 سال
 نخوابیده است! 

    صفحه ۱۲

قبول قطعنامه در پایان کار که امام)ره( از 
 آن به »نوشیدن جام زهر« تعبیر کردند 

مدبّرانه بود

 فوت روزانه 150 تا 170 نفر از هموطنان 
در اثر کرونا تاسف بار است و مردم باید 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند

حضور در مرزها برای اظهار ارادت درست 
نیست؛ امسال زیارت اربعین را در منازل 

بخوانیم

عقالنی ترین حرکت ملت
دفاع مقدس از ابتدا  تا  انتها
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 لپ تاپ شده 50 میلیون! دانشجو از کجا  •
بیاره؟

 از شبی که واعظی گفت ، بورس روی کانال  •
۱۶00 واحد خوب است، بورس در همان 
ــت! واقــعــا معنی  مــحــدوده کنترل شــده اس

حمایت رو هم فهمیدیم!
 آیا درد و ناله ها را جز خود ما، مسئولی می  •

بیند؟ حتما نــه! چــون با ایــن همه شکایت، 
استعفا می کردن یا فکری برای گرانی می 
کــردن، شاید خــارج از کشورن و بی خبر از 

گرانی ها!
ــردم همش ازنداشتن  •  درســتــون حــرف م

ــی کــنــیــد! لطفاجمعه  وبــدبــخــتــی چـــاپ م
ظهربروید رستوران های جاده طرقبه شاندیز 
صف ترافیک وپــول غــذا را نگاه کنید. غذا 
ساعت 3 تموم میشه و جالب این که طبقه 

متوسط به پایین جامعه هستند!
 باز مردم خواستند دو روز جشن بگیرند که  •

بورس قرمز شد!
 آقای رئیس اداره کار! چرا به همین حقوق  •

کمی هم که تصویب شده نظارت نمی کنین؟ 
کارفرما هر کاری که دلش می خواد می کنه.

ــرده، قیمت مواد  • ــام ک ــای روحــانــی اع  آق
غذایی منصفانه نیست. پس چرا فکری به 
حال این مردم نمی کنین که جلوی خانواده 

شرمنده نباشن؟ ...
هــای  • قـــدرت  دولـــت  تنها  ــه  ن متاسفانه 

اقتصادی مستقل را در کنار و فراتر از خودش 
برنمی تابد بلکه با سازمان های خیریه مستقل 

هم به جد مشکل دارد.
 اخباری که آقای رئیس جمهور به مردم می  •

دهد پس از رایزنی با مشاوران ارشد گفته می 
شود یا به صورت فی البداهه است؟!

 از شما که برای هرقشری از قبیل کودک و  •
نوجوان وسالمند یک صفحه اختصاص می 
دهید متعجبم که چرا برای بانوان یک صفحه 
نمی گذارید و فقط گاهی اوقات در یک ستون 
از صفحه دوم زندگی سام، راجع به بانوان 
می نویسید؟ مگر نه این که میگن از دامن 
زن مرد به معراج می رود و پشت سر هرمرد 

موفقی یک زن خوب است؟
ــت تدبیر و امید بــا بی  • ــار دیگر دول  یــک ب

تدبیری، سهامداران بازار سرمایه را ناامید 
کرد. نه بازارگردانی به میدان آمد و نه حقوقی 

ها میدان دار شدند.
ــوزان ابتدایی باید 500- • چــرا دانــش آم

۶00 تومان برای تجهیزات کاس اینترنتی 
بدهند؟ آیا نباید آموزش و پرورش این هزینه 

ها را تقبل کند؟
 چرا کسی روی سایت دیــوار نظارت نمی  •

کنه؟ به تازگی سایت دیــوار با حذف آگهی 
کاربران با عنوان مشابهت و تشخیص سیستم، 
از اون ها درخواست پول برای گذاشتن آگهی 
جدید می کنه! این یک نوع کاهبرداری و 

کسب درآمد نامشروع محسوب میشه.
 در صفحه ترحیم و تسلیت چقدر خوب بود  •

یک دعای اهل قبور هم دراول صفحه چاپ 
می کردید تا خوانندگان قبل ازماحظه عکس 
مرحومان ابتدا با خواندن آن دعا برایشان 
طلب مغفرت بکنند. ضمنا چاپ بیتی ازحافظ 
کــه همیشه در همشهری ســام چــاپ می 
کردید چرا دیگه ادامه نداره؟ همشهری سام 

کجایی یادت بخیر!
ــه مــقــدســات قسم  • ــی را ب ــان ــای روح ــا آقـ  م

می دهیم که در این چند ماه باقی مانده ریاست 
جمهوری خبر خوشحال کننده ندهد! ...

 خدا را شکر که  یکی دو نفر از نفرات  اول  •
 کنکور سال ۹۹ مشهدی  و خراسانی  هستند!

ظاهرا گوش شنوایی برای ناله های مردم  •
نیست. دلیلش حذف حرف مردم از خراسان 
رضوی است. از صفحه ۲ خراسان هم حذفش 

کنید تا خیال مردم و مسئوالن راحت شود.
ــزار رنــگ هم رسید! امسال عاوه  • پاییز ه

بر رنگ های الــوان و رنگارنگ و شــاد، شاهد 
که  الریه  ذات  و  آنفلوآنزا  کرونا،  خودنمایی 
مثل برگ درختان تغییر چهره می دهند نیز 
هستیم! امیدواریم با ماسک زدن و رعایت فاصله 
اجتماعی به جای آواز خش خش برگ درختان 
پاییز زده در زیر پای عابران، صدای وحشتناک 

قژ قژ کرونا در ریه ها را استماع نکنیم!

 از این که در صفحه دخل وخرج  برای خرید  •
بعضی وسایل خانگی چند برند را معرفی 
می کنید، خوب است ولی چقدر خوب بود 
این راهم متذکر می شدید که برای خرید آن 
وسیله باید چه نکاتی را مدنظر داشته باشیم؟ 
مثًا اگر به فرض کسی بخواد بخاری بخره 
باید چه نکاتی را هنگام خرید آن از نظر توان 

گرمایشی در نظر بگیره؟
 در این روزهای پر تنش بازار سرمایه گرچه  •

حقیقی ها سعی در تعادل سازی بازار داشتند 
اما متاسفانه حقوقی ها که به نوعی به دولت 
وابسته اند با عرضه های سنگین به خرده 

سهامداران خیانت کردند.
ــاره صفحه حــوادث هم خواهشمندم  •  درب

کامل  و  واضـــح  خیلی  را  هــا  قتل  جزئیات 
توضیح ندهید، بــدآمــوزی دارد. درعــوض 
نکات پیشگیرانه پلیس درستون خط زرد را 

بیشتر کنید که آموزنده است.
 چند وقتی است که هر جا می رویم، سخن از  •

شرکت های هرمی است. انگار باز این سیستم 
در سایه برخی شرکت های داخلی و به اسم 

بازاریابی فعالیت خود را گسترش داده اند.
 این که معلمان و دانش آمــوزان را مجبور  •

کنید در شبکه شــاد حضور داشته باشند، 
عما کاس های حضوری و پخش تلویزیونی 
را بی خاصیت کرده اید، زیرا دانش آموزان 
به بهانه حضور در فضای مجازی از حضور در 
کاس و نشستن پای تدریس تلویزیونی شانه 
خالی می کنند و این یعنی به تمسخر گرفتن 

آموزش و پرورش.
ــن وضعیت اقــتــصــادی، پلیس  • لطفا بــا ای

راهنمایی و رانندگی جریمه های نداشتن 
معاینه فنی رو ببخشه و یک مهلت دیگه بده.

میگن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی  •
که بچه معلول دارن، برای مسکن دراولویت 
هستن. پــس تکلیف مــا مــددجــویــانــی که 
ــوان داریـــم و  مستاجریم، دخــتــر وپــســر جـ
نمی توانیم دامادشان کنیم چیه؟ چون هرچه 
کار می کنیم یا باید کرایه بدیم یا بگذاریم برای 

سال بعد و رهن خونه.

خط قرمز نقدینگی کجاست؟ 

حال و روز نقدینگی به هیچ وجه مساعد نیست. 
ــزاره را کــه افــزایــش  ــن گـ کــم و بیش همه مــا ای
نقدینگی منجر به افزایش تورم می شود ، شنیده 
ایم و آن را قبول داریــم اما همه بحث بر سر این 
است که چگونه می تــوان جلوی رشد بی رویه 
نقدینگی را گرفت. شاید بد نباشد ابتدا نگاهی به 
آمارهای نقدینگی داشته باشیم و سپس ببینیم 
چرا رشد نقدینگی در ماه های اخیر بیشتر شده 

است و برای مهار آن چه باید کرد؟
ــزی، حجم  ــرک ــار بــانــک م ــاس آخــریــن آمـ ــراس ب
نقدینگی در خـــرداد امــســال بــه ۲۶57 هــزار 
میلیارد تومان رسیده است. این حجم از نقدینگی 
نسبت به خرداد سال گذشته بیش از 34 درصد 
افزایش یافته است. این افزایش در شرایطی است 
که معموال رشد ساالنه نقدینگی طی سال های 
مختلف بین ۲5 تا 30 درصد بوده و رشد بیش از 
30 درصد نقدینگی به منزله زنگ هشداری برای 

تشدید تورم است.
از انتهای سال گذشته با شیوع بیماری کرونا، 
ــرای حمایت از  ــت مجبور شد منابعی را ب دول
خانوارها و واحدهای اقتصادی در نظر بگیرد. 
این منابع که با کاهش ذخیره قانونی بانک ها رقم 
خورد عما منجر به افزایش نقدینگی شد ولی از 
نگاه کان و ساختاری، رشد نقدینگی کشور متاثر 
از دو عامل اساسی بوده است. نخست، ناترازی 

بانک ها و دوم، کسری بودجه دولت.
ناترازی بانک ها به این معناست که درآمدهای 
ــود دریافتی از  ــور مشخص س بانک هــا و بــه ط
به  بانک ها  پرداختی  تسهیات، کفاف ســود 

سپرده ها را ندهد و بانک ها عما با بدهکار شدن 
به بانک مرکزی، خلق نقدینگی کنند. این مسئله 
به ویژه در سال های ۹3 تا ۹5 رخ داد و یکی از 
دالیل اصلی رشد نقدینگی در آن دوره بود، به 
گونه ای که در بازه یک ساله منتهی به اسفند ۹4 
نیز رشد نقدینگی 30 درصد در اقتصاد ایران ثبت 
شد که با فاصله تاثیر خود را بر افزایش نرخ ارز و 
سپس افزایش نرخ تورم در سال ۹7 گذاشت. این 
عامل با اقدامات سال های اخیر بانک مرکزی از 
جمله حذف موسسات غیرمجاز و اصاح برخی 
بانک های ناتراز که حتی به تغییر مدیرعامل و 
هیئت مدیره آن بانک ها نیز انجامید، کمرنگ 
شد.با این حال عامل مهم دیگر در رشد نقدینگی، 
کسری بودجه است. در شرایط معمول دولت 
برای تحقق اهداف خود منابع درآمدی و مصارف 
هزینه ای یکسانی دارد ولی مشخص است که 
در سال های اخیر، منابع نفتی به شدت کاهش 
یافته است. منابع جایگزین نیز نیاز به اصاحات 
ساختاری دارد که با وجود تاکید چندباره رهبر 
انقاب بر اصاحات ساختاری بودجه، در عمل 
متولیان اصلی بودجه ریزی و مدیریت اقتصادی 
نتوانسته انــد ایــن اصــاحــات را نهایی کنند. 
مواردی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و اصاح 
در یارانه های پنهان از این دست است هرچند در 
شرایط فعلی این موارد به دلیل فضای اقتصادی 
و اجتماعی شاید به راحتی امکان پذیر نباشد. 
عاوه بر آن، این اصاحات با یک فاصله زمانی 
چند ماهه و بــرای ســال بعد و سال های بعدتر 

می تواند گره کسری بودجه را بگشاید.
واقعیت تلخ این است که دولت در کوتاه مدت 
در دو راهی پذیرش کسری بودجه و تبعات آن 
و پولی کــردن کسری بودجه افتاده اســت. در 
حقیقت تاخیر در اصاحات ساختاری اقتصادی 
و اصاحات بودجه ای منجر به این مسئله شده 
اســت. اکنون دو راهکار کلی در برابر بحران 
کسری بودجه وجود دارد. استقراض از مردم و 

استقراض از بانک مرکزی.

آمارها نشان می دهد که استقراض از مردم طی 
دو-سه  سال اخیر که بودجه به تدریج با کمبود 
منابع نفتی مواجه شــد، افزایش یافته است. 
امسال نیز اوراق بدهی به عنوان مهمان تازه وارد 
به اقتصاد کشور تاکنون توانسته است، 70 هزار 
میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته 
باشد ولی امکان افزایش این اوراق به دلیل تاثیر 
آن به دلیل محدودیتی که تقاضای بانک ها و 
موسسات مالی فعال در بازار سرمایه برای خرید 
این اوراق دارند محدود است و شاید بیش از ۱00 
هزار میلیارد تومان نتوان روی آن حساب کرد. به 
این ترتیب حتما به اقدامات دیگر برای جبران 

کسری بودجه نیاز داریم.
در نهایت باید توجه داشت که برخی اقدامات 
نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی و تسعیر 
دارایــی های خارجی بانک مرکزی با نرخ های 
جدید ارز در شرایط فعلی به منزله استقراض از 
بانک مرکزی است و آثار تورمی سنگینی در پی 
دارد. در این میان استقراض از مردم چه به واسطه 
اوراق بدهی و چه دیگر ابزارها حتی پیش فروش 
نفت اگرچه بهتر از موارد قبلی است ولی به دلیل 
افزایش تعهدات آینده دولت، در عمل دولت آینده 
را گروگان تصمیمات فعلی می کند. به نظر می 
رسد راهکار منطقی پذیرش ترکیبی از افزایش 
استقراض از مردم با انتشار اوراق بدهی بیشتر و 
حتی پیش فروش نفت به مردم یا پاالیشگاه های 
کوچک )مطابق طرح جایگزینی که مجلس به 
جای طرح نفتی دولت دارد( و اتکا به اصاحات 
ساختاری فوری در بودجه است. در هر صورت 
باید خط قرمز پررنگی دور پولی کردن کسری 
بودجه و استقراض از بانک مرکزی بکشیم و به 
هیچ وجه به ســراغ روش هایی که نقدینگی را 
افزایش می دهد نرویم، چرا که در شرایط تورمی 
30 درصــد و رشد نقدینگی 34 درصــد، پولی 
کردن کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم را 
به مرزهایی هولناک خواهد کشاند که تبعات 

اقتصادی و اجتماعی آن سنگین خواهد بود.

استقبال مجدد آژانس از توافق با ایران 
رافائل گروسی در شصت و چهارمین نشست 
ساالنه کنفرانس عمومی آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی توضیح داد که این نهاد بین المللی 
ــورت دایـــم اجـــرای تــعــهــدات هسته ای  ــه ص ب
ایــران را ذیل برجام به شــورای حکام گزارش 
می کند. به گزارش تسنیم، وی افزود: »آژانس 
به راستی آزمایی دربــاره عــدم انحراف مواد 
هسته ای اعام شده توسط ایران طبق معاهده 
پادمانی ادامه می دهد. همچنین ارزیابی ها 
ــاره نبود مــواد هسته ای و فعالیت های  دربـ
ــس  اعــام نــشــده ادامـــه دارد.« مدیرکل آژان

ــادآور شد که ماه گذشته با رئیس  همچنین ی
ــران بــرای  جمهور و دیــگــر مقامات ارشـــد ایـ
پرداختن به پرسش های باقی مانده و به ویژه حل 
مسئله دسترسی به دو مکان در ایران، رایزنی 
کرده است. وی با بیان این که »ما درباره مسائل 
اجرایی پادمانی مد نظر به توافق رسیدیم« 
افزود: »آژانس سپس طبق پروتکل الحاقی به 
یکی از دو مکان دسترسی یافت و بازرسان از 
محیط نمونه برداری کردند که متعاقبًا بررسی 
خواهد شد و دسترسی به مکان دوم نیز برای 
این ماه برنامه ریزی شده اســت.« به گزارش 

ایرنا، گروسی بر همین اساس از توافق حاصل 
میان ایران با آژانس استقبال و ابراز امیدواری 
کرد که این مسئله به تقویت همکاری های دو 
طرف منجر شود. آژانــس پیشتر ادعاهایی را 
درباره آن چه فعالیت های هسته ای اعام نشده 
در مکان هایی در ایران خواند مطرح کرده بود، 
با این حال ایــران و آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی، ماه گذشته در پایان سفر مدیرکل آژانس 
به تهران و انجام مذاکرات با مقامات ایران، 
توافق کردند همکاری های خود را بیش از پیش 

تقویت کنند.

آمریکا بعد از بی اعتنایی جامعه جهانی به فعال سازی مکانیسم ماشه فهرست جدیدی از تحریم ها علیه ایران را اعالم کرد 

شوی تکراری برای فرار از افتضاح ماشه 
»مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا،یک روز پس 
از آن که جامعه جهانی با بی اعتنایی محض 
در قبال فعال کردن یک جانبه مکانیسم ماشه 
توسط واشنگتن عما منزوی بودن آمریکا را 
اثبات کردند با اعام اعمال تحریم های جدید 
علیه کشورمان گفت :آمریکا منزوی نیست!این 
در حالی است که حتی در همین فهرست هم 
چند اسم تکراری مثل سازمان انــرژی اتمی 
و نیکاس مــادورو  که قبا تحریم شده بودند 
گنجانده شده است تا لوازم این نمایش رسانه ای 
مهیا شود  . به گزارش فارس، »مایک پمپئو«، 
ــر خارجه آمریکا  روزگذشته اعــام کرد:  وزی
واشنگتن تحریم های جدیدی علیه ایران و از 
جمله وزارت دفاع این کشور وضع کرده است. 
در کنفرانس خبری، عــاوه بر مایک پمپئو، 
ــارک اسپر«، وزیــر دفــاع آمریکا، »استیون  »م
منوشین«، وزیر خزانه داری این کشور و »ویلبر 
راس«، وزیر بازرگانی این کشور حضور داشتند. 

پمپئو در این نشست از قراردادن وزارت دفاع 
ایران و »نیکاس مادورو«، رئیس جمهور ونزوئا 
»تفاوتی  گفت:  و  داد  خبر  سیاه  فهرست  در 
نمی کند چه کسی باشید. اگر از تحریم های 
ــران تخطی کنید، با خطر  تسلیحاتی علیه ای
تحریم مواجه می شوید.« وزیر خارجه آمریکا 
نیز با بیان این که آمریکا منزوی نشده ،افزود که 
انتظار دارد فرانسه، آلمان و انگلیس تحریم ها 
ــرا کنند. ایــن صحبت های  علیه ایــران را اج
پمپئو در حالی مطرح شد که آمریکایی ها بعد 
از فعال سازی مکانیسم ماشه با بی اعتنایی 
کشورهای مختلف در جهان مواجه شدند و 
حتی وزیران خارجه تروئیکای اروپایی به طور 
رسمی در بیانیه ای  اقدام آمریکا در بازگشت 
ــران را فاقد  تحریم های سازمان ملل علیه ای
اثر قانونی قلمداد کردند. پمپئو همچنین در 
بخش دیگری از  صحبت های خود مدعی شد: 
»برجام به ایران امکان داد که بتواند به مواد الزم 

برای ساح هسته ای دست یابد. اگر ما از برجام 
خارج نمی شدیم، ایران به تسلیحات بیشتری 
برای بمب هسته ای دست می یافت. تاش ما 
این است که نگذاریم ایــران تــرور را در جهان 

گسترش دهد.«

رئیس قوه قضاییه : هر کجا به اخم و لبخند خارجی ها نگاه کردیم دچار مشکل شدیم 

رئیس قوه قضاییه در جلسه دیروز شورای عالی 
قوه قضاییه، با انتقاد از بدعهدی آمریکا در نقض 
قوانین بین الملل و حقوق معاهدات، سیاست های 
سردمداران کاخ سفید را شکست خورده دانست 
و با تأکید بر مطالبه گری از اروپایی ها، به اروپایی 
ها نیز توصیه کرد به جای سخنرانی و صدور بیانیه 
به تعهدات خود عمل کنند. به گــزارش میزان، 

آیت ا... رئیسی همچنین گره زدن حل مشکات 
به تحوالت خارجی را اشتباه راهبردی جدی 
دانست و گفت: برخی ممکن است به لفظ نگویند 
اما حل مسائل کشور را منوط به روشــن شدن 
نتیجه انتخابات کشورهای دیگر می دانند اما هر 
جا به دستان خارجی ها و اخم و لبخند آن ها نگاه 

کردیم، دچار مشکل و وقفه شدیم.

توضیحات عضو هیئت رئیسه مجلس درباره دناپالس های جنجالی 

عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به انتشار 
خبری مبنی بر تحویل یک دستگاه خودروی 
دنــا پــاس اتــومــات به نمایندگان مجلس به 
صورت اقساط، اظهار کرد: »مجلس باید در 
هر دوره نمایندگی دو اقــدام را انجام دهد و 
بــرای نمایندگان خــودرو و مسکن تهیه کند، 
چــرا که بیشتر وکــای ملت بــرای رفــت و آمد 
به شهرستان حــوزه انتخابیه خود به خودرو 
ــد تا بتوانند به روستا ها سرکشی و  نیاز دارن
در جلسات شرکت کنند.« شایان ذکر است 
موضوع استفاده نمایندگان مجلس از دناپاس 
در فضای مجازی به شدت مورد توجه قرار گرفت 
و کاربران معتقد بودند نماینده ای که دنا پاس 
را با نصف قیمت از ایران خودرو تحویل بگیرد، 
درست  نظارت  ها  آن  عملکرد  بر  نمی تواند 
ــد. با ایــن حال به گــزارش باشگاه  انجام ده
خبرنگاران ،احمد امیرآبادی فراهانی افزود: 
»در دوره های قبل ما ۲50 خودرو در مجلس 

داشتیم که به تعداد آن ها راننده وجود داشت، 
این ماشین ها به صورت ماهیانه ۱۲ میلیون 
تومان هزینه داشتند، بنابراین تصمیم گرفتیم 
اتومبیل ها در اختیار نمایندگان قرار گیرد ودر 
نهایت ماهی 4 میلیون تومان به آن ها بدهیم 
تا بتوانند برای خود راننده استخدام کنند؛ که 
این تصمیم ماهانه ۸ میلیون تومان صرفه جویی 
دارد، یعنی در طول 4 سال و به تعداد ۲۹0 
نماینده درمجموع حدود ۱۱0 میلیارد تومان 
در هزینه های مجلس نسبت به مجالس هشتم 
و نهم صرفه جویی ایجاد می کند.« امیرآبادی با 
بیان این که » برای صرفه جویی در هزینه های 
ــورت اقــســاطــی به  ــه صـ مجلس خـــودرو هـــا ب
نمایندگان واگذار شده است« افزود : » اقساط 
آن در طول دوره نمایندگی از حقوق وکای 
ملت کسر شود تا با کسر هزینه راننده و بنزین 
قوه مقننه بتواند در هزینه های خود صرفه جویی 
کند، البته معتقدم که شفاف ترین سازمان، 

مجلس است چرا که هیچ کس نمی داند که 
ــران و حتی قضات و  فرماندار، استاندار، وزی
روســای بانک ها چه تعداد خــودرو در اختیار 
دارنــد، البته مجلس یک نهاد ناظر بوده و این 
حساسیت ها امری مثبت تلقی می شود.« عضو 
هیئت رئیسه مجلس  تصریح کرد: »وقتی حدود 
4 ماه پیش تصمیم گرفتیم برای نمایندگان 
اتومبیل تهیه کنیم خودروی دنا حدود ۲۲0 
میلیون تومان قیمت داشت و این نرخ در همین 
مدت زمان کوتاه به ۶00 میلیون تومان رسید، 
البته از حدود 300خودروی تهیه شده بخشی 
ــارس و بخشی دیگر دنــا پــاس اتومات  پــژو پ
اســت. « وی تاکید کــرد: »خودرو ها بر اساس 
قیمت مصوب شورای رقابت و با رعایت تمام 
ضوابط خریداری شده و سند آن ها به نام مجلس 
است.« درهمین حال روز گذشته دو نماینده 
مجلس در نامه ای به معاونت اجرایی پارلمان از 

دریافت خودروی خود انصراف دادند. 

ــده رئیس جمهور  ــود ایــن کــه طبق وع بــا وج
مقرر شد پروژه 4 خطه کردن محور بجنورد-
گلستان موسوم به جــاده مرگ تا پایان عمر 
دولــت دوازدهـــم به پایان برسد  و همچنین 
برخی مدیران دولتی نیز در خصوص اتمام 
این پروژه تا پایان امسال وعده داده بودند اما 
در شش ماه نخست امسال حتی یک سانتی 
متر از این محور به بهره برداری نرسید. در پی 
سفر سال گذشته رئیس جمهور به استان و 
قرار گرفتن مجدد پروژه 4 خطه کردن محور 
بجنورد- گلستان جزو مصوبات اولویت دار 

سفر، هر چند کارگاه های تعطیل و نیمه تعطیل 
ــاره فعال شدند اما با گذشت  ــروژه دوب این پ
بیش از یک سال از سفر هیئت دولــت هنوز 
این پروژه سرعت نگرفته است. پیگیری های 
خبرنگار ما و گفت و گو با پیمانکاران واقع در 
این مسیر حاکی از آن است که طی شش ماه 
گذشته اعتبارات بیشتری نسبت به سال های 
گذشته برای تکمیل این پروژه تخصیص یافته 
است، به گونه ای که هم اکنون پیشرفت پروژه 
در قطعات بدرانلو و رباط قره بیل بیش از ۹0 
مشاهدات  دارد.  فیزیکی  پیشرفت  ــد  درص

خبرنگار ما  از قطعه ۶ کیلومتری روستای تاتار 
به سمت بدرانلو حاکی از آن است که پروژه 
در این قسمت نسبت به سال های گذشته از 
پیشرفت خوبی برخوردار و پل انتهایی این 
قطعه در حال ساخت است. به گفته متولیان 
ــد پرداخت  ــورت ادامـــه رون ایــن پـــروژه در ص
اعتبارات در نظر گرفته شده برای این پروژه تا 
پایان پاییز این قطعه به بهره برداری می رسد تا 
مسیر بجنورد تا ۱0 کیلومتر پس از آشخانه به 
صورت کامل 4خطه شود.مشروح این گزارش 

را در khorasannews.com بخوانید.

امسال دریغ از یک سانتی متر بهره برداری؛ جاده مرگ

اسناد محرمانه نقش بانک های بزرگ جهان در پول شویی گسترده را فاش کرد 

گردش 2 هزارمیلیارد دالری پول کثیف با محوریت بانک های آمریکایی
قالب  در  تازگی  به  که  محرمانه  بانکی  اسناد 
پروژه فینسن منتشر شده حاکی از آن است که 
بانک های بــزرگ جهان در بــازه زمانی ۱۹۹۹ 
ــزار میلیارد دالر بــرای  ــدود دو ه تــا ۲0۱7 ح
گانگسترها، جنایتکاران و کارتل های مواد مخدر 
به صورت کامًا آگاهانه پول جابه جا کرده اند. آن 
هم در حالی که گفته می شود مقامات آمریکایی 
از آن آگاه بوده اند، اما به دلیل منافع اقتصادی 
گردش این پول ها برای آمریکا، در قبال آن سکوت 
کرده اند.  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 
راشاتودی، اسناد عظیم بانکی که به تازگی در 
قالب یک همکاری به وسیله صدها خبرنگار و 
چند خبرگزاری به دست آمده، حاکی از آن است 
که بزرگ ترین مؤسسات مالی و بانک های جهان 
به صورت آگاهانه بیش از دو هزار میلیارد دالر پول 
کثیف را برای جنایتکاران، گانگسترها و باندهای 
مواد مخدر جابه جا کرده اند. این اسناد حاکی 
از آن است که این بانک ها به جنایتکاران اجازه 
پول شویی داده و از محل این اقدامات اتفاقًا سود 
هم کرده اند.این اسناد مربوط به گزارش های  

اقدامات مشکوک است که از سوی کارمندان 
بانک ها در زمان تشخیص نقل و انتقاالت دالری 
مشکوک به مقامات آمریکایی ارائه شده است. 
بر این اساس، مرکز شبکه تحقیقات جرایم مالی 
آمریکا، موسوم به فینسن، زمانی که این مدارک 
را دریافت می کرد باید دربــاره آن ها تحقیقات 
انجام می داد اما گزارش های رسیده حاکی از آن 
است که مقامات آمریکایی اغلب به این گزارش 
ها توجهی نداشتند و بانک ها هم حتی به نقل 
و انتقال این پول ها پس از ارســال این گزارش 
ها ادامه دادند. این گونه گزارش ها البته کامًا 
محرمانه باقی مانده است و حتی بر اساس قانون 
نیستند.  دسترسی  قابل  هم  اطاعات  آزادی 
رسانه هایی هم که این اطاعات را به دست آورده 
اند اعام کرده اند که آن ها را منتشر نمی کنند 
ــاوی نــام شرکت ها و  چــرا که برخی از آن ها ح
افراد بی گناهی هستند که در این زمینه نقشی 
نداشته اند.بانک آمریکا مریلینچ، سی تی بانک، 
جی پی مورگان و امریکن اکسپرس، همگی در 
نقل و انتقال میلیون ها دالر پول بــرای ویکتور 

خراپانوف، جنایتکار قــزاق، حتی پس از آن که 
اینترپل برای وی حکم تعقیب صادر کرد، دست 

داشته اند.

راه باز پول شویی وقتی پای منافع اقتصادی 	 
آمریکا در میان است

رابــرت مــازور، بــازرس سابق آمریکایی، می گوید 
یکی از دالیل جلوگیری نکردن  از نقل و انتقال 
پول کثیف و پول شویی در این زمینه این است که 
به این پول ها اجازه نقل و انتقال داده شده چرا که 
می توانست به رشد اقتصادی آمریکا منجر شود. وی 
ادامه داد حتی اگر این پول ها کثیف باشد می تواند 
به خرید دارایی ها منجر شود و در صورتی که در 
حساب بانکی قرار بگیرد به افزایش ثروت آمریکا 
منجر می شود. مرکز شبکه تحقیقات جرایم مالی 
آمریکا اعام کرده است انتشار بدون مجوز اسناد 
مربوط به گزارش های فعالیت های مالی مشکوک 
جرم بوده و می تواند امنیت ملی آمریکا را به خطر 
بیندازد و به همین دلیل  رسانه ها و خبرنگاران 

می گویند نمی توانند این اسناد را منتشر کنند.
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سیاست خارجی  2020 و

42 روز به انتخابات ریاست جمهوری 2020 
ایاالت متحده مانده است ،انتخاباتی که عالوه 
بر زورآزمایی برای شکل دادن به سیاست داخلی 
در این کشور میان دو جریان فکری محافظه کار 
و لیبرال  ، بر حوزه سیاست خارجی و سیاست 
امنیتی این کشور نیز تاثیر می گذارد. در حالی 
کــه برخی از حامیان دونــالــد تــرامــپ ، رئیس 
جمهور آمریکا بر رویکرد ملی گرایانه با هدف 
ــاالت متحده  ای اولویت بخشی به منافع ملی 
تاکید دارنــد ، طــرفــداران جو بایدن ، معاون 
رئیس جمهور پیشین آمریکا همچنان بر ادامه 
رویکرد بین الملل گرایی با هدف اولویت بخشی 
به منافع جهانی ایــاالت متحده پافشاری می 
کنند. برنده انتخابات نوامبر 2020 مشخص 
خواهد کرد که آیا ایــاالت متحده مسیر تعیین 
ــرای ملی گرایی را  شــده از چهار ســال پیش ب
ادامه خواهد داد یا بعد از وقفه ای چهار ساله ، به 
دوران بین الملل گرایی بازخواهد گشت. با این 
حال، قابل انتظار خواهد بود که فارغ از نتیجه 
جهت   ،  2020 جمهوری  ریاست  انتخابات 
گیری سیاست خارجی دولت بعدی آمریکا نه به 
اندازه دولت دونالد ترامپ مبتنی بر ملی گرایی 
تهاجمی باشد و نه به اندازه دولت های پیش از آن 
، بین الملل گرایی مشارکت جویانه . با توجه به 
این که شرایط داخلی ایاالت متحده و محیط بین 
الملل طی چهار سال ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ تغییرات قابل توجهی داشته است ، چه 
بسا در چهار سال آینده ، ملی گرایی نوع ترامپی 
و بین الملل گرایی نوع بایدنی با هم تلفیق و 
رویکرد جدیدی از سیاست خارجی به نمایش 
گذاشته شود که شاید بتوان آن را "ملی گرایی 
مشارکت جویانه" یا "بین الملل گرایی خودبرتر 
پنداری" نامید .  نگاهی به تفاوت دیدگاه دونالد 
ترامپ و جو بایدن به عنوان نمایندگان دو جریان 
اصلی فکری در آمریکا در قبال موضوعات مهم 
ــداز بهتری را بــرای سنجش  جهانی، چشم ان
سیاست خارجی دولــت بعدی ایــاالت متحده 
فراهم می کند. روسیه :در حالی که ترامپ تالش 
کرده است روابط صمیمانه ای با والدیمیر پوتین 
مناسبات   ، کند  برقرار  روسیه  جمهور  رئیس 
واشنگتن و مسکو زیر سایه اتهام دخالت روسیه 
در انتخابات 2016 آمریکا با مشکالتی مواجه 
است. ترامپ بارها برای همکاری نزدیک تر با 
مسکو، کاهش فشارهای تحریمی  بر روسیه و 
عقد پیمان های مهم کنترل تسلیحاتی میان 
آمریکا و روسیه وعده هایی داده اما اغلب ، این 
وعده ها تحقق نیافته است. در مقابل بایدن، 
تاکید دارد که روسیه با رهبری والدیمیر پوتین 
در تالش است ناتو را تضعیف، اتحادیه اروپا را 
تقسیم و سیستم انتخاباتی آمریکا و بنیادهای 
دموکراسی غربی را نابود کند. وی معتقد است 
ایاالت متحده باید سیاست سختگیرانه تری را در 
قبال روسیه در پیش گیرد.  چین :ترامپ ، چین 
را به "سوءاستفاده های اقتصادی " مانند سرقت 
اموال معنوی ، دستکاری ارز ، پرداخت یارانه 
آمریکا  علیه  اقتصادی  جاسوسی  و  صادراتی 
متهم می کند و معتقد اســت بــرای محافظت 
از کارگران آمریکایی و کاهش کسری تجاری 
هنگفت با چین باید اقدامات تهاجمی علیه پکن 
به راه انداخت ؛ راهبری که با توجه به خسارت 
های ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد آمریکا ، به 
یکی از اولویت های دولت ترامپ بدل شده است 
. در مقابل بایدن از برنامه های دولت ترامپ در 
مواجهه با چین انتقاد کرده و معتقد است این 
سیاست ها نه فقط فشار بیشتری را بر چین وارد 
نمی کند، بلکه در نهایت موجب سوق یافتن 
متحدان واشنگتن به سمت پکن می شود.غرب 
آسیا:رویکرد ترامپ در قبال غرب آسیاحمایت 
گسترده تر از رژیم اسرائیل، عربستان سعودی 
و مصر است و سیاست به شدت خصمانه تری 
را در مقابل جمهوری اسالمی ایران دنبال می 
کند. وی همچنین قول داده است که به "جنگ 
های بی پایان" در منطقه غرب آسیا پایان دهد 
و نیروهای آمریکایی را از منطقه خــارج کند. 
اما بایدن با توجه به سوابق کاری خود در مقام 
سناتوری یا معاونت ریاست جمهوری، تقویت 
حضور دیپلماتیک یا نظامی در غرب آسیا را مورد 
تاکید قرار می دهد. بایدن ضمن حمایت کامل از 
رژیم اسرائیل، حامی سیاست تشکیل دو کشور 
در سرزمین فلسطین است و وعده داده است 
آمریکا را به توافق هسته ای 2015 با ایران 
برگرداند. کره شمالی :ترامپ در طول قریب 
به چهار سال ریاست جمهوری ، توجه ویژه ای 
به موضوع کره شمالی داشته و دیدارهای بی 
سابقه ای با کیم جونگ اون ، رهبر این کشور 
برگزار کرده است تا پیونگ یانگ را به پایان 
برنامه هسته ای تشویق کند. با این حال، سه 
بار دیدار ترامپ و کیم، نتیجه ای در برنداشت 
و بایدن این رویکرد دولت ترامپ را مشروعیت 
بخشی به " دیکتاتوری در کره شمالی " توصیف  

و محکوم کرده است.

تحلیل روز

رهبر مخالفان بالروس خطاب به اتحادیه اروپا: شجاع باشید 

التماس برای سرنگونی لوکاشنکو 
رهبر اصلی مخالفان دولت بالروس از اتحادیه 
اروپــا خواست به وضع تحریم علیه مقام های 
بالروسی متهم به تقلب در انتخابات ریاست 
ــن کشور  ــاه گذشته مــیــالدی ای جمهوری م
بــپــردازد؛ او عــازم بروکسل شده تا از وزیــران 
خارجه اعضای این اتحادیه بخواهد که شجاعت 
به خــرج دهند.اتحادیه اروپــا به رغــم تــداوم 
اعتراضات علیه الکساندر لوکاشنکو، رئیس 
جمهور بالروس برای ششمین تعطیالت آخر 
هفته متوالی در این کشور، هنوز به تهدیدش 
برای اعمال تحریم علیه فهرستی از حدود 40 
مقام بالروسی عمل نکرده است.حاال سوتالنا 
تسیخانوفسکایا، رهبر مخالفان دولت بالروس 
ریاست  انتخابات  از  بعد  تحوالت  پی  در  که 
جمهوری جنجالی ۹ اوت این کشور به لیتوانی 
گریخته، بعد از نشست با وزیران خارجه اعضای 
اتحادیه اروپا بیان کرد: رهبران اتحادیه اروپا 
دالیلی برای اعمال نکردن  تحریم دارند اما من 
از آن ها می خواهم شجاع تر باشند.در انتخابات 
زن  رقیب  تیخانوفسکایا«،  »اسوتالنا  اخیر، 
»لوکاشنکو« به عنوان جسورترین زن بالروس 
اعــالم پیروزی کــرد. وی در حالی مبارزاتش 
را ادامه می دهد که دو هم پیمان زن دیگرش 
شده اند.  »لوکاشنکو«  خشونت  قربانی  نیز 
مشابه  سرنوشتی  با  نیز  ساپکالو«  »ورونیکا 
»تیخانوفسکایا« به لهستان تبعید شد اما »ماریا 
کولنسیکوا« با پاره کردن گذرنامه اش ، حاضر به 
خروج از کشور نشد و در فرایندی مرموز و عجیب 
ربــوده و به زنــدان فرستاده شد. این اقدامات 
اما برخالف تصور »لوکاشنکو« و همراهانش، 

نه تنها اعتراضات را سرکوب نکرد که موج آن 
را به آن سوی مرزها نیز کشاند. به طوری که 
گروهی از هنرمندان آلمانی که سابقه آشنایی 
دیرینه ای با »کولنسیکوا« داشتند با راه انداختن 
تظاهراتی، به دستگیری او اعتراض کردند.از 
سوی دیگر،در شرایطی که »لوکاشنکو« با وجود 
موج اعتراضات همچنان بر مشروعیت انتخابش 
اصرار دارد و در طول چند ماه اخیر با سرکوب 
معترضان و دستگیری و شکنجه بسیاری از 
آن ها با تحریم اتحادیه اروپا و قطعنامه حقوق 
بشر سازمان ملل روبه رو شده است، به تازگی 
با تأکید بر نقش خارجی ها در بروز اعتراضات 
مرز لهستان و لیتوانی را بست و آمریکا و غرب را 
به دلیل مداخله در امور داخلی کشورش بارها 
مورد انتقاد قرار داد اما این رفتارها نتوانست 
موج اعتراضات را کم کند و اپوزیسیون های 
ــالروس با فــراخــوان یک شنبه های  داخلی ب
اعتراض، مــردم را دعــوت به تکرار نارضایتی 
خود در خیابان ها کردند. نخستین روز این 
اعتراضات  دو روز پیش نیز با حضور طیف های 
مختلف بــرگــزار شـــد.در ایــن میان،»لیناس 
لینکویکیوس«، وزیر خارجه لیتوانی با وجود 
با  خط و نشان »لوکاشنکو« به بستن مرزها 
لهستان و لیتوانی گفت: »لوکاشنکو شکست 
خورده و بیانیه اش نیز مانند خودش شکست 
خورده است و مرزهای ما همچنان باز است.« 
به نوشته »گاردین«، این مقام لیتوانیایی هفته 
گذشته با سفر به آمریکا خواستار واکنشی جدی 
از سوی دولت ترامپ درباره سیاست های دولت 

لوکاشنکو شده است.

میشل عون: به نظر راه حلی در آینده نزدیک برای تشکیل دولت وجود ندارد 

ادیب انصراف می دهد؟ 
تشکیل کابینه لبنان  همچنان در هاله ای 
از ابهام قرار دارد. به رغم اتمام ضرب االجل 
امــانــوئــل مــاکــرون رئــیــس جمهور فرانسه، 
مصطفی ادیب نخست وزیر مامور به تشکیل 
کابینه لبنان دیــدار اخیر خود با میشل عون 
رئیس جمهور لبنان را بــدون ارائــه فهرست 
تشکیل کابینه به پایان رساند.حاال میشل عون، 
رئیس جمهور لبنان در نطقی تلویزیونی با بیان 
این که " به نظر راه حلی در آینده نزدیک برای 
تشکیل دولت وجود ندارد،"تصریح کرد: امروز 
مقابل بحران تشکیل دولت هستیم که نباید 
چنین معضلی را داشتیم زیرا شرایطی که لبنان 
دارد اجازه حتی از دست دادن یک دقیقه را هم 
نمی دهد.بسیاری از کارشناسان معتقدند که 
دولت حسان دیاب به این دلیل شکست خورد 
که حتی از حمایت های جزئی و فرقه ای هم 
برخوردار نبود و پیوسته هدف باج خواهی قرار 
می گرفت.آن ها معتقدند که دشواری در روند 
تشکیل دولت فعلی لبنان  نیز ناشی از طرحی 
است که دولت فرانسه ارائه کرده است؛ در این 
طرح اغلب فعاالن و شرکای فرایند سیاسی 
لبنان مثل نبیه بری، رئیس پارلمان و میشل 
عون و دیگران، کنار گذاشته شده اند.به نوشته 
العالم،به این ترتیب لبنانی ها شاهد بازگشت 
چهره هایی چون فؤاد سنیوره، نجیب میقاتی 
و سعد حریری و دیگر سیاستمدارانی خواهند 
بود که عمال از سال 2006 به بعد به پایان 
زندگی سیاسی شان رسیده اند. کارشناسان 
خاطرنشان می کنند که با روش جدیدی که 
ادیــب در پیش گرفته اســت، موازنه سیاسی 

در ایــن کشور به هم می خــورد و کابینه یک 
رنگ و یکدست بدون حضور و مشارکت دیگر 
گروه های سیاسی این کشور تشکیل خواهد 
شد و همین موضوع مانعی بر سر راه تشکیل 
آن خواهد بــود.از ســوی دیگر تحلیل گران 
ــران سابق  سیاسی معتقدند که نخست وزی
و گــروه هــای سنی، مصطفی ادیــب را برای 
تشکیل کابینه انتخاب کرده اند در حالی که 
اوضاع لبنان تحت تأثیر عوامل داخلی، بین 
المللی و منطقه ای است.این در حالی است 
که نمایندگان پارلمان این کشور علت تأخیر 
در معرفی کابینه مصطفی ادیب را کمبود وقت 
و شتاب نداشتن در انجام رایزنی های پارلمانی 
گسترده و فشرده دانسته اند. شاید اگر این 
رایزنی ها مدتی پیش آغاز می شد، اکنون این 
همه سختی و وقفه در تشکیل کابینه را شاهد 
نبودیم.آن ها معتقدند که بحران موجود در 
لبنان، پرده از ناکارآمدی بافت پیچیده نظام 
حاکم برمی دارد عالوه بر این که عامل فرقه 
ای و طایفه ای هم در روزهای گذشته به بهانه 
ها و با عناوین کهنه بیش از گذشته مطرح شده 
است.شاید به این دلیل بود که روزنامه النهار در 
تیتری نوشت: حزب ا... و امل، سعد حریری را 
در موضع دشوار قرار داده اند؛ آیا ادیب انصراف 
می دهد؟ این اختالفات در حالی مطرح است 
که وزارت خــزانــه داری آمریکا 1۸ شهریور ، 
دو وزیر پیشین لبنانی به نام های علی حسن 
خلیل و یوسف فنیانوس را به اتهام رابطه با 
حزب ا... در فهرست سیاه تروریسم قرار داد 
و بر پیچیدگی های روند تشکیل دولت افزود. 

 تمرکز کمپین 
تبلیغاتی ترامپ بر 
عملکرد اقتصادی 
او در مقابله با طرح 
بایدن برای افزایش 
چهار تریلیون دالری 
مالیات، از مهم ترین 
اخبار روزنامه 
واشنگتن تایمز است.

پیشخوان بین الملل 

ــای انتخاباتی  خــادم- شمارش معکوس روزه
آمریکا باعث شده دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
این کشور با گذر از مرحله »توهین« و »تحقیر«، 
پروژه »تهدید« را علیه جوبایدن، رقیب دموکراتش 
پیش بگیرد. رئیس جمهورآمریکا بامداد دوشنبه 
تهدید کرد که ممکن است مانع نامزدی جو بایدن 
در انتخابات 2020 شود. به گــزارش فوربس، 
دونالد ترامپ در جمع هواداران انتخاباتی خود 
در کارولینای شمالی دوباره به رقیب اصلی خود 
حمله کرد و بایدن را عالوه بر »خواب آلود« بودن، 
»الل ترین« نامزد انتخابات خواند و اعالم کرد که 

وی ممکن است با امضای یک فرمان اجرایی اجازه 
ندهد که بایدن در انتخابات به عنوان نامزد شرکت 
کند. اما نمی توان بایدن را در روزهای منتهی به 
انتخابات الل ترین نامزد دانست. هرچند که او 
توان حرف زدن اندازه ترامپ را ندارد. با این حال، 
جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات آینده  ریاست 
جمهوری آمریکا گفته است: »ما در نبرد برای 
حفظ روح کشور آمریکا هستیم. ما با بحران های 
تاریخی روبه رو هستیم، یک بار در یک بیماری همه 
گیر، رکود اقتصادی ویرانگر، ظهور نژادپرستی 
و موضوع برتری نژاد سفید که مدیران اف بی آی 

به ما درباره آن هشدار دادند و از دهه 60تاکنون 
دیده نشده است، یک شرایط آب و هوایی چالش 
برانگیز، یک تغییر اوضاع همان طور که صحبت 
می کنیم کشور و جهان ما را ویران می کند.« بایدن 
همچنین تاکید کرده است: آلودگی این رئیس 
جمهور بر دموکراسی ما می تواند کشنده باشد. 

»دیگر کافی و کافی و کافی است.« 

نظرسنجی ها و نگرانی جمهوری  خواهان	 
در فــاصــلــه شــش هــفــتــه مــانــده تــا بــرگــزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن 
توانسته است عالوه بر برتری در مقابل ترامپ 
در نظرسنجی هایی که در سطح ملی برگزار 
می شود و در نظرسنجی های مربوط به ایالت های 
تاثیرگذار میدان نبرد نیز از رقیب خــود پیش 
بیفتد. دو نظرسنجی ان پی آر و اکونومیست که در 
هفته اخیر برگزار شده از برتری ۹ درصدی بایدن 
حکایت دارند در حالی که میانگین نظرسنجی ها 
در سطح ملی، برتری او در برابر دونالد ترامپ را 
6 درصد نشان می دهد. بر اساس نظرسنجی 
جو  اکنون  هم  یوگاو  اکونومیست-  مشترک 
بایدن شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات 
دارد. مــدل نظرسنجی ایــن دو موسسه نشان 
می دهد که بایدن به احتمال ۹7 درصد پیروز 
آرای مردمی خواهد بود و به احتمال ۸6 درصد 

نیز خواهد توانست اکثریت آرای الکترال را از آن 
خود کند. نظرسنجی مشترک ان پی آر، پی بی 
اس نیوزآور و موسسه ماریست نیز حاکی از آن است 
که جو بایدن، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا 
همچنان نسبت به دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحده در رقابت های انتخاباتی 2020 
پیشتاز اســت. براساس ایــن گــزارش، بایدن با 
کسب 52 درصد حمایت افکار عمومی در برابر 
43 درصد ترامپ پیشتازی ۹درصدی را نسبت 
به نامزد حزب جمهوری خواه ثبت کرده است. 
بایدن در بین رای دهندگان مستقل 21درصد 
نسبت به ترامپ پیشی گرفته است و 57 درصد آرا 
را دراختیار دارد این رقم برای ترامپ به 36 درصد 
رسیده است. ترامپ در انتخابات 2016 توانست 
رأی مستقل ها را با اختالف 4 درصد نسبت به 
هیالری کلینتون جلب کند. بایدن همچنین 
توانسته است، نظر مثبت 51 درصد افراد باالی 
65 سال را جذب کند این رقم بــرای ترامپ به 
47درصــد رسیده اســت. ترامپ در انتخابات 
2016 توانست  52درصد آرای افراد باالی 65 
سال را کسب کند که این رقم برای کلینتون به 45 
درصد رسیده بود.هرچند نتیجه نهایی رقابت 
های انتخاباتی   2016 میان هیالری کلینتون 
و دونالد ترامپ، نشان داد که »پیشتازی« دلیلی 

قطعی بر »پیروزی« نیست.

ترامپ:ممکن است از نامزدی بایدن جلوگیری کنم 

توهین،تحقیر و حاال تهدید 

توئیت روز 

نمای روز

چهره روز

کارتون روز

برنی سندرز: بعد از انتخابات 2016 ترامپ گفت 
»میلیون ها نفر غیر قانونی رای دادند.«در حالی 
که وی در انتخابات پیروز شده بود.او چه خواهد 
گفت اگر در انتخابات 2020 بازنده شود؟ما نیاز 
داریم به فهمیدن و آماده شدن برای این واقعیت 
که ترامپ برای حفظ قدرت هرکاری خواهد کرد.

ورود مردی با پرچم سیاه به ساحل سرزمین های 
اشغالی در خصوص  اعتراض به تصمیم دولت 
برای قرنطینه سراسری سه هفته ای و تعطیلی 

ساحل به دلیل موج سوم کرونا! آسوشیتدپرس

پــوتــیــن بــعــد از پنج 
مــجــمــع  در  ــال  ــ سـ
عمومی سازمان ملل 
خواهد  سخنرانی 
ــرد. 1۸روز دیگر  ک
سپتامبر   22 یعنی 
پنجمین  و  هــفــتــاد 
ــی  ــوم ــم مــجــمــع ع
ــل در  ــل ســـازمـــان م
مقر این سازمان در 

نیویورک برگزار خواهد شد و پوتین از هم اینک 
متن سخنرانی خود را تهیه کرده است. مجمع 
عمومی تا 2۹ سپتامبر ادامــه خواهد داشــت و 

اغلب به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

پایگاه خبری اینترنتی العربی الجدید، کاریکاتور 
خود را به انتقاد از عادی سازی روابط امارات با رژیم 
صهیونیستی و تصمیم برخی کشورهای عربی برای 

تبعیت از امارات اختصاص داد. 

  امیرعلی ابوالفتح
international@khorasannews.com

انــصــارا...  الحوثی« رهبر  »سید عبدالملک 
یــمــن در ســخــنــانــی بــه مــنــاســبــت ششمین 
سالروز انقالب 21 سپتامبر 2014 که منجر 
ــت جنبش انــصــارا... و  بــه فتح صنعا بــه دس
کمیته های مرکزی یمن شد، با انتقاد از رفتار 
مداخله جویانه آمریکا در امور یمن تأکید کرد: 
»آمریکایی ها یمن را به آستانه ورشکستگی 
ــر انــقــالب 21  کــامــل پیش بـــرده بــودنــد و اگ
سپتامبر نبود، کم نمانده بود که یمن دچار 
فروپاشی شود.«وی در سخنان خود به سازش 
کشورهای امــارات و بحرین با رژیم اسرائیل 
پــرداخــت و گفت که اگــر عربستان سعودی 
گاو شیرده آمریکا بود، امــارات نیز بز شیرده 

این کشور است.او با »احمق« خواندن دولت 
سعودی و امــارات گفت که آمریکا می خواهد 
این کشورها هزینه کامل تجاوز به یمن را به 
تنهایی بر دوش بکشند اما تمامی اقداماتشان 
در راستای منافع آمریکا باشد.الحوثی تأکید 
کرد که تمامی اقدامات عربستان و امارات و آل 
خلیفه در بحرین و نظامیان سودان در راستای 
منافع آمریکا و اسرائیل است و تمامی آن ها 
در دنیا و آخــرت عاقبت به شر هستند.رهبر 
انصارا... سپس گفت: »مضحک است که از 
ســازش با عنوان "صلح" یاد می کنند؛ گویی 
نظام ظالم آل خلیفه که در حال ظلم به مردم 
بحرین است، در عملیات حمله به پایگاه های 

اسرائیلی یا آزادســـازی قدس حضور داشته 
یا امــارات که تمامی فعالیت هایش علیه امت 
اسالمی است، جنگ شدیدی علیه اسرائیل 
آغاز کرده بود که اکنون ترامپ واسطه شده و 

اوضاع را آرام کرده است.«او در ادامه سؤال کرد 
که آیا کسانی که در کاخ سفید توافق سازش را 
امضا کردند، از خود پرسیدند که آیا از موضع 

قدرت اسرائیل را وارد »صلح« کرده اند؟ 

رهبر انصارا...:عربستان گاو شیرده و امارات بز شیرده آمریکاست 
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چوب الی چرخ صنعت چوب و شوخی با ساعت جدید!
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ساعت جدید یا قدیم؟!

هر سال با تغییر ساعت در ابتدای فروردین و انتهای 
شهریور کاربران با این اتفاق شوخی می کنند که در 
ادامــه تعدادی از آن را برایتان نوشته ایم. کاربری 
نوشت: »ما تو شهرستان ساعت نداریم خروسمونو یه 
متر بردیم عقب!« کاربری هم نوشت: »اگه خیابانی بود 
و حین گزارش ساعت می رفت عقب اینو می گفت:االن 
رفتیم تو بامداد فردا ولی نه صبر کنید دوباره رفتیم 
تو دیروز!« کاربر دیگری نوشت: »االن که ساعت ها یک 
ساعت بر گشت عقب دلم واسه اون سربازی می سوزه 
که سر برجکه، یه ساعت بیشتر باید پست بده.« کاربر 
دیگری هم نوشت: »قاعدتا باید امشب شب یلدا می 
شد  یه ساعت از یه دقیقه بیشتره!« کاربری هم نوشت: 
»نیست که خیلی پیشرفت رو به جلو داشتیم، االنم رسما 
یه ساعت برگشتیم به عقب!« کاربری هم نوشت: »این 

همه گفتیم به عقب بر نمی گردیم پس چی شد!«
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حمله ایرانی ها به صفحه برایتون

نیمکت نشینی علیرضا جهانبخش باعث شد تا این باشگاه 
مجبور شود کامنت های خود را ببندد. ماجرا از این قرار 
است که نیمکت نشینی جهانبخش بعد از درخشش در 
جام اتحادیه باعث انتقاد گسترده طرفداران ایرانی 
شده و  بعد از اعالم لیست 11 نفره این تیم برای بازی 
هواداران به صفحه این باشگاه حمله کردند و به انتقاد 
شدید از گراهام پاتر پرداختند، به شکلی که آن ها 
کامنت های خود را بستند. بعد از بازی اما برایتون باز هم 
کامنت های خود را باز کرد که با هجوم گسترده ایرانی ها 
روبه رو شد. طرفداران به شدت از باشگاه و گراهام پاتر 
سرمربی برایتون انتقاد و حتی به هواداران دیگر توصیه 
کردند پست ها را الیک نکنند! یکی از هواداران ایرانی 
نوشته بود باشگاه برایتون به لطف جهانبخش و آن ها 

توانسته در فضای مجازی بیننده داشته باشد.
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قیمت موبایل االن یا االن؟!

هر چند که این روزها بیشتر کاالها قیمت هایشان رو 
به افزایش است اما گران شدن روزانه قیمت موبایل 
بازتاب بیشتری در شبکه های اجتماعی داشته است. 
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل 
گفته: »باال رفتن بهای ارز، عدم تخصیص ارز در ۴۵ روز 
گذشته، و افزایش تقاضا پس از بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها از عوامل رشد قیمت ها بوده است.« در هفته 
های اخیر بهای گوشی با باالرفتن قیمت دالر تا 20 درصد 
افزایش داشته. به عنوان مثال یک گوشی 6 میلیون و 
صد هزار تومانی در بازار 300 هزار تومان نسبت به روز 
گذشته افزایش قیمت داشته است. کاربری نوشت: 
»من کارمندم برای بچه ام که کالس آنالین داره مجبورم 
حداقل دوماه از حقوقم رو بدم و گوشی بخرم. بعد شما 

بگید با چی زندگی کنم و شکمشون رو سیر کنم!«
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طرح 40 میلیون درخت

به تازگی در فضای مجازی موجی از کارهای خالقانه برای 
حفظ طبیعت به راه افتاده که واکنش های زیادی را به 
همراه داشته است. یکی از آن ها کاشت درخت به 
مناسبت جشن تولد، سالگرد ازدواج و ... بوده است. 
کاربری هم با انتشار تصاویری از کاشت نهال از این طرح 
استقبال کرده و نوشته: »یه طرح راه افتاده به اسم ۴0 
میلیون درخت، یعنی اگه تو سال های آینده ۴0 میلیون 
درخت توی ایران کاشته بشه طبیعت ایران حفظ می 
شه. حاال نوبت شماست.« کاربری نوشت: »چه خوب که 
این جوری هم یه خاطره ماندگار می مونه برا آدم و هم 
کمکی به حفظ محیط زیست کشورمون کردیم.« کاربر 
دیگری نوشت: »اگه شهرداری ها بیان و در محله های 
مختلف یه فضایی رو برای کاشت درخت مردم آماده 

کنن به نظرم کار مشترک خوبی در بیاد.«
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یک میلیارد در بازار مسکن چند؟

قیمت مسکن به حدی باال رفته که دستیابی به آن برای 
بسیاری از خانواده ها از آرزو هم فراتر رفته است. 
گزارشی در فضای مجازی منتشر شد که در آن نوشته 
بود با یک میلیارد تومان در بازار مسکن چه می توان 
کرد. در بخشی از این گزارش آمده: »متوسط قیمت 
یک مترمربع واحد مسکونی در تهران 21 میلیون تومان 
است و این یعنی بودجه یک میلیارد تومانی برای خرید 
۴۸ مترمربع واحد مسکونی کافی است.« البته در این 
گزارش آمده با همین پول در شهر هایی مثل مشهد  
می توان خانه 2۴0 متری خرید. کاربری نوشت: »شما 
بگو با وام مسکن چی می شه خرید نه یک میلیارد تومانی 
که توی خواب هم نمی بینیمش.« کاربر دیگری نوشت: 
»مشهد هم خانه های نوساز  باالی متری 6 میلیون شده 

چه جوری حساب کرده نویسنده گزارش؟!«
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چوب الی چرخ صنعت چوب!

گزارشی از صنعت چوب در فضای مجازی منتشر شد که 
بازتاب زیادی داشت. در این گزارش آمده ساالنه 13 
میلیون مترمکعب نیاز کشور به مصرف چوب است و با 
وجود ظرفیت تولید 11/۵ میلیون مترمکعب فقط 6/۵ 
میلیون مترمکعب آن در کشور تولید شده است. در این 
گزارش درباره راهکارهای تامین چوب کشور آمده: »با 
توجه به منابع محدود آب در کشور، استفاده از آب های 
نامتعارف )فاضالب( به خصوص در استان هایی مثل 
تهران برای توسعه زراعت چوب مناسب است.« البته 
مجریان طرح زراعت چوب تعهداتی مانند تحویل رایگان 
نهال، ارائه وام های کم بهره، تامین کود و سم و ... را به 
زارعان چوب داده اند که به گفته کشاورزان این خدمات 
ارائــه نشده است. کاربری نوشت: »اگه به جای این 
همه ارز برای واردات چوب کمی به کشاورز کمک کنیم 

درتولید چوب با آب های دور ریز، می شه خود کفا شد.«

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

اسکن کنید.

            گران ترین شهرهای جهان

بیشتر شهرهای گران دنیا در اروپا و آسیا قرار دارند. به گزارش 
اکونومیست     سه شهر گران جهان به ترتیب سنگاپور، پاریس و 

هنگ کنگ هستند.
سنگاپور چند سالی است که گران ترین شهر دنیا به حساب 
می آید، در این شهر هزینه اجاره خانه داخل شهر تقریبا ماهی 
1790 دالر است و حمل و نقل هم ماهی حدود 92 دالر برای 
ساکنانش آب می خــورد. متوسط حقوق در این کشور هم 

5800 دالر است.
پاریس هم از سال 200۳ تاکنون در فهرست 10 شهر گران 
قیمت دنیا برای زندگی قرار گرفته است و درحالی که سال 
گذشته در رتبه چهارم این فهرست بود امسال به رتبه دوم صعود 
کرد. در پاریس هم کرایه خانه بیشترین سهم هزینه های زندگی 
را دارد. اجاره خانه در پاریس به طور متوسط 1۳00 دالر است 
و برای خورد و خوراک یک ماه هم باید بیش از 650 دالر هزینه 
کرد. هزینه های جانبی در این شهر هم نسبت به شهرهای 
دیگر بسیار باالست به عنوان مثال هزینه متوسط پیرایش مو 
برای زنان در این شهر 119 دالر است. در حالی که این رقم 
در شهرهایی نظیر زوریخ حدود 7۴ دالر و شهر اوساکا در ژاپن 

حدود 5۳.5 دالر است.
هنگ کنگ نیز طی یک سال جایگاهش سه رتبه باالتر آمده 
و برای اولین بار در بین سه شهر گران قیمت دنیا قرار گرفته 
است. این شهر یکی از قدرتمندترین اقتصادهای قاره آسیا را 
دارد که تا سال 1997 یکی از مستعمرات کشور انگلستان به 
شمار می رفت اما هم اکنون بخشی از چین است. هزینه اجاره 

مسکن در هنگ کنگ هم ماهانه حدود 2۳00 دالر است.
شهرهای زوریــخ و ژنو سوئیس، اوساکای ژاپــن، نیویورک، 
لس آنجلس، دانمارک و سئول هم در رده های بعدی قرار دارند.

            ارزان ترین شهرهای جهان

در میان ارزان ترین شهرهای جهان هم همان طور که می شد 
حدس زد کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی قرار دارند. 

بی بی  سی در گزارشی 10 شهر ارزان را معرفی کرده است.
ــای پــی در پــی و تــورم  ــا بعد از تحریم ه ــزوئ کــاراکــاس، ون
افسارگسیخته ای که داشته حاال ارزان ترین شهر جهان محسوب 
می شود. ونزوئا در سال گذشته شاهد ابرتورم یک میلیون 
درصــدی بود که باعث شد واحد پولی جدیدی در این کشور 
معرفی شود. البته این ارزانی به دلیل نرخ برابری ارز در این کشور 
است. در این شهر اجاره خانه ماهانه 200 دالر است. نکته مهم 

این جاست که متوسط حقوق مردم این شهر 170 دالر است.
دمشق، پایتخت سوریه هم که در سال های اخیر به دلیل جنگ 
داخلی با تورم های نجومی و کمبود کاال مواجه بوده، یکی از 

ارزان ترین شهرهای جهان است.
تاشکند، پایتخت و بــزرگ ترین شهر ازبکستان محسوب 

می شود. هزینه غذا در این شهر بسیار ارزان است و شما می 
توانید با 5 دالر در یک رستوران غذایی خوب میل کنید. اجاره 
ها در این شهر هم نسبتا پایین است و ماهانه می توانید با 2۳8 

دالر یک خانه در مرکز شهر اجاره کنید.
آلماتی در قزاقستان، بنگالور در هند، کراچی در پاکستان، 
الگوس در نیجریه، بوئنوس آیرس در آرژانتین، چنای و دهلی 
نو در هند هم در رده های بعدی شهرهای ارزان قرار دارند.

            کالن شهرهای کشورهای همسایه

در کنار گران ترین و ارزان ترین شهرهای جهان وضعیت کان 
شهرهای همسایه کشورمان را هم بررسی کرده ایم.

در شهرهای منطقه خلیج فــارس دبی یکی از گــران ترین 
شهرهای منطقه است که هزینه ماهانه زندگی در آن که شامل 
هزینه های مسکن، رفت و آمد، قبوض آب، برق و گاز، هزینه 

خوراک و ... می شود ماهانه حدود 2100 دالر است.
دوحه هم از شهرهای گران خلیج فارس به حساب می آید. در 
این شهر مردم متوسط ماهانه 5 هزار دالر درآمد دارند. هزینه 
زندگی در این شهر هم حدود 1770 دالر است که 910 دالر 

آن صرف هزینه اجاره مسکن می شود.
استانبول هم در چند سال اخیر با توجه به تورم و کاهش ارزش 
لیر ترکیه رفته رفته در جایگاه شهرهای ارزان قرار گرفت. هزینه 
زندگی در این شهر ماهانه 510 دالر است که 260 دالر آن 

بابت اجاره مسکن است.

            وضعیت کالن شهرهای ایران

حتما شما هم ویدئوهایی از برخی  جهانگردان را که از ارزانی 
در ایران شگفت زده شده بودند ،دیده اید.   در ماه های اخیر 
به دلیل بی ثباتی قیمت دالر و گــران شدن آن زندگی در 
شهرهای ایران برای مهاجران خارجی بسیار ارزان شده و در 
فهرست گران ترین شهرهای جهان تهران در لیست 1۳۳ 
شهر رتبه 120 را دارد. هزینه زندگی در تهران ۳۳5 دالر تمام 
می شود، اصفهان 270 دالر ماهانه برای خانواده ۴ نفره هزینه 
دارد. مشهد هم با 2۴0 دالر هزینه در رتبه بعدی قرار دارد اما 
تبریز با 2۳0 دالر هزینه ماهانه در میان کان شهرهای کشور 

چهارم است.

            انرژی ارزان در ایران

با نگاهی به آن چه نوشتیم و نموداری که در ادامه می بینید 
هزینه اجاره مسکن بیشترین سهم هزینه ها را دارد که در بعضی 
از موارد بیش از نیمی از هزینه ها را در بر می گیرد. هزینه خورد 
و خوراک در رتبه بعدی قرار دارد. نکته حائز اهمیت در آن چه 
نوشتیم هزینه پایین انرژی در کشور ماست ،در حالی در کشور 
ما ماهانه کمتر از 20 دالر صرف قبوض می شود که این مقدار 

در دوحه به بیش از 250 دالر می رسد.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

راننده نهاوندی 
به دانش آموزان، 

خانواده های 
بی سرپرست، 

افراد تحت پوشش 
کمیته امداد و 

بهزیستی، شاگرد 
مکانیک ها و... 
تخفیف ۳000 

تومانی میده

این تصویر به 
این زیبایی 
متعلق به 

آمازون نیست 
بلکه تصویری 
از مسیر رود 

کارون کشور 
خودمونه که 

طولش حدود 
950 

کیلومتره

 هیچ 
می دونستید 

تو ایالت 
کالیفرنیای 
آمریکا هم 
یه کرمان 
داریم؟ به 

نظرم ما باید 
بدون روادید 
بتونیم بریم 

اون جا!

راننده با وجدان

کرمانی های آمریکا

آفرین به 
این راننده 

تاکسی قمی 
که به فکر 

نیاز روحی 
مسافراشه 

و برای طول 
مسیر برای 
مسافراش 

کتاب 
گذاشته 

همین شونه 
تخم مرغی 

که دارید 
می بینید در 
حدود پول 

یک ماه یارانه 
هر کدوم 
از ماست 
پس واقعا 
با احتیاط 
حملش 

کنید!

با احتیاط حمل شود

کتابخانه سیار

ناصری- هر ساله وبگاه های زیادی برای به دست آوردن گران ترین و ارزان ترین شهرهای جهان به بررسی میزان هزینه ها در 
شهرهای مختلف می پردازند. با این حال روز گذشته گزارشی در فضای مجازی منتشر شد که در آن به نقل از یک سایت خارجی 
ادعا شده است که زندگی در تهران گران تر از استانبول و باکو است این در حالی است که با توجه به قیمت دالر زندگی در تهران و 
شهرهای مختلف کشورمان به مراتب نسبت به کشورهای دیگر کمتر است. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که درآمد مردم 
ایران هم نسبت به کشورهای دیگر به دلیل کاهش ارزش پول ملی کمتر است. با این حال امروز هزینه زندگی در شهرهای مختلف 

کشورمان را با دیگر کشورها بر اساس دالر 25 هزار تومانی محاسبه کرده ایم.

بر فراز کارون

 هزینه زندگی در شهرهای مختلف کشورمان و دیگر کشورها 
بر اساس دالر 25 هزار تومانی چقدر است؟

هزینه زندیگ در کالن هشرهای جهان

هزینه ماهانه زندگی در برخی کالن شهرهای ایران و کشورهای همسایه

جمع  هزینه انرژی و لباسهزینه حمل و نقلهزینه خوراکهزینه مسکننام شهر
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

5اجتماعی سه شنبه  اول مهر 1399
۴ صفر1۴۴۲.شماره ۲۰۴۸1

وضعیت »عدالت آموزشی« در بررسی آماری ۲ دهه برگزاری کنکور

رتبه های برتر در ۲۰ سال کنکور ؛ مراکز استان ها83درصد، شهرستان ها فقط  17 درصد!
و  حــرف  همه  بــا  غفوریان/عبدالهی-کنکور 
حدیث ها و جدا از این که بسیاری بر اصل آن ایراد 
و اشکال دارند، اما باالخره می توان از آن به عنوان 
یک شاخص مهم در ارزیابی وضعیت آموزشی کشور 
بهره جست. شاخصی که به طور مشخص چند 

موضوع را عیان می کند:
1- کیفیت تحصیلی دانش آموزان براساس 

تحلیل نتایج
 ۲- برآورد وضعیت آموزشی دانش آموزان

 بر اساس بوم و استان محل زندگی
3- تحلیل وضعیت نفرات برتر و همچنین 
نفرات پایین در رتبه ها در شاخص های 

مختلف
 ۴- تحلیل وضعیت کلی عدالت آموزشی 

در شاخص های گوناگون
5- تحلیل وضعیت جنسیتی بر اساس 

کیفیت نتایج و دیگر شاخص ها
...-6

اما در کنار همه این موارد که ذکر آن رفت، یکی از 
نکاتی که همواره با اعالم نتایج نفرات برتر کنکور، 
توجه بسیاری را به خود جلب می کند، این است 

که دانش آموزان برتر از چه شهر و استانی هستند. 
طبیعتا همه ما عادت کردیم که در همه کنکورها 
بخش قابل توجهی از حدود 40 نفربرتر در تمامی 
رشته ها اهل یا ساکن پایتخت هستند. برای نمونه 
تعداد تهرانی ها در 5سال اخیر در میان رتبه های 
برتر به این ترتیب است: 11 – 20 – 13 – 17 
– 16 و این در یک معادله ساده یعنی تهرانی ها 
در وضعیت و کیفیت بهتر آموزشی قرار دارند. به 
همین میزان نیز در رتبه بعدی فراوانی رتبه های 
برتر، این مراکز استان ها هستند که همواره نام 
دانش آموزان شان در فهرست رتبه برتری ها به 
چشم می خورد. در یک نگاه کلی می توان  این طور 
تحلیل کرد که محل زندگی تا حدود زیادی با کسب 
رتبه برتر در کنکور ارتباط مستقیم دارد. در این 
گزارش با اعداد و ارقام و بررسی وضعیت رتبه های 
برتر 20ســال برگزاری کنکور به نتایج جالبی 
دست یافتیم این که :  مجموع میزان تهرانی ها و 
مراکز استان ها در جمع رتبه های برتر  در 20 سال 
کنکور 83 درصد و مجموع میزان سایر شهرستان 
ها در  این مدت در جمع رتبه های برتر  فقط 17 

درصد است .

آیا رتبه های برتر مالک است؟       
این که برای بررسی »برتر بودن آموزشی« صرفا 
رتبه های کمتر از 10 را مالک قرار دهیم و درباره اش 
تحلیل و قضاوت کنیم، خود یک پرسش و چالش 
اساسی است که به نظر نمی رسد بتوان فقط با 
بررسی همین تعداد، نتایج آن را مالک ارزیابی 
قرار داد؛ اما از سوی دیگر باید بیان کرد که آن چه 
ــار حداقلی  ــرار دارد، همین آم در دسترس ما ق
است )معرفی نفرات برتر(  و بیش از این اطالعات 
مشخصی در دسترس عموم قرار ندارد؛ ضمن این 
که تاکنون تحلیل آماری مشخصی نیز از نتایج کلی 

کنکور منتشر نشده است. 

نام پررنگ شمیرانات       
یکی از مهم ترین مــواردی که در بررسی این آمار 
به دست می آید، نام پررنگ شمیرانات تهران در 
میان رتبه برتری هاست. شمیرانات شمالی ترین 
شهرستان استان تهران است که در دامنه های البرز 
مرکزی قرار گرفته و از 2 بخش لواسانات و رودبار 
قصران تشکیل شده است. این شهرستان بر اساس 
سرشماری نفوس و مسکن ســال 13۹5 بدون 

احتساب جمعیت شهر تجریش دارای47/27۹نفر 
جمعیت با تعداد16/107خانوار بوده است. اما به 
نظر می رسد با توجه به وجوه اقتصادی این شهر، 
بتوان رابطه ای میان اقتصاد و تحصیل با کیفیت 
ایجاد کرد و در مقابل، این مناطق محروم اند که 

سرشان بی کاله مانده است. 

استان های کم فروغ       
در میان تمام آن چـــه از بــررســی محل زندگی 
رتبه برتری ها به دست می آید، به نظر در این فهرست 
نام دانش آموزان چند استان مشخص نسبت به سایر 
استان ها کمتر به چشم می خورد. به طورقطع یافتن 
پاسخ این موضوع و بررسی وضعیت کیفی آموزش 
در این استان ها را باید در مجالی مجزا و فرصتی 
مستوفا بررسی و ابعاد آن را آسیب شناسی کرد اما 
در یک نگاه کلی می توان بیان کرد که این استان ها 
احتماال در دیگر شاخص های توسعه نیز جزو مناطق 
کم برخوردار به شمار می آیند.  طبق بررسی ما در 
این گزارش، این استان ها عبارت اند از: خوزستان، 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان شمالی، 

کرمان و ایالم. 

تهران و مراکز استان ها سال 
درصد سهم از 
رتبه های برتر

سایر شهرستان ها
درصد سهم از 
رتبه های برتر

67.5 درصدتهران )11 رتبه(، اصفهان )3 رتبه(، مشهد )۲ رتبه(، گرگان )۲ رتبه(، ارومیه )۲ رتبه(/یک رتبه برتر: شیراز، ساری، یزد، اردبیل، قزوین، کرج، تبریزکنکور 99
الهیجان)۲رتبه(، فردوس، زابل، بابل، آمل، خمینی شهر، شهرضا، قائنات، دلیجان، شمیرانات

دماوند،  سبزوار
3۲.5 درصد

15درصدالر)۲ رتبه(، الهیجان،  تفت، ابرکوه، بهار۸5 درصدتهران )19 رتبه(، تبریز)۴رتبه(، مشهد )۲ رتبه(، شیراز )۲رتبه(، اهواز )۲رتبه(/یک رتبه برتر: اصفهان، ساری، رشت، بیرجند، شهرکردکنکور 9۸

۲۰ درصدتربت حیدریه)۲ رتبه(، بابلسر، قوچان، تالش، کاشان، کامیاران۸۰ درصدتهران )13 رتبه(، تبریز )3 رتبه(، کرج )۲ رتبه(، بندرعباس )۲ رتبه(، اصفهان )۲ رتبه(/یک رتبه برتر: مشهد، قم، شهرکرد، یزد، ارومیه، ساری، بیرجندکنکور 97

1۴ درصدبابل )۲ رتبه( ، سیرجان،کاشان، کامیاران ۸6 درصدتهران )17 رتبه(، یزد )۴ رتبه(، تبریز )۴ رتبه(/یک رتبه برتر: اصفهان، شیراز، اردبیل، بیرجند، کرج، یاسوجکنکور96

1۸ درصدشمیرانات )۴ رتبه(، سیرجان،  شیروان، تربت جام، تربت حیدریه،  مراغه،  نور7۲ درصدتهران )17 رتبه(، تبریز)۲ رتبه(، اصفهان)۲ رتبه(، مشهد)۲ رتبه(/یک رتبه برتر: قم، شیراز، اردبیلکنکور95

۲۰ درصدشمیرانات)۲ رتبه(، بابلسر، لنگرود، نور، نجف آباد، کاشان۸۰ درصدتهران)۸ رتبه(، شیراز )6رتبه(، یزد)5رتبه(، اصفهان)3رتبه(/یک رتبه برتر: قم، ارومیه، تبریز، زاهدان، بیرجند، کرج، اردبیلکنکور9۴

3۰ درصدشمیرانات )۴ رتبه(، بابل، آمل، آستانه اشرفیه، لنگرود، میانه، کاشمر، خمینی شهر7۰ درصدتهران )11 رتبه(، اصفهان )7 رتبه(، تبریز)۲ رتبه(، خرم آباد )۲رتبه(/یک رتبه برتر: مشهد، شیراز، رشتکنکور93

۲۰ درصدمبارکه ، بروجرد، شیروان، ممسنی، شمیرانات، قوچان ۸۰ درصدتهران )11 رتبه(، یزد)3 رتبه(، مشهد)۲رتبه(، شیراز)۲ رتبه(، کرج )۲رتبه(، اهواز )۲ رتبه(/یک رتبه برتر: اصفهان، قم، رشت، ارومیه، ساری، تبریز، قزوینکنکور9۲

16 درصدبابل)3 رتبه(، کاشان، شمیرانات، گناباد۸۴ درصدتهران )1۰ رتبه(، یزد)۴رتبه(، مشهد)3رتبه(، اصفهان)3رتبه(، تبریز)۲رتبه(، کرمان)۲رتبه(/یک رتبه برتر: اهواز، قزوین، کرج، ساری، کرمانشاه، سنندج، اردبیلکنکور91

1۴ درصدرفسنجان، آمل، بابل۸6 درصدتهران )1۰ رتبه(، اصفهان )۲رتبه(/یک رتبه برتر: مشهد، رشت، کرج، شیراز، تبریز، کرمانکنکور9۰

17درصدشمیرانات)۲رتبه(، سیرجان، نوشهر، پاوه، سبزوار ۸3 درصدتهران )17رتبه(، شیراز)۴رتبه(، همدان)۲رتبه(، کرمان)۲ رتبه(، کرمانشاه)۲رتبه(/یک رتبه برتر: بیرجند، تبریز، قمکنکور۸9

17 درصدثالث باباجانی )۲ رتبه(، بهشهر، جهرم ، گرمسار، نور۸3 درصدتهران )۸رتبه(، اصفهان)۴ رتبه(، شیراز)۴رتبه(، یزد)۴رتبه(، کرج)۲رتبه(، تبریز)۲رتبه(/یک رتبه برتر: مشهد، اهواز، قم، کرمان، سمنان، اراککنکور۸۸

5 درصدسبزوار،  ساوه95 درصدتهران )17رتبه(، تبریز)۴رتبه(، اصفهان )۴رتبه(، شیراز)۲رتبه(/یک رتبه برتر: كرمانشاه، ساری، رشت، یزد، مشهد، سنندج، كرمانکنکور۸7

36 درصدشمیرانات )5رتبه(، قائم شهر، بندر انزلی، دوگنبدان، سلماس، قائنات، پیرانشهر ، فسا، هشتگرد6۴ درصدتهران )1۰ رتبه(، شیراز )3رتبه(، ارومیه )3رتبه(، سنندج )۲ رتبه(/یک رتبه برتر : اهواز، یزد، اصفهان،کرمان، کرمانشاهکنکور۸6

5 درصدشمیرانات)۲رتبه برتر(95 درصدتهران)13رتبه(، تبریز)۴رتبه(، یزد)3رتبه(، اصفهان)۲رتبه(، ساری )۲رتبه(، کرج )۲رتبه(/یک رتبه برتر: قزوین ، رشت، اهواز، شیراز، كرمان، مشهد، كرمانشاه، اراککنکور۸5

۸ درصدتربت حیدریه، بابل، گناوه9۲درصدتهران )۲1رتبه(، اصفهان)3رتبه(، شیراز)۲رتبه(، قم )۲رتبه(، کرمان )۲رتبه(/یک رتبه برتر : یزد، ساری، ارومیهکنکور۸۴

-1۰۰ درصدتهران )9 رتبه(، رشت)۲رتبه(/یک رتبه : مشهد ، شیراز، اصفهان، کرج)در سال ۸3 برای هر رشته 3 رتبه برتر اعالم شد(کنکور۸3

۸ درصدگرگان، خمین، بهبهان 9۲ درصدتهران )1۴ رتبه(، اصفهان )۸رتبه(، مشهد )۲رتبه(، کرمان )۲رتبه(/یک رتبه برتر: قم، اهواز، ارومیه، یزد، تبریز، کرج، همدانکنکور۸1

1۲ درصدآمل، كاشان، نجف آباد، شمیرانات ۸۸ درصدتهران )1۴ رتبه(، اصفهان )6 رتبه(، تبریز)۲رتبه(، ساری )۲رتبه(، کرمانشاه )۲رتبه(/یک رتبه برتر : یزد، شیراز، اراککنکور ۸۰

مجموع میزان سایر شهرستان ها در جمع رتبه های برتر :  17 درصدمجموع میزان تهرانی ها و مراکز استان ها در جمع رتبه های برتر :    ۸3 درصد

کنکور99؛ سهم مدارس دولتی فقط ۲ نفر در میان 39 رتبه برتر

 وضعیت مدرسه تحصیل نفرات برتر کنکور امسال در شرایطی تقریبا مشابه با سال ۹8 با 67 
درصد و فراوانی 26 نفر به سمپادی ها اختصاص دارد.  نفرات برتر 

در سال قبل 73 درصد از مدارس سمپاد، 14 درصد از 
مدارس غیرانتفاعی و 13 درصد نیز از نمونه دولتی ها 

بودند که مدارس دولتی عادی هیچ سهمی در 
عین  در  نداشتند.  کنکور  برترین های  میان 

حال نکته قابل توجه دیگر در کنکور امسال 
حضور 5 درصدی با فراوانی 2 نفر از جمع 
دانش آموزان مدارس تمام دولتی در میان 
برترین های کنکور است. نکته ای که به نظر 

می رسد موضوع »عدالت آموزشی« را به معنای 
ــت. رهبر انقالب،  ــرده اس واقعی زیــرســوال ب

امسال در ابتدای سال تحصیلی در سخنانی از 
وضعیت مــدارس دولتی انتقاد کردند و گفتند: باید 

سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به 
گونه ای شود که دانش آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان قبولی آن ها در کنکور 

کمتر است و خانواده ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بی پناه می فرستند.



شش ماه از آغــاز طرح اکــران فیلم ها به صورت 
آنالین گذشت و پس از »خروج« که در این مسیر 
پیشرو بود، فیلم های دیگری نیز به چرخه اکران 
در سینمای آنالین اضافه شدند و آثار دیگری 
مانند »ســراســر شــب« و »هایالیت« هم در راه 
هستند. از بین بازیگرانی که در شش ماه گذشته 
با یکی از فیلم های خود در سینمای آنالین دیده 
شدند، ستاره هایی مانند فرامرز قریبیان، هومن 
سیدی، رضا عطاران و امیر جعفری حضور موفقی 
در اکــران آنالین داشتند و ستاره هایی مانند 
لیال حاتمی و مهتاب کرامتی فیلم پرفروشی در 
سینمای آنالین نداشتند.نکته ضروری آن که از 
میزان فروش چند فیلم اخیر اکران آنالین نظیر 
»خوب ،بد،جلف : ارتش سری« هیچ آماری منتشر 

نشده است.

سینما و تلویزیون سه شنبه   اول   مهر  61399
4 صفر 1442.شماره 20481

سحر دولتشاهی هفته آینده با 
فیلم »رضا« به کارگردانی علیرضا 
خانگی  نــمــایــش  ــه  ب معتمدی 
مــی آیــد. ســتــاره پسیانی و رضا 
داودنـــژاد از بازیگران این فیلم 

هستند که اسفند 98 در گروه هنروتجربه اکران شد.

مهدی فخیم زاده امشب ساعت 
22:30 با مستند »گفتنی های 
نمکی« روی آنتن شبکه مستند 
حضور خواهد داشت. این مستند 
به مراحل ساخت فیلم سینمایی 

»مسافران مهتاب« محصول سال 66 می پردازد.

سعید راد فــرداشــب به عنوان 
مهمان در برنامه »چهل تیکه« 
حضور خواهد داشت. این بازیگر 
ــای گذشته بــه علت  ــ در روزه
اظهارنظرهایش درباره سریال 

»دل« ساخته منوچهر هادی خبرساز بوده است.

رضــــا شــفــیــعــی جـــم از روز 
فیلم  با  مهرماه   9 چهارشنبه 
»پیشی میشی« ساخته حسین 
سینماها  ــرده  پ روی  قناعت، 
حضور خواهد داشت. مخاطب 
اصلی این فیلم که فضایی شاد و کمدی دارد، 

کودکان و نوجوانان هستند.

چهره ها و خبر ها

سعید آقاخانی هفته بعد با فیلم 
ــا« بــه کارگردانی  »حــمــال ط
تورج اصانی در نمایش خانگی 
دیده خواهد شد. این فیلم که 
سال 97 ساخته شــده، از 19 
مرداد به صورت آناین در سرویس های وی اودی 

اکران شده بود.

هادی مقدم دوست در مستند 
ــره« ساخته  ــف ــک ن »گــــردان ت
ــاری نــقــش شهید  داریــــوش یـ
عبدالرسول زرین را بازی کرده. 
این مستند که به زندگی شهید 

زرین پرداخته، به مناسبت هفته دفاع مقدس 
روی آنتن خواهد رفت.

سینمای جهان

فرامرز قریبیان/ خروج	 
فرامرز قریبیان پس از سال ها دوری از سینما، سال گذشته 
تصمیم گرفت با فیلم »خروج« دوباره به سینما بازگردد. این 
فیلم اولین بار در جشنواره فجر رونمایی شد و بازی فوق العاده 
فرامرز قریبیان مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفت. 
به این ترتیب درخشش او در جشنواره، بازگشت باشکوهی 
را برای این بازیگر پیش کسوت رقم زد. پیش بینی می شد 
این فیلم در اکران عمومی با استقبال خوبی روبه رو شود، اما 
شیوع کرونا معادالت را به هم ریخت و »خروج« در سرویس های 
وی اودی به نمایش درآمد. البته این فیلم در سینمای آناین 
شکست نخورد و با فروش 170 هزار بلیت و تقریبا 3 میلیارد 

تومان فروش، جایگاه خوبی میان آثار سینمای آناین دارد.

هومن سیدی و نگار جواهریان/ طال	 
هومن سیدی که در سال های اخیر تمرکز خود را بیشتر روی 
کارگردانی گذاشته، با فیلم »طا« اثر پرویز شهبازی، به خوبی 
در سینمای آناین دیده شد. او سال 97 در این فیلم بازی کرده 
بود و اردیبهشت امسال با این اثر در اکران آناین حضور داشت. 
نگار جواهریان دیگر ستاره »طا« است که کم کار است و در سه 
سال اخیر، هر سال یک فیلم در اکران عمومی داشته. »طا« یک 
میلیارد و 200 میلیون در گیشه سینمای آناین فروش داشت 
و در کنار »خــروج« یکی از آثاری بود که مورد استقبال نسبی 
تماشاگران قرار گرفت. این رقم در اکران عمومی مبلغ قابل 
توجهی نیست، اما در مقایسه با دیگر فیلم های اکران آناین، 

رقم چندان کمی نیست.

ستاره های موفق و ناکام در گیشه آنالین
فرامرز قریبیان و هومن سیدی ستاره های موفق و لیا حاتمی و مهتاب کرامتی ستاره های ناموفق 6 ماه اول اکران آناین هستند

مائده کاشیان 

رضا عطاران و امیر جعفری/ زیرنظر	 
فیلم »زیر نظر« پیش از اکران عمومی یکی از امیدهای گیشه به 
حساب می آمد، اما نمایش آن در دی ماه 98 و همزمان با برخی 
اتفاقات که سینماها را به تعطیلی کشاند و شرایط را از حالت 
عادی خارج کرد، باعث شد زوج کمدی جدید رضا عطاران و امیر 
جعفری جایگاه خوبی در گیشه به دست نیاورند. بنابراین پس از 
چند ماه اکران، این فیلم در سینمای آناین به نمایش درآمد و 
143 هزار و 722 بلیت فروخت و 2 میلیارد و 150 میلیون هم 
در اکران آناین فروخت. این رقم برای فیلمی که پیش از نمایش 
آناین، چند ماه روی پرده سینما بود، فروش بدی به حساب 
نمی آید. فروش »زیرنظر« در مجموع در اکران عمومی و آناین 

به 10/5 میلیارد رسید.

لیال حاتمی/ حکایت دریا	 
همان طور که هفته گذشته در همین صفحه مفصل به ناکامی 
لیا حاتمی در دو سال اخیر روی پرده سینما پرداختیم، این 
بازیگر پس از فیلم هایی که اکران موفقی نداشتند و مورد توجه 
مخاطبان قرار نگرفتند، با »حکایت دریا« ساخته بهمن فرمان آرا 
به سینمای آناین آمد، اما این فیلم با فروش 580 میلیونی در 
گیشه سینمای آناین به خوبی دیده نشد و شکست تجاری 
تازه ای در کارنامه لیا حاتمی به جا گذاشت، بنابراین او نیز مانند 
مهتاب کرامتی یکی از ستاره های ناموفق در سینمای آناین 
است. عاوه بر لیا حاتمی، حضور دیگر بازیگران مانند فاطمه 
معتمدآریا، صابر ابر و علی نصیریان هم باعث نشد این فیلم به 

فروش خوبی دست یابد.

مهتاب کرامتی/ بهت	 
مهتاب کرامتی در سال جدید، با فیلم »بهت« به کارگردانی عباس 
رافعی که سال 96 در آن بازی کرده بود، در سینمای آناین حضور 
داشت. این فیلم که تنها ستاره آن کرامتی بود، با فروش بسیار پایین 
یعنی 340 میلیون تومان، به اکران خود در سرویس های وی اودی 
پایان داد. مهتاب کرامتی در سال های گذشته نیز فیلم پرفروش و 
موفقی روی پرده سینما نداشته است. فیلم های »ماجان«، »شاید 
عشق نبود«، »مــرداد«، »جاده قدیم« و »بهت« آخرین فیلم هایی 
هستند که این بازیگر در سه سال گذشته با آن ها روی پرده سینما 
و در سینمای آناین دیده شده، اما هیچ کدام از این آثار فروش 
باالیی نداشتند و موفقیتی نصیب مهتاب کرامتی نکردند. او اکنون 

»اورکا« و »صحنه زنی« را آماده اکران دارد.

»وراثت« بهترین سریال سال شد

در مراسم معرفی برندگان جوایز امی 2020، 
سریال »وراثت« جوایز اصلی بخش بهترین سریال 

درام را از آن خود کرد.
به گزارش مهر، آکادمی علوم و هنرهای تلویزیونی 
که هر سال جوایز امی را به عنوان اسکار تلویزیونی 
اهدا می کند و با آن به تجلیل از مهم ترین برنامه های 
تلویزیونی آمریکا می پردازد، این برنامه را امسال 
به صورت آناین و به میزبانی جیمی کیمل برگزار 
ــت« محصول اچ بــی او توانست  کرد.سریال »وراث
چهار جایزه بهترین سریال درام، بهترین بازیگر مرد 
درام برای جرمی استرانگ، بهترین نویسندگی 
سریال های درام برای جسی آرمسترانگ و بهترین 

کارگردانی درام برای اندری پارک را کسب کند.
هفتاد و دومین دوره جوایز امی شبی پر از اولین ها 
را رقم زد. سریال »نگهبانان« از شبکه اچ بــی او 
کــه پیشتر بــا نــامــزدی در 26 بخش بیشترین 
نامزدی های این دوره را کسب کرده بود، از برندگان 
بزرگ این مراسم بود. »شیتز کریک« هم اولین 
سریالی شد که همه جوایز اصلی بخش کمدی از 
جمله بهترین بازیگری برای اوژن لوی، دانیل لوی، 
کاترین اوهارا و آنی مورفی را از آن خود کرد. سریال 
»نگهبانان« نیز برای اولین بار به عنوان سریالی که 
با اقتباس از یک کتاب کمیک ساخته شده، جایزه 

اصلی امی را از آن خود کرد.
زندایا نیز تاریخ ساز شد و جایزه بهترین بازیگر زن 
درام را در حالی برد که همین چند روز پیش 24 
ساله شده و عنوان جوان ترین برنده این جایزه را 
در تاریخ امی به نام خود ثبت کرد. وی در عین حال 
اولین بازیگر سیاه پوستی است که این جایزه را پس 

از وایوال دیویس در سال 2015 می برد.
بــه گـــزارش ایسنا، ســریــال هــای »خــانــم میزل 
شگفت انگیز« و »هوم لند« نیز به رغم نامزدی در 
چندین شاخه موفق به کسب هیچ جایزه ای نشدند 
و شرکت نتفلیکس هم که با محصوالتش بیشترین 
تعداد نامزدی را به خود اختصاص داده بود، در 

نهایت موفق به کسب دو جایزه شد.

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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ادبی 

موسیقی

لذت شعر

غلط ننویسیم 

خواننده های عشق پاییز
به دانش گرای و بدو شو بلندایرج بسطامی، علیرضا قربانی و حجت اشرف زاده برای پادشاه فصل ها چه خواندند؟

چو خواهی که از بد نیابی گزند
ز دانش دِر بی نیازی بجوی

و گر چند سختیت آید به روی
فردوسی  

***
ای که دانش به مردم آموزی

آن چه گویی به خلق خود بنیوش
خویشتن را عالج می نکنی

باری از عیب دیگران خاموش
سعدی  

***
نخست از کسب دانش بهره ور شو

ز جهل آباد نادانان بدر شو
بود معلوم هر آزاد و بنده

که نادان مرده و داناست زنده
جامی   

***
هرگز دل من ز علم محروم نشد

کم ماند ز اسرار که معلوم نشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز

معلومم شد که هیچ معلوم نشد
خیام  

***
علم بالست مرغ جانت را

بر سپهر او برد روانت را
علم دل را به جای جان باشد

سر بی علم بدگمان باشد
اوحدی مراغه ای  

***
مالی که ز تو کس نستاند، علم است

حرزی که تو را به حق رساند، علم است
جز علم طلب مکن تو اندر عالم

چیزی که تو را ز غم رهاند، علم است
شیخ بهایی  

***
گویند عارفان هنر و علم کیمیاست

وآن مس که گشت همسر این کیمیا طالست
فرخنده طائری که بدین بال و پر پرد

هم دوش مرغ دولت و هم عرصه هماست
پروین اعتصامی  

حال زبان فارسی در دانشگاه 
پیشاور خوب نیست

رئیس بخش فارسی دانشگاه پیشاور پاکستان، 
ــی در  از تعطیلی قریب الوقوع ایــن رشته درس
ــاره  ایــن دانشگاه خبر داد. یوسف حسین درب
وضعیت زبان فارسی در دانشگاه های پاکستان، 
به خصوص دانشگاه پیشاور، به خبرگزاری ایبنا 
گفت: بخش فارسی دانشگاه پیشاور تنها کرسی 
زبــان فارسی در ایالت خیبر پختونخواست که 
تاکنون زنده مانده است. کرسی زبان فارسی 
در دانشکده های دولتی، به تدریج از بین رفته 
ــت و اکــنــون در دانــشــکــده هــا، اســتــاد زبــان  اس
فــارســی نیست. مــا در بخش فــارســی، مقطع 
فوق لیسانس، پیش دکتری و دکتری داریــم. 
عالوه بر این، دوره های کوتاه مدت هم داریم که 
در سال دوبار راه انــدازی می شود. در دوره های 
کوتاه مدت تعداد دانشجویان زیاد است. مسئوالن 
دانشگاه پیشاور درصدد بستن کرسی فارسی 
در دانشگاه هستند و تالش می کنند که دیگر 
استاد زبان فارسی استخدام نکنند. استادانی 
باز نشسته شده اند و پس از آن دانشگاه تصمیم 
نگرفته است که استاد جدید استخدام کند. این 
استاد دانشگاه، درباره وضعیت زبان فارسی در 
دانشگاه پیشاور اضافه کرد: امسال در اثر کمبود 
استاد، دانشگاه تصمیم گرفت ثبت نام در مقطع 
پیش دکتری و دکتری در بخش فارسی را اعالم 
نکند و تا سال آینده مقطع فوق لیسانس نیز بسته 
خواهدشد. فقط دوره های آموزشی کوتاه مدت 
که برای سه ماه و شش ماه است ادامــه خواهد 
یافت. اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، ما 
شاهد انحالل بخش فارسی در دانشگاه این ایالت 

خواهیم بود.

 گفت وگوهای منتشر نشده
 با کیارستمی

کیارستمی«  عباس  با  »گفت وگوهایی  کتاب 
نوشته گادفری چشایر با ترجمه صالح نجفی 
با  نجفی  صالح  خــود  گفت وگوی  انضمام  با  و 
کیارستمی در نشر لگا منتشر شد. به گزارش 
کیارستمی«  عباس  با  »گفت وگوهایی  ایبنا، 
ــاوی شــمــاری از بــهــتــریــن گــفــت وگــوهــای  ــ ح
بــه یــادگــارمــانــده از عباس کیارستمی اســت؛ 
چشایر با  گادفری  مصاحبه های  از  سلسله ای 
عباس کیارستمی. مصاحبه ها اواخر دهه 1990 
انجام گرفته و حاوی بحث هایی خواندنی درباره 
بسیاری از فیلم های کیارستمی است که تا پیش 
از ترمیم شان در سال های اخیر، به ندرت دیده 
شده اند و نیز، درباره آثاری است که او را به شهرت 
بین المللی رساندند. گادفری چشایر، نقدنویس 
آمریکایی، در گفت وگوهای گردآمده در این کتاب 
درباره تمام فیلم هایی که کیارستمی در سه دهه 
فعالیت مدام، از 1349 تا 1379، ساخته است 
بحث می کند. ترجمه حاضر ضمایمی دارد و یک 
دیباچه. دو ضمیمه پی نوشت هایی طوالنی است 
که در آخر کتاب آمده است؛ ضمیمه اول، متن 
گفت وگوی صالح نجفی با عباس کیارستمی 
است که در سال 1387 انجام گرفته؛ دیباچه 

کتاب هم به قلم احمد کیارستمی است. 

مترجم: جواد نوائیان رودســری – احتمااًل 
بتوانیم ویکتور هوگو را به عنوان مشهورترین 
کنیم.  معرفی  ــخ  ــاری ت فــرانــســوی  نویسنده 
ــا در قالب  داســتــان هــای او کــه برخی از آن ه
نمایشنامه و فیلم سینمایی درآمده ، برای هوگو 
شهرتی عالم گیر به همراه آورده اند. با این حال، 
هوگو افزون بر نویسندگی، در عرصه های دیگر 
ــاره زندگی او  هم فعالیت داشــت و نکاتی درب
وجود دارد که شاید تاکنون نشنیده باشید. در 
ادامه مطلب، پنج مورد از این ناشنیده ها را با هم 

مرور می کنیم.

نگارش رمان برای نجات یک اثر هنری	 
هوگو برای نجات کلیسای نوتردام از تخریب، 
»گوژپشت نوتردام« را نوشت. هدف اصلی او از 
نگارش این رمان مشهور و زیبا، آن بود که مردم را 
از وضعیت اسف بار این بنای تاریخی مطلع کند. 
ساختمان کلیسای نوتردام در پاریس، هنگام 

نگارش رمان هوگو، به شدت فرسوده و در حال  
تخریب بود و پس از نگارش »گوژپشت نوتردام«، 

مسئوالن فرانسوی به فکر بازسازی آن افتادند.

15 سال وقت صرف »بینوایان« کرد	 
از  اثــر مشهور ویکتور هوگو، یکی  بینوایان، 
طوالنی ترین بازه های زمانی را در تاریخ نگارش 
رمان دربرمی گیرد. این داستان، روایت زندگی 
ــژان بین سال های 1815 تا 1832  ژان وال
است و 17 سال از رویدادهای حیات قهرمان 
خود را نقل می کند. هوگو برای نگارش بینوایان 
15سال وقت صرف کرد و در نهایت، آن را در 
365 فصل، 1900 صفحه و پنج جلد، به چاپ 

رساند.

شاعری کمتر شناخته شده	 
ویکتور هوگو شاعری بسیار توانمند بود. اولین 
مجموعه شعری او در سال 1822، هنگامی 

که تنها 20 سال داشت، منتشر شد. هوگو بین 
سال های 1829 تا 1840، پنج دفتر شعر 
منتشر کرد. یکی از پراحساس ترین اشعار او، 
ــردا، سپیده دم« است که پس از درگذشت  »ف

دختر بزرگش و در سوگ وی، سروده شد.

باب راس قرن نوزدهم!	 
ویکتور هوگو نقاشی چیره دست بود. او بیش از 
چهارهزار نقاشی کشید که اغلب آن ها به صورت 
سیاه و سفید بودند. اما اجازه عرضه آن ها را به 
بازار نمی داد و دوست نداشت که نقاشی هایش، 
روی شهرت او در نویسندگی تأثیر بگذارد. این 
نقاشی ها عمومًا در قطع کوچک کشیده و به 
دوستان و آشنایان تقدیم می شد. برخی هوگو را 

پیشتاز سبک سوررئالیسم در نقاشی می دانند.

شورشی تبعیدشده	 
ویکتور هوگو در عرصه سیاست هم فعالیت 

ــال 1855 بــه مخالفت با  داشـــت. او در س
ناپلئون سوم برخاست و به همین دلیل به 
خیانت محکوم و به تبعید فرستاده شد. هوگو 
مدتی را در بروکسل و سپس، بیشتر دوران 
تبعیدش را در »جرزی«، جزیره ای انگلیسی 
واقع در نزدیکی سواحل نرماندی گذراند و تا 

سال 1870 آن جا بود.
discoverwalks.com :منبع  

بساتین  
واژه ُبستان، مخفف بوستان، از فارسی به عربی 
ــی در  ــت. ول ــده اس رفته و در جمع بساتین ش
فارسی، درست تر و زیباتر آن است که بوستان را 

به »ها« جمع ببندیم و بوستان ها بگوییم.
بالدرنگ 

واژه درنگ فارسی است و آوردن »بال«ی عربی 
قبل از آن خالف فصاحت است. به جای آن بهتر 

است بی درنگ گفته شود.
بنادر 

واژه بندر، فارسی است و به همین صــورت به 
عربی رفته و در جمع مکسر، بنادر شده است. 
ولی در فارسی، درست تر و زیباتر آن است که 

بندر را به »ها« جمع ببندیم و بندرها بگوییم.
بهبود/ بهبودی

واژه بهبود اسم است و نه صفت؛ بنابراین، نیاز 
به »ی« اسم ساز ندارد. بهبودی در متون معتبر 
فارسی به کار نرفته است: بوی بهبود ز اوضاع 
جهان می شنوم/ شادی آورد گل و باد صبا شاد 

آمد)حافظ(.
بیدق /  بیرق

این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کــرد. بیدق 
به معنای »پــیــاده« و نیز »مهره پیاده در بازی 
شطرنج« است. اما بیرق نخست به معنای »پارچه 
رنگارنگی که بر سِر َعَلم می بندند« بوده و سپس 
به معنای خوِد »َعَلم« اطالق شده است  و استفاده 

از آن در نثر فارسی معاصر درست است.
منبع: غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی  

اکرم انتصاری - امروز آخرین پاییز قرن شروع می شود. پاییز 
به فصل عاشقی معروف است؛ هر چند از آن به عنوان خزان 
هم یاد می کنند. در طول 99 سال گذشته، فصل پاییز و 

المان های آن، دست مایه خوبی برای بسیاری از شاعران و 
آهنگ سازان و خواننده ها شد تا آثار ماندگار و شنیدنی خلق 
کنند. به طورمثال، استاد حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان، 

هرکدام یک قطعه شنیدنی به نام »خزان« دارند. در این بین، 
خواننده هایی نیز به سراغ خواندن اشعار پاییزی رفته اند؛ 

در ادامه به معرفی چهار قطعه شنیدنی پاییزی می پردازیم.

برگ خزان
ایرج بسطامی

تصنیف »گل پونه ها« یکی از شاهکارهای ایرج 
بسطامی است؛ اما بعید است کسی »بیداد 
زمــان« یا »بــرگ خــزان« را هم با صــدای او که 
یکی از صداهای ماندگار چنددهه اخیر است، 
نشنیده باشد. ایــن تصنیف به همراه آلبوم 
»خزان و آرزو«، در سال 87 منتشر شد. میالد 
کیایی نوازنده پیش کسوت سنتور گفته  که 
شعر و آهنگ این اثر توسط بیژن ترقی و پرویز 
یاحقی، به صورت بداهه خلق شده و چگونگی 
ساختش را این طور توصیف کرده است:»یک 
ــروب پاییز، ترقی و یاحقی به یکی از  روز غ
روستاهای خارج از تهران می رفتند. یاحقی در 
حال رانندگی بود و ترقی کنار او نشسته بود. در 
آن لحظه بادی می وزد و برگ خشکی از درخت 
می افتد و به برف پاک کن ماشین، گیر می کند. 
ــدای خش خش بــرگ زیــر بـــاران پاییزی،  ص
شعری را به ذهن بیژن ترقی می آورد و در همان 
حال زمزمه می کند »به رهی دیدم برگ خزان 
... افتاده ز بیداد زمــان... « و در همین حال 
یاحقی این شعر را با ملودی معروفش زمزمه 
می کند.« گروه پالت نیز، در سال 95 این اثر را 

با عنوان »برگ خزان« بازخوانی کرد.

خزان عشق
جواد بدیع زاده

بعید نبود اگر »خــزان عشق« یا همان »شد 
ــزان« در دهــه 90 منتشر می شد، صفت  خ
خالقش  بــه  را  ــورده«  ــ خ عشقی  »شکست 
نسبت می دادند. اما ماجرای این تصنیف، 
فراتر و عمیق تر از این حرف هاست. »خزان 
عاشقانه های  ماندگارترین  از  یکی  عشق« 
پاییزی است که 86 سال از زمان خلق آن 
می گذرد؛ اما هنوز با شعر و نت  و صداهای 
ــبــری مــی کــنــد. شعر  خــاطــره انــگــیــزش، دل
از  یکی  رهی معیری  به  متعلق  تصنیف  این 
شــاعــران غــزل ســرای معاصر اســت و جــواد 
ــه ایــن  ــن فـــردی اســـت ک ــی بـــدیـــع زاده، اول
شعر را با صــدا و آهنگ سازی خــود به یک 
تصنیف ماندگار تبدیل کرد. حزن پنهان در 
واژه های این شعر و صدای ناب بدیع زاده، به 
شنیدنی ترشدن این اثر کمک فراوانی کرده 
معروف  خواننده  بنان  غالمحسین  اســت. 
کشورمان که آثار جاودانی مانند »الهه ناز« و 
»بهار دلنشین« را در کارنامه هنری خود دارد 
نیز، چند سال بعد از جواد بدیع زاده گرفتار 
تصنیف »خــزان عشق« شد و این تصنیف را 

بازخوانی کرد.

حریق خزان
علیرضا قربانی

یکی از موفق ترین تجربه های علیرضا قربانی 
به خزان گره خورده است. قطعه »حریق خزان« 
با شعر فریدون مشیری، آهنگ سازی مهیار 
علیزاده و صدای علیرضا قربانی را، از آلبومی 
به همین نام، می توان یکی از ماندگارترین آثار 
این خواننده دانست؛ موفقیتی که در همکاری 
بعدی با آهنگ ساز این اثر، در آلبوم مشترک 
و  شجریان  همایون  چشم هایت«  »افسانه 
قربانی اتفاق نیفتاد. جالب این که این قطعه 
در زمان انتشار خود به اندازه هیت شدن در 
حد یک آهنگ پاپ پیش رفت و مردم به شدت 
از آن استقبال کردند. قربانی که تا پیش از 
آلبوم »حریق خزان«، بیشتر روی آثار شاعران 
ایــن آلبوم که  کالسیک آواز می خواند، در 
در ســال 91 منتشر شــد، به ســراغ اشعار نو 
شاعرانی چــون فریدون مشیری، هوشنگ 
ابتهاج و سهراب سپهری رفت و توانست حس 
و صدای خود را به عنوان یک تجربه نو و موفق 
زمان  در  قربانی  کند.  ثبت  کارنامه اش  در 
انتشار این آلبوم گفت که در چند سال اخیر، 
جدیدترین و خاص ترین کاری که به صورت 

ارکسترال انجام شده، حریق خزان است.

پاییز
حجت اشرف زاده

پاییز در ســال هــای گذشته هــم شــاعــران و 
خواننده های زیــادی را به خود مبتال کرده 
است. علیرضا بدیع، شاعر جوان خراسانی 
و حجت اشــــرف زاده خــوانــنــده نــام آشــنــای 
کشورمان، جزو این مبتالها هستند. حجت 
اشــرف زاده در قطعه »پاییز عاشق است«، به 
خوبی توانسته یک عاشقانه پاییزی خلق کند. 
ایــن آهنگ زیبا با آهنگ سازی آرش و امیر 
بیات که در آلبوم »ماه و ماهی« منتشر شده 
بود، مدتی به عنوان تیتراژ برنامه تلویزیونی 
»حاال خورشید« به روی آنتن می رفت. »پاییز 
عاشق است« برای کسانی که با موسیقی روز 
بیشتر ارتباط برقرار می کنند گزینه مناسبی 
در این روزهاست. اشرف زاده در دیگر آثارش 
نیز، به سراغ فصل پاییز رفته است. او آهنگ 
دیگری به نام »پاییزی ام« را در کارنامه خود 
بر  محتشمی  محمد  را  قطعه  ایــن  کــه  دارد 
ترانه ای از امیر ارجینی که سابقه قابل توجهی 
در همکاری با محسن چاوشی در سال های 
ابتدایی فعالیتش دارد، آهنگ سازی کرده 
است که در زمان انتشار، با استقبال خوبی 

رو به رو شد.

علیرضا قربانی مهمان مراسم 
بزرگداشت موالنا

هشتصدوسیزدهمین  بــزرگــداشــت  مــراســم 
ــا خوانندگی  ــا، در قونیه ب ــوالن ســـال تــولــد م
ــورت آنــالیــن بــرگــزار  ــه ص علیرضا قــربــانــی و ب
ــزارش ایسنا، فــروزنــده اربابی،  می شود. به گ
اعالم  با  موالنا  بین المللی  بنیاد  ایرانی  عضو 
این خبر نوشته است: برنامه های بزرگداشت 
هشتصدوسیزدهمین سال تولد حضرت موالنا 
سپتامبر  بیست ودوم  از  آنالین  بــه صــورت  که 
ــا سی ام سپتامبر  2020 )یکم مهرماه 99( ت
2020 )نهم مهرماه 99( پخش خواهد شد، 
راس ساعت 20:30 به وقت کشور ترکیه، آغاز 
خواهد شد. 29 سپتامبر 2020 )هشتم مهرماه 
99( علیرضا قربانی با ما خواهد بود و برنامه 30 
سپتامبر به صورت آنالین از آرامگاه موالنا پخش 

خواهد شد. 

5 واقعیت ناشنیده درباره ویکتور هوگو
نویسنده »بینوایان«، 15 سال برای نگارش آن زحمت کشید و 4 هزار نقاشی زیبا از خود به یادگار گذاشت

از صلح گفتن محمود دولت آبادی با 74نوازنده جهان

نخستین اثر ارکستر پاکو با صدای محمود دولت آبادی ضبط 
چهره

نویسنده
و آمــاده انتشار شد. به گــزارش روابــط عمومی این پــروژه، 
ارکستر پاکو در قالب پروژه »هنر صلح« با حضور 74 نوازنده 
از 24 کشور جهان تشکیل شده است. نوازندگان اصلی اجرای قطعه نخست، 
32 نفر از 19 کشور هستند و ارکستر درحال تکمیل نوازندگان است. اجرای 

نوازندگان ارکستر پاکو به سرپرستی مهران علیرضایی ضبط شده است و به زودی، نخستین قطعه 
تولیدی این ارکستر با دکلمه ای از محمود دولت آبادی رونمایی خواهد شد.

محمدعلی بهمنی، داور اجالس جهانی »هم ُسرا« 

داوران ششمین اجالس جهانی شاعران هم ُسرا معرفی شدند. 
چهره
شاعر

ــاس، محمدعلی بهمنی  ــزارش خبرآنالین، بر این اس به گ
)صاحب مجموعه »گاهی دلم برای خودم تنگ می شود« داور 
بخش غزل ها و ترانه دوره نهایی(، مصطفی علیپور طبری )مولف کتاب »ساختار 
شعر امروز« داور بخش اشعار نیمایی و سپید(، محمود اکرامی فر )داور بخش 

طنز و مثنوی( و مرتضی امیری اسفندقه )داور بخش قالب های کهن از جمله قصیده، مخمس، 
رباعی، دوبیتی( داوران این دوره از اجالس جهانی شاعران هم سرا هستند.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید
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تست هوش هوش منطقی

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

تکراری نباشد.
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6. مخفیانه-از جزایر هرمزگان  سریال خانه پوشالی 
7. پوشش-لباس مردانه قدیمی 8. نقاش فرانسوی 9. 
سایه-سگ بیمار-گل بتونه-لقب فرگوسن 10. میوه ریز 
بهاری-تن پوش طیور- گهواره 11. زین و برگ اسب-

هوای فرار-از گل ها 12. داروی درمان نقرس

عمودی :
1. برنده نوبل ادبیات 1981 2.اعتبار-عالمت مفعولی-

کنگره 3. فرزند-بزرگ آذری-طبق مسی 4. پایمال 
شده-از غالت-تقویت رادیویی-پرنده تنها 5.قلمروی 
ــوان 6. بــن بست بــدن- فــرمــانــروایــی-واحــد سنجش ت
سرشوی گیاهی-نویسنده اثر کالغ 7. ناپسند-گیسو-پور 
8. زبان فارسی امروزه-شاعر نابینای یونان باستان 9. 
تپانچه-فعل-برج داستانی-نمک هندی 10. آماس-

ــر مـــــــاده- ــ ــت ــ ش
جنگی  کــشــتــی 
مــســابــقــه   .11
ز  ا - نی ا مبیلر تو ا
ــا- ــنـــی هـ ــاشـ چـ
نوعی کفش 12. 

خالق فیلم آواتار

افقی:1-.بزرگ ترین شهر مغولستان 2 . نادان-نام آذری-چراغ 3. لقب اروپایی-
حرارت-ناسیونال 4. قمر برجیس-اصفهان قدیم–کشاورزی-دریای عرب 5. خالق 

افقی:1. اندازه– شیمیدان 2.آبونه-تعجب بانوان-رسوب 3. بله روسی-کنایه از 
درماندگی دروغین 4.نوعی پارچه ضخیم-ثقل 5.سم-پودر–ستون بدن 6.ورم 

خودمانی-    شرمنده 7.قپان– همراه آشغال 8. دلیر– گاز 
گندزدا- کشور آفریقایی 9.پارچه مالیدنی–  سقز جویدنی 
10. اثر سیروس مقدم-زمینه 11. اراده-کجاست–مرکز 

استان آذربایجان شرقی 12. ماشینی- خرمن ماه

عمودی:
1. گــنــجــه لــبــاس–مــک- رطــوبــت کــم 2.مــانــنــد- از 
تورنمنت های ورزشی 3.هنوز فرنگی–تکرار حرف- مثلث 
جغرافیایی 4.  آلت بازدارنده- غمگین 5.ورزش رزمی-
تفریح زمستانی 6.کشتی صحرا–اثر چربی–گردو 7.روز-
باب- عشق فرنگی 8. موزیک نظامی-مخالف صادرات 9. 
دون- میوه ای گرمسیری 10. اسوه-رگ خواب–عالمت 
مفعولی 11. فراری- سبک ورزشکار 12.رفوزه-زهره-

طعم
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چالش ذهن :   1. سنگاپور 2. رومانی 3. لهستان 4. پاکستان 5. مراکش 
6. ایسلند

هوش منطقی : پاسخ عدد 225 است. در هر ردیف مجموع اعداد به توان 
2 رسیده است.

تست هــوش: گزینه )1( در ردیــف اول ابتدا شکل 45 درجــه در جهت 
عقربه های ساعت و شکل دوم 45 درجه در خالف جهت عقربه های ساعت 
چرخیده است. تصویر نهایی در ردیف اول، از اشتراک قسمت های رنگ شده 
این دو شکل به دست آمده حاال همین روند را برای ردیف دوم تکرار کنید تا 

به جواب برسید.

اختالف تصاویر:

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

سه حرفی: فرش، سفر، فاش، سرا، شفا، شرف و ...
چهار حرفی: فارس، فشار و ...

پنج حرفی: سفارش

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

شرح در متن

حل جدول:

خ  ى  ک    ا س   م   چ   ن   ک         
م ل  ا  ن   ا  ک  و  ب  ر   ى  و  ش      

خ س ر  ب  س  ر  ف   ا  ب  ل  م  خ  م     
ت ا  و  د  ل   ب   ى ش  ا  د        م 
ر ل  ر   ف  ر   ا   ن  ج   ا  خ ش     

 

ک ب  ن  ت  و   ر ش  و    

و ر  ر   ک  ت     ش س 
   

ر ى  ا  پ  م  و  و   ت  ا   

ن د و  ل  ا  م ش   ر    
 

 معمای چالش سرآشپز:    آشپزباشی باید 4 استیک را در ماهیتابه قرار دهد 
و به مدت 5 دقیقه آن ها را سرخ کند. سپس دو عدد را برگرداند و دو استیک 
دیگر را خارج کند و دو استیکی را که باقی مانده است در ماهیتابه قرار دهد. 
سپس 5 دقیقه دیگر صبر کند. در کل پس از 10 دقیقه دو استیک کامال سرخ 
شده است و باید خارج شود. سپس باید دو استیکی را که نیمه سرخ شده است 
به ماهیتابه برگرداند و دو استیکی را که قبال یک طرف آن ها سرخ شده و از 
ماهیتابه خارج کرده بود به ماهیتابه بازگرداند تا طرف دیگرشان سرخ شود. 
به این ترتیب در 5 دقیقه آینده و در کل در 15 دقیقه تمام استیک ها  به طور 

کامل سرخ خواهد شد.

 معمای سرقت جواهر فروشی:   
چـــون اســکــات و تـــام بــرعــکــس هم 
صحبت کرده اند پس یکی از آن ها 
دروغگو است و دیگری راستگو. از 
طرفی طبق تحقیقات پلیس 2 نفر 
دروغگو داریــم پس رابــرت هم باید 
دروغگو باشد و حاال با توجه به جمله 
دروغ رابرت او باید دزد باشد. اسکات 
یا تام هم ممکن است دزد باشند ولی 
رابرت حتما دزد است. پس گزینه دو 

درست است.

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

چالش ذهن

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

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

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

اختالف تصاویر

معما  )2( 

معما  )1( 

سرقت جواهر فروشی

یک دستبرد در روز پنج شنبه در یک جواهرفروشی 
در پاریس اتفاق می افتد. سه نفر مظنون به نام های 
رابـــرت، اسکات و تــام دستگیر می شوند و مورد 

بازرسی قرار می گیرند.
رابرت می گوید: من دزدی نکرده ام.

اسکات می گوید: تام دزدی نکرده است.
تام می گوید: من آن را دزدیده ام.

بعدا مشخص شد، دو نفر از آن ها دروغ گفته اند. چه 
شخصی یا اشخاصی حتما دزد هستند؟

چالش سرآشپز

یک سرآشپز برای برنده شدن در مسابقه آشپزی 
باید 6 استیک را در مدت 15 دقیقه سرخ کند. اما 
نکته این جاست که وی تنها دارای یک ماهیتابه 
است و این ماهیتابه تنها برای 4 استیک جا دارد. 
این سرآشپز چگونه می تواند با همین شرایط در 

مدت زمان تعیین شده، استیک ها را سرخ کند؟
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در امتداد تاریکی

اخبار

خط زرد

توصیه های پلیس به والدین 

    والدین عزیز همیشه دقایقی زودتر از منزل 
برای عزیمت به مدرسه خارج شوید تا مجبور به 

رانندگی با عجله و شتاب نشوید.
   هنگام تعطیلی مدارس از توقف دوبله یا چند 

الیه در مقابل مدارس جدا اجتناب کنید.
   احترام نگذاشتن به قوانین توسط شما عالوه 
بر تاثیر بر رفتار آینده فرزندتان موجب ترافیک و 

اخالل در تردد دیگر خودروها می شود.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

رویاهای سوخته!
آن روز وقتی سوار خودروی شاسی بلند خارجی »پرهام« شدم، خودم را روی زمین 
حس نمی کردم. انگار همه رویاهایم به واقعیت تبدیل شده بود. برای دقایقی فقط 
به سیستم های جالب و جذاب خودرو نگاه می کردم. هیچ گاه به ذهنم نمی رسید که 
دختر »اقدس کلفت« روزی با چنین طمطراقی در شهر تردد کند و طعم خوشبختی 

را بچشد، اما من به آرزوهایم رسیده بودم تا این که روزی ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 18ساله ای است که برای رسیدن به آرزوهای بی 
پایانش، آینده خود را تباه کرد و زندگی اش را به نابودی کشاند. این دختر جوان که 
ناامیدانه دست به دامان قانون شده بود تا راهی برای رهایی از سرنوشت تلخ اش 
بیابد، درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد گفت: 
پدرم یک کارگر ساده است و مادرم از همان سال های جوانی در خانه های مردم 
کار می کند. به همین دلیل در محل سکونت مان به »اقدس کلفت« معروف است، 
اما من تا کالس چهارم ابتدایی معنی این کلمه را نمی دانستم تا این که روزی یکی 
از همکالسی هایم زمانی که قصد داشت مرا به ناظم مدرسه معرفی کند، با خنده 
گفت: »او دختر اقدس کلفت است.« وقتی دانش آموزان با این جمله خندیدند، تازه 

فهمیدم که آن ها مرا تحقیر می کنند و مادرم شغل خوبی ندارد! 
از آن روز به بعد همیشه احساس حقارت می کردم و گوشه گیر بودم. وقتی زنانی را با 
عینک دودی و آرایش کرده داخل خودروهای گران قیمت می دیدم از ته دل افسوس 
می خوردم. در رویاهایم با خودم می اندیشیدم چرا من در خانواده ای بدبخت به دنیا 
آمده ام؟ چه می شد من هم می توانستم با یک غرور خاص لباس های شیک بپوشم 
و سوار این گونه خودروها شوم! از سوی دیگر هم دلم به حال مادرم می سوخت که 
بی منت شبانه روز کار می کرد تا من و برادر کوچکم درس بخوانیم و آینده خوبی 
داشته باشیم. اما من تا کالس دوم راهنمایی بیشتر تحصیل نکردم چرا که نمی 
توانستم نیش و کنایه همکالسی هایم را تحمل کنم و از سوی دیگر نیز می خواستم 
به مادرم کمک کنم تا کمی از سختی های کارش بکاهم. همه اطرافیانم به نوعی 
مرا دختری زیبا اما بدبخت می دانستند که باید من هم نام »زری کلفت« را در آینده 
یدک بکشم.  خالصه با همین افکار و مشکالت به همراه مادرم به خانه های مردم و 
شرکت ها می رفتم تا کمک حال مادرم باشم اما روزی حادثه ای رخ داد که سرنوشتم 
را به سیاهی کشاند. آن روز مادرم از من خواست برای پذیرایی از مهمان های همسر 
یکی از مدیران شهر همراهش بروم. من هم آماده شدم و دو نفری به منزلی در باالی 
شهر رفتیم. وقتی وارد حیاط آن منزل ویالیی شدم درجا خشکم زد. انگار وارد قصر 
رویایی شده بودم. مادرم که حیرت مرا دید، دستم را کشید که حرکت کنم. به او 
گفتم این عدالت است که ما دو نفر برای لقمه ای نان تالش کنیم و آن ها ... مادرم 
مثل همیشه چشم غره ای رفت و گفت: خدا را شکر کن! و ناسپاس نباش!  خالصه 
زن آقای مدیر از راه رسید و ما را به داخل اتاق تعارف کرد. او به مادرم گفت: خوب شد 
که نیروی کمکی جوانی با خود آورده ای!  مادرم گفت: بله خانم جان! دخترم کنیز 
شماست. دوباره از خجالت آب شدم. چقدر باید این گونه جمالت تحقیرآمیز را تحمل 
می کردم. خانم آناهیتا وقتی سر و وضعم را دید، یکی از لباس های شیک قدیمی اش 
را به من داد تا هنگام پذیرایی از مهمان ها آن را بپوشم. وقتی برای شروع کار از اتاق 
وارد راهرو شدم، ناگهان صدای مرد جوانی مرا درجا میخکوب کرد» به! چه بانوی 
زیبایی! « با شنیدن این جمله گونه هایم گل انداخت و برق چشمان پرهام مرا گرفت. 
او برادر خانم آناهیتا بود. چنان از زیبایی های ظاهری ام سخن گفت که ناخودآگاه 
عاشقش شدم. آن روز به هر بهانه ای نزد پرهام می رفتم و با او سخن می گفتم. فکر 
می کردم او هم عاشقم شده است. مادرم که زیرچشمی مرا زیر نظر داشت، هنگام 
بازگشت به خانه با خشم و عصبانیت سرزنشم کرد و گفت که دیگر حق نداری با من 
سر کار بیایی! تو آبروی مرا بردی! گفتم: تو همیشه دوست داری من کنیز باشم نه 
خانم خانه!  خالصه ارتباط پنهانی من و پرهام ادامه داشت. او با چرب زبانی هایش 
مرا وابسته خودش کرده بود تا جایی که با هم بیرون می رفتیم و من برای رضایت 
خاطر او هر کاری می کردم. زمانی که سوار خودروی شاسی بلند او می شدم دنیا را 
به گونه ای دیگر می دیدم. چند روز بعد »پرهام« مرا به خانه مجردی اش برد و با وعده 
ازدواج، فریبم داد و هستی ام را به نابودی کشاند. اکنون یک سال از آن ماجرای تلخ 
می گذرد اما او نه تنها از ازدواج با من سخن نمی گوید بلکه مرا تهدید به انتشار فیلم ها 

و تصاویر خصوصی می کند تا به این ارتباط کثیف ادامه بدهم. 
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ محمدعلی محمدی )رئیس کالنتری آبکوه( 

تحقیقات پلیس در این باره آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

ساجدی- ماموران انتظامی که برای رسیدگی به 
ماجرای درگیری خانوادگی عازم خیابان اقبال 
شده بودند، تعداد زیادی قطعات و لوازم سرقتی 

خودرو کشف کردند.
به گــزارش خراسان، بیست و هفتم شهریور بود 
که فردی در تماس با پلیس 110، از چاقوکشی 
برادر معتادش خبر داد و گفت: او با تهدید به مرگ، 

پدر و مادرم را کتک می زند! 
به دنبال دریافت این خبر و 
با صــدور دســتــوری از سوی 
ســرهــنــگ فــیــاضــی )رئــیــس 
ــاجــا(  ــرک ن ــه ــری ش ــت ــالن ک
گشت  نیروهای  بالفاصله 
عازم خیابان اقبال شدند و به 

بررسی موضوع پرداختند. 
در همین حــال زن جوانی 
ــدت عصبانی بود  کــه بــه ش
به پلیس گفت: بـــرادرم که 

معتاد بــه مــواد 
مخدر صنعتی )شیشه( است آرامش 
و آسایش را از ما گرفته و پدر و مادرم را 
با چاقوکشی تهدید به مرگ می کند 
و آن هــا را کتک می زند این گزارش 
حاکی است، در حالی که ماموران به 
ماجرای درگیری خانوادگی رسیدگی 
ــا   ــد نــاگــهــان یــکــی از آن ه ــردن ــی ک م

تعدادی ضبط و پخش خودرو را دید که روی آن ها 
به طرز مشکوکی در گوشه حیاط پوشانده شده بود.

 بنابراین، ماموران موضوع را به قاضی رحمانی، 
گزارش دادند و با کسب مجوز قضایی به بازرسی 

پرداختند. 
در نتیجه تعداد زیادی لوازم سرقتی به همراه یک 
دستگاه دوربین تکاوری از مخفیگاه مذکور کشف 
شد و جوان معتاد نیز در حالی به دام افتاد که مدعی 
بود اگرچه سوابق سرقت دارد اما این لوازم متعلق 
به خودش است. با انتقال این متهم به دایره تجسس 

کالنتری، بازجویی از وی آغاز شد.

سجادپور- زن 38 ساله ای در منزل اجاره ای 
ــراد ناشناسی به قتل  ــودش، توسط فــرد یا اف خ

رسید.
به گزارش خراسان، شب دوشنبه گذشته، یکی از 
همسایگان زن جوان که متوجه نیمه باز بودن در 
منزل همسایه اش شده بود، نام او را صدا زد ولی 

پاسخی نشنید. 
همسایه مذکور که کمی از وضعیت آشفته درون 
ــی الی در را گشود اما  منزل نگران بود به آرام
ناگهان با پیکر بی جان همسایه اش روبه رو شد 
که  طاقباز کف اتاق افتاده بود. او هراسان دیگر 

همسایگان را خبر کرد و بدین ترتیب دقایقی 
بعد نیروهای کالنتری عــازم طبرسی شمالی 

56 شدند.
 آنان با حفظ صحنه جنایت، مراتب را به قاضی 
علی اکبر احمدی نژاد اطالع دادند و دقایقی بعد 
با حضور مقام قضایی و کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضــوی در محل کشف 

جسد، تحقیقات در این باره آغاز شد. 
بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود که زن 38 
ساله به خاطر اختالفات شدیدی که با همسرش 
داشت از او جدا شده بود و به تنهایی در این منزل 

اجاره ای زندگی می کرد. در ادامه مشخص شد 
که »ف-پ« با یک رشته شال توسط فرد یا افراد 
ناشناسی خفه شده است اما هیچ لوازمی از منزل 

سرقت نشده بود. 
گزارش خراسان حاکی است، تحقیقات بیشتر 
توسط قاضی ویژه قتل عمد نشان داد که زن جوان 
دو فرزند دارد که نزد شوهرش زندگی می کنند و 
او به تنهایی از حدود سه ماه قبل، به طبقه دوم این 
منزل مسکونی نقل مکان کرده بود. واکاوی این 
جنایت با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی 

احمدی نژاد ادامه دارد.

قتل زن جوان در خانه اجاره ای

 رهایی جوان رفسنجانی
 از چنگال  آدم ربایان  

توکلی/ با دستگیری آدم ربایان، جوان رفسنجانی 
رهایی یافت.

به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی استان کرمان 
در تشریح جزئیات ایــن خبر گفت: در پی اعالم 
خبری مبنی بر نزاع و درگیری مسلحانه منجر به 
جرح و ربوده شدن فردی 32 ساله توسط چند نفر 
در شهرستان »رفسنجان« موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار پلیس قرار گرفت. سردار ناظری افزود: 
در این زمینه تیم های عملیاتی و اطالعاتی پلیس 
بررسی های خود را آغاز کردند و   سه  متهم مرتبط 
با آدم ربایی در شهرستان رفسنجان شناسایی 
شدند. وی ادامــه داد:بـــا هماهنگی هــای انجام 
گرفته و تعقیب و مراقبت های 48 ساعته، ماموران 
پلیس آگاهی طی عملیاتی غافلگیرانه دو مرد و 
یک زن را دستگیر کردند. او افزود: ماموران پلیس 
آگاهی رفسنجان فرد مد نظر را که در ساختمانی 
مسکونی واقع در یکی از روستاهای این شهرستان 
 توسط آدم ربایان نگهداری می شد، آزاد کردند.
وی با اشاره به این که متهمان دستگیر شده به دلیل 
اختالفات مالی دست به این آدم ربایی زده بودند، 
ادامه داد: از جمله جرایم این متهمان می توان به 
نزاع مسلحانه منجر به جرح، اخالل در نظم و امنیت 
عمومی از طریق تیراندازی، ایجاد رعب و وحشت 
برای شهروندان و آدم ربایی اشاره کرد که با تشکیل 

پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

 کشف پیش دستانه کالهبرداری
 در قالب خرید اقالم غذایی 

از  کرمانی/ رئیس پلیس آگاهی استان کرمان 
کشف پیش دستانه کالهبرداری در قالب خرید 
اقالم غذایی و خشکبار و دستگیری دو  متهم خبر 
داد. به گزارش خراسان، سرهنگ حسن پور افزود: 
در این زمینه دو  متهم شناسایی شدند و پس از چند 
روز تعقیب و مراقبت شبانه روزی در حالی که قصد 
خرید برنج از یک شهروند را داشتند به دام افتادند.
وی گفت:متهمان در روند تحقیقات پلیس اعتراف 
کردند که با تاسیس یک واحد تجاری در بازار کرمان 
و خرید اقالم غذایی و خشکبار و صدور چک های 
مدت دار اقدام به کالهبرداری کردند و قصد داشتند 
در فرصت مناسب با توجه به این که بومی یکی از 

شهرهای جنوب غربی کشور بودند، متواری شوند.

ــوان 15 ســالــه ای  ــوج ســجــادپــور- ن
که پس از دوچرخه دزدی به سرقت 
موتورسیکلت روی آورده است، مدعی 
شد که هر موتورسیکلت مسروقه را به 
مبلغ 200 هزار تومان می فروخت! به 
گزارش خراسان، به دنبال وقوع چند 
فقره سرقت موتورسیکلت و دوچرخه 
در برخی خیابان های شمال مشهد، 
بی درنگ گروه تخصصی از نیروهای 
تجسس کالنتری طبرسی شمالی به 
ردیابی عامل یا عامالن سرقت های 
مذکور پرداختند. آنان پس از تجزیه و 
تحلیل های جرایم و محیط جغرافیایی 
وقوع جرم که با حضور سرگرد کسروی 
ــورت گرفت،  ــس کــالنــتــری( صـ ــی )رئ

عملیات ردیابی را به طور غیرمحسوس و با لباس 
های مبدل آغاز کردند و برخی مناطق احتمالی 
وقوع جرم را زیر نظر گرفتند تا این که بیست و هشتم 
شهریور، نیروهای موتورسوار تجسس با نوجوان 15 
ساله ای روبه رو شدند که یک دستگاه موتورسیکلت 
خاموش را به دست گرفته و از پشت میدان بار نوغان 
به سمت بولوار رسالت در حرکت بود. در همین 

هنگام ناگهان نوجوان مذکور تالش کرد چهره 
خود را از دید افسر تجسس لباس شخصی مخفی 
کند که همین موضوع کنجکاوی مامور انتظامی 
را برانگیخت. وقتی آن ها این نوجوان را متوقف 
کردند، مشخص شد که وی »ح- د« نام دارد و حدود 
دو ماه قبل به اتهام سرقت موتورسیکلت توسط افسر 

تجسس دستگیر شده است.

»ح- د« وقتی فهمید مورد شناسایی 
نیروهای پلیس قــرار گرفته اســت در 
همان مکان به سرقت موتورسیکلت 
اعتراف کرد و برای ادامه تحقیقات به 

کالنتری منتقل شد.
وی در بازجویی های تخصصی گفت: 
از یک ماه قبل تاکنون چهار دستگاه 
موتورسیکلت سرقتی را به یک مالخر 
به نام »م-ن« فروخته ام. او ادامه داد: 
من موتورها را برای مالخر سرقت می 
کنم و او هم برای هرکدام مبلغ 200 
هــزار تومان به من می دهــد! گزارش 
خراسان حاکی است: این نوجوان در 
ادامه اعترافاتش به سرقت دو دستگاه 
و  طرقبه  شهرستان  از  موتورسیکلت 
شاندیز هم اشاره کرد و گفت: موتورسیکلت کشف 
شده را نیز از مقابل یک فروشگاه در اطراف میدان 
بار سرقت کرده ام. بنابراین گزارش، با دستور قاضی 
علیزاده ) جانشین معاون دادستان مرکز خراسان 
رضوی در مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد(این 
نوجوان برای ادامه تحقیقات به دادگاه ویژه اطفال 

معرفی شد.

نوجوان 15 ساله: برای یک مالخر دزدی می کردم!

موتورسیکلت سرقتی 200 هزار تومان! 
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درگیری خانوادگی به کشف اموال سرقتی انجامید
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شاخص

لوازم خانگی بر مدار رونق تولید

آمارهای وزارت صمت از رشد 42.5 درصدی 
تولید لوازم خانگی در 5 ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل خبر داد. بر این اساس 
و در میان سه قلم عمده لوازم خانگی، تولید 
تلویزیون با حدود 79 درصد در صدر است. 
به نظر می رسد افزایش قیمت این لــوازم که 
در خرداد امسال تا 60 درصد هم بیان شده، 
توانسته تا حدی به جریان تولید کمک کند. با 
این حال، این سواالت اساسی باقی است که با 
توجه به قدرت خرید جامعه، رشد تولید به رشد 

فروش هم منجر شده است؟

بازار خبر

خبر

سه شنبه   اول مهر 1399
4 صفر 1442.  شماره  20481

 عقب افتادگی سامانه 124 
از تغییر قیمت کره

فارس- اگرچه براساس اعالم مسئوالن صمت، 
کارکرد سامانه 124 سازمان حمایت، اطالع رسانی 
دقیق قیمت کاال و خدمات به مردم است اما به علت 
تاخیر در به روزرسانی، این سامانه مرجع مناسبی 
برای رصد قیمت ها نیست. به عنوان مثال در حالی 
که قیمت کره در هفته های اخیر به یکی از مباحث 
داغ تبدیل و در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار، 
نرخ عرضه کره در بسته بندی 100 گرمی حدود 8 
هزار تومان اعالم شده بود اما با گذشت یک هفته، 
قیمت قبلی کره یعنی هر کره 100 گرمی 4500 
تومان  در سامانه 124 یعنی سامانه مرجع رسمی 

اعالم قیمت کاال و خدمات نمایش داده می شود.

استفاده از پهپاد نظارتی در گمرکات

مهر - معاون برنامه ریزی گمرک گفت: با استقرار 
گمرک هوشمند در شش ماه نخست سال 98 
کشفیات قاچاق با رشد 264 درصدی به بیش از 
29 هزار میلیارد ریال رسید. علی بعیدی مفرد، 
معاون برنامه ریزی گمرک اعالم کرد: به منظور 
نظارت مطمئن و نامحسوس بر نقل و انتقاالت و 
ورود و خروج کاال و با اتکا به توان داخلی؛ به صورت 
کاماًل بومی اقدام به ساخت و تولید انواع کوادکوپتر 

و پهپاد در گمرکات کشور کرده ایم.

اوضاع باورنکردنی گران ترین 
فراورده نفتی در دوران کرونا

ایسنا - سوختی که هواپیماهای مسافربری مصرف 
می کنند و یکی از گران ترین فراورده های نفتی بود، 
در دوران بحران کرونا به حدی ارزان شده که از آن به 
عنوان سوخت کشتی استفاده می کنند. کروسن 
خام که معموال برای تولید سوخت جت به کار می 
رود، در بحبوحه سقوط مصرف از سوی ایرالین ها، 
اکنون برای تولید نفت کوره حاوی سولفور اندک در 

صنعت دریانوردی استفاده می شود.

استفاده از سامانه استعالم چک 
بانک مرکزی 

ــت بــا ایــجــاد سامانه صــدور یکپارچه  مدتی اس
الکترونیک دسته چک )صیاد(، انواع دسته چک 
های متنوع بانک های مختلف شکل یکپارچه 
و واحــدی یافته است  اما بسیاری از مشتریان از 
امکانات موجود در این سامانه استفاده نمی کنند 
یا هم از آن خبر ندارند؛ مثال هنگام دریافت چک 
از افراد گوناگون در کسب و کارها تاکنون چقدر 
به اعتبار فرد صادر کننده آن اندیشیده اید؟ یکی از 
مهم ترین خواص این سامانه موضوع اعتبارسنجی 
فرد صادر کننده چک از طریق شماره 16 رقمی 
مندرج بر روی چک های صیادی است. برای این 
منظور باید شماره 16 رقمی مندرج بر باالی چک 
های صیادی را به سامانه ای که در بانک مرکزی 
وجود دارد؛ ارسال و پاسخ اعتبارسنجی از صاحب 
چک را از طریق پیامک دریافت کنید. این فرایند 
خیلی پیچیده و طوالنی نیست، کافی است به 
سایت بانک مرکزی به آدرسcbi.ir  مراجعه و 
سپس وارد گزینه »نظام های پرداخت و زیرساخت« 
شوید و بعد گزینه »استعالم وضعیت اعتباری چک 
صیادی« را دابــل کلیک کنید تا سپس بتوانید 
شماره 16 رقمی مذکور را وارد کنید و منتظر پاسخ 
استعالم بانک مرکزی از طریق این سامانه شوید.

معرفی 109 هزار واحد مسکونی 
خالی به سازمان امور مالیاتی 

وزیــر راه و شهرسازی گفت: 109 هــزار واحــد 
مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. 
به گــزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی دیروز در گفت 
و گو با رادیوپیام، آخرین وضعیت اجرایی شدن 
دریافت مالیات از خانه های خالی را اعالم کرد. وزیر 
راه و شهرسازی گفت: یکی از تکالیف وزارت راه و 
شهرسازی تعیین تکلیف خانه های خالی، راه اندازی 
سامانه و معرفی آن ها به سازمان امور مالیاتی بود تا 
بتواند از آن ها، مالیات مقرر قانونی را دریافت کند.

سود سهام داران حقیقی شرکت بیمه دی به صورت غیرحضوری پرداخت شد 

ســود ســهــام ســهــام داران حقیقی شرکت 
ــی مــنــتــهــی به  ــال بــیــمــه دی بــــرای ســـال م
مــاه  از دو  1398 در کــمــتــر  ــد  ــن ــف 29 اس
ــه، در  ــ ــاالن ــ ــع س ــم ــج ــس از بــــرگــــزاری م پـ
ــورمــاه 1399 و از طریق  ــاریــخ 20 شــهــری ت
ــاس  ــوه )بــر اس ــرده گـــذاری وجـ ــپ شــرکــت س
اطالعات موجود در سامانه سجام( پرداخت 

شد. به گزارش روابط عمومی؛ به منظور رفاه 
حــال سهام داران حقیقی عزیز و همچنین 
بــرای  بانک  در  داران  سهام  حضورنیافتن 
دریــافــت ســود سهام به دلیل شرایط شیوع 
بیماری کرونا، شرکت بیمه دی برای اولین بار 
سود سهام داران را با واریز وجوه به حساب های 
شبای معرفی شده در سامانه سجام پرداخت 

کرد.در صورتی که سود سهام داران حقیقی 
به حساب ایشان واریز نشده، می توانند پس 
از دریافت تایید تلفنی از امور سهام شرکت 
)1671 داخلی 1367( در خصوص تکمیل 
مدارک، از تاریخ 99.8.1 با در دست داشتن 
کارت ملی به شعب بانک دی مراجعه و برای 
دریافت سود سهام خود اقدام کنند. گفتنی 

است سود سهام سهام داران حقوقی نیز طبق 
برنامه زمان بندی اعالم شده از طریق سایت 

کدال، در موعد مقرر قابل پرداخت است.
ساالنه  ــادی  ع عمومی  مجمع  در  دی  بیمه 
صاحبان سهام شرکت که در تاریخ 31 تیرماه 
امسال برگزار شد، توانست به ازای هر سهم 

900 ریال سود نقدی مصوب کند.

رئیس اتحادیه امالک تهران از موافقت سازمان 
کمیسیون  درصــدی   0.3 تعرفه  با  حمایت 
مشاوران امالک بدون در نظر گرفتن سقف 

قیمت خبر داد.
تعرفه کمیسیون امالک و نحوه محاسبه آن، 
ــوال و حتی شکایت مــردم  یکی از مـــوارد س
هنگام معامالت ملک بوده است. به گزارش 

میزان، از سال 95، هر معامله خرید و فروشی 
که در دفتر مشاوران امالک شهر تهران به ثبت 
برسد، تا سقف 500 میلیون تومان مشمول 
دریافت 0.5 درصــد کمیسیون از هر طرف 
معامله شده است )خریدار و فروشنده هر کدام 
نیم درصد(، پس از آن بسته به ارزش ملک مورد 
معامله در رقم های باالتر از 500 میلیون، 

ــورد معامله 0.25  ــازاد ارزش م نسبت به م
درصد به کمیسیون دو طرف معامله افزوده 
می شود. به گزارش خراسان، این به معنای 
تعرفه 75 صدم درصــدی بــرای مــازاد ارزش 
ملک نسبت به 500 میلیون است. هر چند در 
گفتار مسئوالن این صنف و همچنین واقعیات 
میدانی تناقضاتی دیده می شود. به عنوان 
مثال پرس و جوی میدانی در مشهد نشان می 
دهد که به عنوان مثال برخی مشاورین امالک، 
از هر طرف معامله یک درصد کمیسیون می 
گیرند. گزارش تسنیم نیز در سال 96 به نقل از 
عقبایی رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران 
امالک، این گونه گفته که نرخ کمیسیون برای 
معامالت تا سقف 500 میلیون تومان، نیم 

درصد و مازاد بر آن نیز 25 صدم درصد است!
در هر حــال، دیــروز خبرگزاری مهر با اشاره 
به همان فرمول 0.5 درصد و 0.75 درصد 
افزود: با توجه به این که قیمت مسکن در دو 
سال اخیر رشد مهارنشدنی  را تجربه کرده، 
درآمد مشاوران امالک و واسطه های ملکی 
نیز بر همین اساس از رشد خوبی برخوردار 
بــوده اســت. حال اتحادیه مشاوران امالک، 
از مراجع گوناگون از جمله وزارت صمت به 
عنوان نهاد باالدستی و وزارت راه و شهرسازی 
به عنوان نهاد سیاست گذار در بخش مسکن، 
درخواست کرده با افزایش نرخ تعرفه داللی 

ــزارش به نقل  مسکن موافقت کنند. ایــن گ
از قلی خــســروی رئیس اتحادیه امــالک از 
پیشنهاد اتحادیه مذکور مبنی بر دریافت نرخ 
8 دهم درصد )0.4 درصد از هر یک از دوطرف 
معامله( بدون داشتن محدودیت سقف یا کف 
بر خالف  البته  قیمت مسکن خبر داده که 
ادعــای مطرح شده، کاهش نرخ را نسبت به 
وضعیت کنونی نشان می دهد. گزارش مذکور 
افــزوده است با این حال، سازمان حمایت به 
اخذ 6 دهم درصد )0.3 درصد از هر یک از 
ــرارداد( موافقت کــرده اســت؛ هر  ــرف قـ دوط
به  حمایت  سازمان  پیشنهاد  هنوز  که  چند 
کمیسیون نظارت وزارت صمت ابالغ نشده 
تا این کمیسیون، نرخ های جدید را به اتحادیه 

مشاوران امالک ابالغ کند.
قلی خسروی در ادامه، تصریح کرد: رقم 4 دهم 
درصد را کارشناسان اتاق اصناف تهران تعیین 
کرده اند اما سازمان حمایت بر اساس بررسی 
میدانی به رقم 3 دهم درصــد رسیده است. 
وقتی محاسبه می کنیم با توجه به قیمت ها 
مشاوران امالک نیمه جنوبی تهران با نرخ 3 
دهم ضرر می کنند. به گفته خسروی، حدود 
12 هــزار نفر در تهران و 140 هــزار نفر در 
کل کشور دارای پروانه کسب مشاوره امالک 
هستند که نشان می دهد معیشت نیم میلیون 

نفر با این صنف به طور مستقیم مرتبط است. 

چانه زنی اتحادیه مشاوران امالک و سازمان حمایت درباره حق کمیسیون 

تعرفه مشاوران امالک تغییر می کند 

در روز بازگشت حقوقی ها به مدار خرید، بورس یک کانال دیگر را هم از دست داد 

بازگشت بورس به کانال  1.5 میلیون واحد 
شاخص کل بورس تهران که با رشدهای هفته 
گذشته در سطح 1.7 میلیون واحد پا به هفته 
جدید گذاشته بود، با گذشت سه روز کاری دو 
کانال را از دست داد و با افت 57 هزار واحدی 
ــد برگشت. ــروز به کانال 1.5 میلیون واح دی
ــزارش خــراســان، ایــن افــت در حالی است  به گ
که بر خالف روز یک شنبه در معامالت دیروز، 
ــازار و در بیشتر  شاهد حمایت حقوقی ها از ب
نمادها بودیم. حقوقی هایی که پیشتر نیز با خرید 
گسترده، شاخص را از کانال 1.5 میلیون واحد 
تا 1.7 میلیون واحد رشد دادند و بعد از فروش 
در روزهای سبز شاخص، اکنون دوباره خریدار 
شده انــد. در اثر خرید حقوقی ها در معامالت 
دیروز، امید به بهبود بازار در معامالت دو روز کاری 
مانده از هفته جاری افزایش یافته است.بعد از 
دو روز نزول سنگین بازار، در نیمه دوم معامالت 
دیروز شاهد خرید گسترده حقوقی ها در بیشتر 
نمادهای بزرگ بازار بودیم. موضوعی که نشان 
دهنده انتقال گسترده سهام از سهام داران 
حقیقی به حقوقی در این نمادهاست.اگرچه این 
خریدها در معامالت دیروز نتوانست همه بازار را 

متعادل کند اما بخشی از بازار بهبود یافت و انتظار 
برای برگشت بازار به مدار تعادل و نوسان را تقویت 
کرد. گفتنی است با رفتار حقوقی ها و همچنین 
بازارگردانی گسترده در بازار انتظار برای بازگشت 
بورس به مدار صعودی عمال ضعیف شده است  و 
اکثر کارشناسان معتقد به تداوم نوسان در بازار 
و کاهش تدریجی دامنه نوسانات هستند. در 
این خصوص در تحلیل های هفتگی هفته نامه 
اقتصادی دخل و خرج بیشتر توضیح داده ایم. 
اگرچه بهانه شروع روند نزولی اخیر، عرضه اولیه 
ها و پذیره نویسی های اخیر و همچنین مسائل 
سیاسی بوده است اما این نوسانات در قالب روند 
نوسانی و بازارگردانی بورس به نحو بهتری قابل 
تحلیل است.این در حالی است که برخی سهام 
داران همچنان منتظر حمایت های موثرتر دولت 
از بورس هستند. موضوعاتی نظیر اظهارات رئیس 
جمهور در خصوص حمایت از بورس و همچنین 
اثر معکوس وعده های گشایش و پیروزی وی بر 
بورس موردتوجه بورس بازان در فضای مجازی 
است. همچنین موضوع  تزریق یک درصد از منابع 

صندوق توسعه همچنان موردمطالبه است. 

قالیباف با اشاره به بررسی جزئیات طرح تامین کاالهای اساسی در کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس تشریح کرد: 

جزئیات طرح مجلس برای حمایت معیشتی از مردم 
رئیس مجلس با اشــاره به این که بــرای برخی 
خانوارها کاالهای اساسی هم دست نیافتنی 
ــدرت خرید  ــت، بــر حفظ و افــزایــش ق شــده اس
کاالهای ضروری و سبد غذایی توسط مردم تاکید 
کرد.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد باقر 
قالیباف  در نشست با روسای کمیسیون های 
اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس که با موضوع 
بررسی طرح حمایت معیشتی از مردم تشکیل 
شده بود، با اشاره به این که برای برخی خانوارها 
کاالهای اساسی هم دست نیافتنی شده است،  
بر حفظ و افزایش قدرت خرید کاالهای ضروری 
و سبد غذایی توسط مردم  تاکید کرد.وی افزود: 
در موضوع حمایت و دسترسی اقشار ضعیف و 
کم درآمد به کاالهای اساسی، مجلس تدبیری 
اندیشیده است تا در قالب کــارت الکترونیک 
کاالیی، نیاز اساسی این قشر را برطرف کند. 
وی تاکید کرد: ما نباید اجازه دهیم سبد غذایی 
و ضروری مردم کوچک شود. قالیباف ادامه داد: 
مجلس در این موضوع به یک فوریت طرحی 
رای داده که اکنون در حال جمع بندی نهایی 

در کمیسیون برنامه و بودجه است.وی با بیان 
این که متاسفانه ارز 4200 تومانی تخصیصی 
به کاالهای اساسی نتوانسته مسیر درستی را 
طی کند و نتیجه مطلوبی داشته باشد و به اجماع 
همه کارشناسان هدررفت آن بیش از مزیتش 
بوده است، تاکید کرد: ارز یارانه ای تخصیصی 
بــرای تامین کاالهای اساسی باید به درستی 
در اختیار جامعه هدف قرار گیرد تا بتوانیم به 
بهترین نحو از داشته های خود استفاده کنیم. 
رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان این که 
درباره تامین کاالهای اساسی با استفاده از کارت 
الکترونیکی و به صورت موقت بحثی وجود ندارد، 
افزود: تعداد دفعات پرداختی به جامعه هدف تا 
پایان سال 99 برای خرید کاالهای اساسی باید 
تعیین و در صورت ادامه اجرای آن در سال آینده 
هم ساز و کار الزم پیش بینی شود. ما معتقدیم 
باید در فواصل منظم تا پایان سال اقالم اساسی 
مورد نیاز خانوارها مانند گوشت، روغن، برنج و 
دیگر کاالهای اساسی را با قیمت ارزان در اختیار 

خانوارهای مشمول قرار داد.

نکته

  حسین بردبار 
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آخرین اقدامات انجام شده برای پیش خرید واکسن کرونا و توزیع واکسن آنفلوآنزا

سخنگوی وزارت بهداشت  از اقدامات انجام 
شده برای پیش خرید واکسن کرونا از چندین 
منبع مختلف از جمله دانشگاه آکسفورد، چین و 
مذاکراتی در کشور هند خبر داد. سیما سادات 
الری ،روز گذشته در نشست خبری خود گفت: 
پرداخت ۱۵ درصد پیش پرداخت برای واکسن 

،شرط ثبت نام بوده و اگر هم این شرکت ها موفق 
نشوند پیش پرداخت پس داده نمی شود.  از 
آن جایی که دسترسی به واکسن کرونا بسیار 
اهمیت دارد، در آخرین مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا قرار شد این ۱۵ درصد پرداخت شود. 
وی اظهار کرد:   در کشور ما گروه هایی برای 

تولید واکسن کرونا مشغول کار هستند و پا به 
پای دنیا در حال حرکت هستیم. اقدام معقوالنه 
این بود که سبد خود را برای خرید واکسن کرونا 
بگذاریم. سخنگوی وزارت بهداشت افزود: همان 
طور که وزیر بهداشت گفت با فردی که ایرانی 
االصل است و در هند شرکت ساخت واکسن 

دارد هم مذاکره هایی انجام شده است. برآوردها 
نشانگر این است که به طور قطع زودتر از شش 
ماه دسترسی به واکسن نخواهیم داشت و اگر 
دسترسی داشته باشیم هم مانند همه کشورهای 
دیگر، این واکسن ابتدا شامل گروه های آسیب 

پذیر خواهد شد.

تصمیمات جدید شورای اقتصادی قوا برای جبران کسری بودجه بدون اعالم جزئیات 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا ضمن بررسی 
وضعیت بودجه امسال، تصمیمات جدیدی برای 
تحقق منابع درآمدی بودجه گرفت هرچند جزئیات 
این تصمیمات اعالم نشد.به گزارش مهر، در جلسه 
دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که به 
ریاست رئیس جمهور و حضور روسای دو قوه دیگر 

و دیگر اعضا برگزار شد، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،گزارشی را از منابع 
و مصارف پیش بینی شده در بودجه امسال کشور و 
میزان تحقق پیش بینی های انجام گرفته و همچنین 
وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد و پس از بحث 
و بررسی های الزم، تصمیماتی برای تحقق منابع 

درآمدی بودجه با رعایت صرفه جویی های الزم 
گرفته شد.پیش بینی می شود که بودجه امسال با 
حدود 200 هزار میلیارد تومان کسری مواجه باشد 
که تاکنون کمتر از نیمی از آن از طریق فروش سهام 
شرکت های دولتی و انتشار اوراق بدهی جبران 
شده است و برای جبران بقیه این کسری احتمال 

انتشار اوراق بدهی و دیگر اوراق بهادار دولتی، 
پیش فروش نفت یا فروش داخلی به پاالیشگاه های 
کوچک و تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی 
با نرخ های جدید ارز مطرح است که برخی از این 
تصمیمات با دغدغه هایی درباره افزایش نقدینگی 

مواجه است.

جان باختن2 نفر در سیل تالش 

معاون عملیات سازمان امداد و نجات کشور از 
جان باختن دو نفر و امدادرسانی به ۱۵0 نفر از 
هموطنان بر اثر وقوع حادثه سیل در شهرستان 
تالش استان گیالن خبر داد.محمد باقر محمدی 
در گفت وگو با مهر، درباره امدادرسانی به حادثه 
دیدگان سیل شهرستان تالش در استان گیالن 
افــزود: متأسفانه بر اثــر جــاری شــدن سیل در 
شهرستان های تالش، اسالم و شش روستا،  یک 
مرد 70 ساله و یک پسر۱۳ ساله جان خود را 

از دست دادند.وی ادامه داد: تاکنون به ۱۵0 
نفر امدادرسانی شده و پنج تیم امداد و نجات 
شامل 2۵ نیروی امدادی در این عملیات شرکت  
کرده اند.معاون عملیات سازمان امداد و نجات با 
اشاره به اقالم توزیع شده میان حادثه دیدگان، 
امدادرسانی  عملیات  جریان  در  ــرد:  ک بیان 
به مــردم منطقه، ۱۵0 قوطی کنسرو، ۱00 
کیلوگرم برنج، ۶۳ کیلو حبوبات، ۱۴۵ کیلو قند 

و شکر توزیع شده است.

حضور ایران، روسیه و چین در مانور »قفقاز 2020« 
مانور مشترک نظامی »قفقاز 2020« با حضور 
ایران، روسیه و چین از دیروز آغاز شد. به گزارش 
ــالم کرد:  ایسنا، سفارت ایـــران در مسکو اع
»مانور مشترک نظامی »قفقاز 2020« از دیروز 
2۱ لغایت 2۶ سپتامبر 2020)مــصــادف با 
99/0۶/۳۱ تا 99/07/۵ ( و با حضور حدود 
۱۳ هزار نظامی و ازجمله حدود هزار نظامی از 
کشورهای جمهوری اسالمی ایران، ارمنستان، 

چین، بــالروس، پاکستان و میانمار در منطقه 
جنوبی روسیه و حاشیه دریای خزر و دریای سیاه 
آغاز خواهد شد.« در این مانور که در زمینه سند 
»اقدامات در راستای تحکیم اعتماد و امنیت« 
وین مورخ 20۱۱ است، از جدیدترین  تجهیزات 
جنگی، سیستم های ضد موشکی، موشکی، 
هواپیماهای جنگنده،بالگرد و دیگر تسلیحات 

به روز استفاده می شود.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

 روز گذشته اکثر روزنــامــه هــا تيتر يــا عکس  •
ــازی مکانيزم  اول خــود را به موضوع فعال س
اعتنايى کشورهای  و بى  آمريکا  ماشه توسط 
مــخــتــلــف بـــه ايــــن مـــوضـــوع قـــــراردادنـــــد : 
ــه جــهــان بــه آمــريــکــا« ؛ ابتکار : ــزد:»ن  آفــتــاب ي
 »تکنوازی بى صدای تحريم« ؛ اعتماد : »پيروزی 
در جنگ ديپلماتيک« ؛ ايران : »تنهايى حداکثری 
ــرق : »تـــاش يــک جانبه آمريکا  آمــريــکــا«؛ ش
ــروز : »پايان صبر  ، يک جانبه ماند« ؛ وطــن ام
ــزوای حداکثری  استراتژيک«؛ سازندگى : »ان

آمريکا؛ شليک به ماشه«. 
فرهیختگان- اين روزنامه در گزارشى با عنوان  •

ــاز مذاکره با شــرق؛ امضا پس از 18 اکتبر«   »آغ
نوشت : » مزيت سياسى در چالش کنونى با آمريکا 
به رغم اين که ارزشمند است، آن چنان  که برخى 
انتظار دارند يا به اشتباه درباره آن غلو مى کنند، 
باعث نخواهد شد مشکل اصلى و فــوری کشور 
يعنى مسئله اقتصاد مرتفع شود. از طرف ديگر آن 
چه مشخص و انکارناپذير است اين است که راه حل 
همه مسائل و مشکاتى که اکنون ايران با آن ها 
دست به گريبان است از داخل نشئت مى گيرد و 
تغيير و تحوالت از مبدائى در داخل کشور است 
که به سمت سياست خارجى و روابط بين الملل ما 
مى رود و برای مثال مى تواند گره گشای اقتصاد 

داخلى و تجارت خارجى ما هم باشد.«
آفتاب یزد- در سرمقاله اين روزنامه آمده است:  •

»اين روزها حسن روحانى که شيفتگى خاصى به 
تزريق و تحميل به زعم خود »اميد« به مردم دارد، از 
انواع گشايش ها، پيروزی ها و خشنودی برای ملت 
سخن مى سرايد که هزار البته ما هم و همچنين 
ملت ميهن دوست ايران بخيل نيستيم! اما جناب  
رئيس جمهوری که به درستى توهم ترامپ در 
کاربرد مکانيسم ماشه را عليه کشورمان شکست 
خــورده دانسته؛ ای کاش امــروز صادقانه به اين 
هم اشاره مى کرد دولت بيش از هر رفتار خصمانه 
خارجى با بى تدبيری در زمينه مسکن به مانند 
بسياری از عرصه ها به اعتماد ملى آسيب وارد 

کرده است!؟«.

 آنا نوشت : اسنادی از سرويس اطاعات رژيم  •
بعث عراق توسط شبکه خبری عراقى »االتجاه« 
منتشر شــده که نشان مى دهد خــانــدان شاه 
در جريان جنگ تحميلى، از اين رژيم حمايت 
کردند.  بر اساس اين اسناد، خانواده محمدرضا 
ــران با کمک برخى از  پهلوی پس از فــرار از اي
نزديکان تيمور بختيار و شاپور بختيار برخى 
تجهيزات نظامى مانند جنگنده های آمريکايى و 
فرانسوی را که ايران در دوران پهلوی خريداری 
کرده بوده، با موافقت فرح پهلوی برای بمباران 
شهرهای ايران به رژيم بعث عراق تحويل داده 

است.
ــده بــان ایــران نوشت :  طبق شنيده ها  • دی

الهام چرخنده بازيگر سينما و تلويزيون که طى 
سال های اخير پس از تغيير مسير در فعاليت های 
حرفه ای خــود با حواشى فــراوانــى مواجه بود 
پس از آن که نتوانست حواشى و جنجال های 
رسانه ای را مهار کند، بعد از يک دوره طوالنى 
ــدت ســکــوت و فعاليت نــکــردن در سينما و  م
تلويزيون، همراه همسرش از ايــران خارج شد 
و بــرای زندگى به اتفاق سيد محمد درويشى 
به کشور عــراق مهاجرت کــرد. ايــن زوج مدت 
کوتاهى است که ازدواج خود را در ايران ثبت 

کرده اند.
اعتمادآنالین نوشت : غامحسين کرباسچى  •

)دبيرکل حزب کارگزاران سازندگى ايــران( و 
محمد قوچانى )سردبير روزنامه اعتمادملى( 
موفق شدند با مهدی کروبى ديدار و گفت وگو 
کنند. اين ديــدار 6 ساعته عصر يک شنبه 30 
شهريور 99 در منزل کروبى انجام شد و در آن 
خاطرات و روايت هايى از گذشته و حال کشور و 

به ويژه آينده جبهه اصاحات بيان شد.
جمهوریت نوشت:  مجتبى شاکری دبيرکل  •

جمعيت جانبازان انقاب اسامى مدعى شد : 
در قضايای فتنه 88 آقای خاتمى مى خواست 
با رهبری ديدار و از ايشان عذرخواهى کند اما 
ايشان پيغام دادنــد که هر چه قــرار است بيان 
شود در رسانه بيان شود. با اين حال دوستان و 
نزديکان وی را منع کردند و به اصطاح خودشان 
مانع از اين شدند که از اين حرف ها و پذيرش 

اشتباهات سندی دست رهبری قرار بگيرد.

رهــبــر معظم انــقــاب اســامــى صبح ديــروز 
)دوشنبه( در ارتباط تصويری با مراسم تکريم و 
تجليل از پيش کسوتان دفاع مقدس و مقاومت، 
با اشاره به پيروزی درخشان و واضح ملت ايران 
در دفاع مقدس گفتند: »اين واقعيت، نتيجه 
رهبری و فرماندهى شگفت انگيز امام خمينى، 
ــردم و  حضور همه جانبه قشرهای مختلف م
اقدامات و ابتکارات عقايى مدافعان اسام و 
انقاب در اين حماسه تاريخى بود که بايد مراقب 
تاش دشمنان در تحريف واقعيات اين قطعه از 
هويت برجسته ايرانيان باشيم.« رهبر انقاب 
همچنين با ابــراز تأسف شديد از جان باختن 
ــه حــدود 1۵0 نفر بر اثر کرونا، مــردم را  روزان
به رعايت کامل و مستمر دستورالعمل های 

بهداشتى فراخواندند.
ــاه اطــــاع رســـانـــى دفــتــر  ــگ ــاي بـــه گـــــزارش پ
ــار حضرت آيــت ا... خامنه ای   حفظ و نشر آث
)Khamenei.ir(، فرمانده کل قــوا، تکريم و 
تجليل از پيش کسوتان و رزمندگان دفاع مقدس 
اسام  مؤکد  توصيه  و  ملى  حتمِى  وظيفه  را 
خواندند و افزودند: »برای درک عظمت کار اين 
عزيزان و همرزمان شهيدشان بايد عظمت ميدان 
دفاع مقدس و چرايى و چگونگى اين قطعه مهم از 

تاريخ ايران را به خوبى درک و فهم کرد.«
ايشان صدام جاه طلب را تنها ابزاری در دست 
قدرت های بزرگ به ويژه آمريکا برشمردند و 
افزودند: »طرف های اصلى نبرد با ملت ايران 
يعنى »آمريکای ضربه خورده از انقاب اسامى، 
قدرت های نگران از ظهور يک هويت جديد 
اسامى- ايرانى در منطقه، ناتو و کشورهای 
اروپـــای غربى و شــرقــى«، صــدام را بــه حمله 
تحريک کردند تا نظام و انقاب اسامى را در 

هم بکوبند.«
حضرت آيــت ا... خامنه ای با اشــاره به انتشار 
اسناد توافق های آمريکا و صدام قبل از آغاز جنگ 
افزودند: »در طول سال های جنگ نيز کمک 
های نظامى، اطاعاتى و مالى غرب و شرق به 
رژيم بعثى از طريق امارات، کويت، عربستان و 

ديگر مسيرها ادامه داشت.«
رهبر انقاب عاوه بر تحريک دشمنان، اوضاع 
داخلى ايران را نيز در تشجيع صدام به حمله، 
مؤثر دانستند و افزودند: »وضع نامناسب ارتش 
از لحاظ امکانات و فرماندهى در ســال آغاز 
جنگ، نوپديد بودن سپاه و کمبود شديد امکانات 
دفاعى، واقعياتى بود که دشمن از آن ها اطاع 
داشت و همين مسائل نيز آن را به آغاز جنگ، 

بيشتر تحريک کرد.«
حضرت آيت ا... خامنه ای پس از تشريح چگونگى 
آغاز جنگ تحميلى 8 ساله به بررسى مستند 
عوامل و نکات مهم دفاع جانانه و پيروزمندانه 

ملت ايران در مقابل دشمنان پرداختند.

نقش بسیار حّساس و شگفت انگیز رهبری 	 
و فرماندهی امام 

ايشان در اين زمينه، رهبری و فرماندهى امام 
خمينى)ره( را از آغاز تا پايان دفاع مقدس بسيار 
حساس و شگفت انگيز برشمردند و افزودند: امام 
از همان آغاز، ابعاد و حجم واقعى کارزار را شناخت 
و با درايتى اعجاب انگيز اعام کرد که اين جنگ، 
نبرد دو کشور همسايه نيست بلکه دشمنان 
انقاب اسامى و ملت ايران در پشت صدام در 

مقابل نظام اسامى صف آرايى کرده اند.
رهبر انقاب، آوردن ملت به صحنه دفاع مقدس 
ــل عظيم الشأن  ــام راح را تشخيص حياتى ام
دانستند و افزودند: امــام با درک عميق خود، 
مانند اصل انقاب، ملت را به وسط ميدان کارزار 
همه جانبه آورد چــرا که فهميد صــرف حضور 
 نيروهای مسلح نمى تواند مسئله را حل کند.
ايشان، شخصيت  بى نظير، نفوذ معنوی، صداقت و 
معصوميت در بيان حقايق و واقعيات و نگاه تيزبين 
را از ديگر ويژگى های فرماندهى امام در هشت 
سال دفاع مقدس برشمردند و افزودند: امام با 
قاطعيتى فوق العاده و بى نظير، فرمان مى داد 
و کارها را به پيش مى برد که تأکيد بر شکست 
حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر و سوسنگرد از 

نمونه های اين قاطعيت عجيب است.
ايشان موضع گيری های هوشمندانه به اقتضای 
شرايط مختلف جنگ را از ديگر ويژگى های امام 
خواندند و با ذکر نمونه هايى افزودند: دادن 
روحيه به ملت و تحقير دشمن در هنگام الزم، 
جلوگيری از آفت مخّرب غرور در پيروزی ها و 
دلگرمى دادن و تفقد رزمندگان در مواقع مورد 
نياز از جمله روش هايى بود که اين پدر مهربان 
و مدير معنوی، آگــاه و مسلط بر ميدان به کار 

مى گرفت و دفاع مقدس را هدايت مى کرد.
رهبر انقاب با ابــراز تأسف از غفلتى که در 
نوشته ها و مباحث مربوط به دفاع مقدس درباره 
نقش امام خمينى وجود دارد، افزودند: بايد در 

اين زمينه کار جدی و گسترده انجام شود.

ــاره دفـــاع مــقــّدس بــرای 	  ــ چند نکته درب
جلوگیری از تحریف و شبهه افکنی

ــر مــراقــبــت از  ــد بـ ــي ــأک ــا ت ــس بـ ــپ ــان س ــشـ ايـ
ــات  ــي ــع ــف واق ــري ــح ــرای ت ــ ــاش دشـــمـــن بـ ــ ت

دفـــاع مــقــدس، بــه بيان نکاتى دربـــاره ابعاد 
ــن پــديــده پــرداخــتــنــد. ــرف و عــظــيــم ايـ ــگ  ش
»پيروزی درخشان و روشن ملت ايران در جنگ 
تحميلى« نخستين نکته ای بود که حضرت آيت 
ا... خامنه ای به آن اشاره کردند و گفتند: هدف 
دشمن از به راه انداختن جنگ، ساقط کردن 
نظام اسامى، سلطه مجدد بر ايــران و تجزيه 
کشور بود اما يک وجب از خاک ايران را نتوانستند 
اشغال کنند و يک قدم هم نتوانستند جمهوری 

اسامى و ملت ايران را به عقب برانند.
ايشان با اشاره به شکست های مداوم ايران در 
جنگ های يکى، دو قرن اخير در دوره قاجار و 
در دوره پهلوی و تحقير سران ايران در آن دوران، 
افزودند: ملت ايــران در دفاع مقدس توانست 
در مقابل قدرت های شرق و غرب و کشورهای 
وابسته به آن ها بايستد و با سربلندی پيروز شود و 
بر همين اساس اين دفاع پيروزمندانه، بخشى از 

هويت ملى ايران است.
رهبر انقاب اسامى در نکته  بعدی، دفاع 
مقدس را از ابتدا تا انتها يکى از »عقانى ترين 
و مدبرانه ترين حرکات ملت ايران« برشمردند 
و گفتند: برخى ها تاش دارنــد تا با استناد به 
خطايى که در يک جمعى صورت گرفته، دفاع 
مقدس را به بى تدبيری متهم کنند، درحالى که 
اين دفاع از همان شروع کار يعنى همکاری ارتش 
و سپاه و انتخاب تاکتيک های مبتکرانه و شجاعانه 
و انجام اقدامات بزرگ و شگفت آور در عمليات 
ها تا پايان جنگ و قبول قطعنامه، همه مبتنى بر 

عقانيت و تدبير بود.
ايشان افزودند: اين ها همه کارهای مدّبرانه و 
بزرگى بود، کارهای عاقانه بود؛ کمتر نيروی 
مسّلحى با اين توانايى فکری و با اين اقتدار 
معنوی و تدبير مى تواند کار را پيش ببرد. حّتى 
قبول قطعنامه هم در پايان کار، در آن شرايط که 
امام از آن تعبير کردند به »نوشيدن جام زهر«، 
اين هم مدّبرانه بود. در آن مقطع، اين کار، کار 
مدّبرانه ای بود، بايد انجام مى گرفت. اگر مدّبرانه 
نبود، اگر عاقانه نبود، امام انجام نمى داد. ما از 
نزديک شاهد بوديم و مى ديديم که چه دارد مى 
گذرد؛ کار، بسيار عاقانه بود. بنابر اين، از اّول 
تا آخر، مسئله   دفاع مقّدس يک پديده  ُعقايى 
و يکى از عقانى ترين حرکات مّلت ايران بود و 

تحريف ها را در اين مورد بايد مراقب بود.

مدل ســازی جدید بــرای حضور مــردم در 	 
دفاع مقّدس و ُبروز استعدادها

»شکل گرفتن يک مدل جديد از حضور مردمى و 
بروز استعدادها در دفاع مقدس« سومين نکته ای 
بود که حضرت آيت ا... خامنه ای به آن اشاره 
کردند و افزودند: اين مدل بى نظير و بى سابقه در 
جهان به گونه ای بود که هر فردی اعم از رزمنده 
14 ساله تا پيرمرد ۷0 ساله يا دختر دانش آموز 
دبستانى و بانوان محترم در پشت جبهه يا پزشک 
و جــراح و کشاورز و کارمند و دانشجو و شاعر و 
انــواع قشرها و صنوف مختلف، هر يک جايگاه 
خود را در اين شبکه عظيم مردمى  پيدا مى کردند 
و مشغول دفــاع و خدمت مــى شــدنــد. ايشان 
خاطر نشان کردند: در اين مدل گسترده حضور 
مردمى ، استعدادهای مهمى ظهور مى يافت، 
به  عنوان مثال يک جــوان روستايى از کرمان 
تبديل به حاج قاسم سليمانى شد، يا يک افسر 
جوان تبديل به فرمانده ای مجرب و توانا همچون 
شهيد صياد شيرازی و شهيد بابايى شد، يا از يک 
روزنامه نگار داوطلب در کوران حوادث جبهه، 
 نابغه اطاعاتى مثل شهيد باقری ساخته شد.
رهبر انقاب اسامى تأکيد کردند: امــروز هم 
اگر همت شود و نگاه صحيح به مسائل و مردم 
وجود داشته باشد، مى توان از اين مدل بى نظير 
استفاده کرد. البته بحث جنگ با بحث اقتصاد 
متفاوت است ولى صاحبان فکر مى توانند در 
بررسى ها و پژوهش های خود، اين مدل را به عنوان 

ــزار اقتدار ملى درنظر بگيرند. حضرت آيت  اب
ا... خامنه ای نقش آفرينى مــردم و گــروه های 
مختلف در پشت جبهه را بخش ديگری از اين مدل 
عظيم مردمى دانستند و گفتند: کمک های مالى 
مردمى، آذوقه رسانى به جبهه ها، رسيدگى به 
مجروحان، بدرقه و تشييع باشکوه شهيدان در 
شهرها، حمايت های فرهنگى تبليغاتى و مقابله 
با عمليات روانى دشمن، پذيرايى و اسکان جنگ 
زدگان در شهرها و مقاومت مردم در شهرهايى 
کــه آمــاج حمات موشکى رژيــم بعث بودند، 
نمونه هايى از اين نقش آفرينى ها هستند. ايشان 
بروز عالى ترين فضايل اخاقى و معنوی و تعالى 
روحى در ميان رزمندگان را يکى از فصل های 
درخشان کتاب قطور دفاع مقدس برشمردند و 
افزودند: شرح حال هايى که از برخى رزمندگان 
نوشته شده، وصيت نامه شهدا، فضايل اخاقى 
همچون صدق و صفا، اخاص، تواضع، خدمت به 
ديگران، ايثار، فداکاری، سحرخيزی ها و عبادت 
های عارفانه، بى اعتنايى به زيورهای دنيوی و 
رفتارها و حاالت مادران در اعزام جوانان خود به 
جبهه و استقبال از فرزندان شهيدشان، همه به 
برکت اسام و ايمان عميق دينى بود که در دوران 

دفاع مقدس تجلى و بروز يافت.

امنیت کشور به برکت دفاع مقدس است که 	 
نشان داد هر تجاوزی پاسخ کوبنده می گیرد

»سرمايه سازی دفاع مقدس برای کشور« نکته 
بعدی بود که رهبر انقاب اسامى به آن اشاره 
کردند و گفتند: يکى از اين سرمايه سازی های 
ارزشمند »امنيت« است که به برکت دفاع مقدس 
به دست آمده زيرا دفاع ملت ايران نشان داد که 
هزينه تعرض و تجاوز به کشور بسيار باالست 
و هــر مــتــجــاوزی بــا پاسخ کوبنده مــواجــه مى 
شود، بنابراين متجاوز قبل از هر اقدامى تأمل 
 خواهد کرد و آن را به صرفه نخواهد دانست.
ــت به  ــرک ــاوری« و »ح ــودبـ ــه خـ ــي ــان »روح ــش اي
سمت نوآوری های فنى و علمى« را يکى ديگر 
از سرمايه های دوران دفــاع مقدس دانستند 
و افــزودنــد: در هــمــان دوران و هنگامى که 
ــدف موشک های دشمن  ــران ه شهرهای ايـ
بــود و هيچ کشوری به ما موشک و تجهيزات 
دوستان  و  مقدم  طهرانى  شهيد  داد،  نمى 
و  پايه گذاری کردند  را  وی، صنايع موشکى 
توانايى کنونى موشکى، نتيجه همان روحيه 
ــاوری و حرکت علمى آن زمــان اســت. ــودب  خ
رهبر انقاب اسامى، جرئت انجام کارهای 
به ظاهر نشدنى و ارتقای سرمايه انسانى کشور 
ــاع مقدس  را از جمله سرمايه های دوران دف
برشمردند و گفتند: يک نمونه از سرمايه های 
انسانى دوران دفاع مقدس، شهيد سليمانى بود 
که در عرصه منطقه و ديپلماسى، اقدامات شگفت 
آوری انجام مى داد و هنوز ملت ايران از گستره 

فعاليت های اين شهيد عزيز اطاع کافى ندارد.

برمال شدن ذات و واقعّیت بزک شده  تمّدن 	 
غرب و آشکار شدن توانایی ها و ظرفّیت های 

مّلت ایران برای دنیا
آيـــت ا... خامنه ای »آشنايى بيشتر  حضرت 
ملت ايــران با ذات و واقعيت تمدن غرب« را از 
ديگر نکات هشت سال دفاع مقدس دانستند 
و افزودند: در تاريخ معاصر ايران عناد و خباثت 
ــران چندبار  دولــت هــای غربى در حق ملت اي
آشکار شده اما اين دولت ها با حمايت کامل از 
حکومت فاسد، ضد بشری و ديکتاتوری صدام، 
ادعاهای حقوق بشری و انسانى خود را عمًا 
لگدمال کردند و ماهيت خود را بروز دادند که 
اين شناخت عميق  خيلى مهم است و بايد در 
همه تصميمات ما نقش داشته باشد. ايشان، 
»بروز توانايى ها و ظرفيت های ملت ايران برای 
جهانيان« را از ديگر نکات تأمل برانگيز دفاع 
مقدس برشمردند و افزودند: دفاع مقدس در 

اوج حمات رسانه ای دشمنان ايران، خود به 
يک »رسانه  رسا و صدای بلند« تبديل شد و با 
نشان دادن شجاعت، وحدت، همت و مقاومت 
ملى ايرانيان، برای اين ملت در جهان ارزش و 
وجهه درست کرد. رهبر انقاب اسامى دفاع 
مقدس را تابلويى عظيم و درخشان در پيش روی 
ملت ايران خواندند و افزودند: جنگ پديده ای 
سهمگين و خشن است اما با وجود همه مشکات 
و ضايعات آن، دفــاع مقدس بــرای ملت ايران 
برکات، بشارت ها، پيشرفت ها و طراوت هايى 

به ارمغان آورد.

از بین رفتن ترس و اندوه در اثر مقاومت و 	 
استقامت

حضرت آيت ا... خامنه ای ادبيات جهاد در قرآن 
را بشارت آميز و در نفى ترس و اندوه دانستند و 
گفتند: نظير همين ادبيات درباره مقاومت وجود 
دارد و قرآن تأکيد مى کند اگر استقامت کنيد، 
ترس و انــدوه که دو آفت بزرگ برای يک ملت 

است، از شما برداشته خواهد شد.
ايشان کارهای انجام  شده در خصوص دفاع 
مقدس را با ارزش اما کم دانستند و خاطرنشان 
ــاع مقدس دورتــر  ــان دف کــردنــد: هر چه از زم
مى شويم بايد به معرفت آن نزديک تر شويم چرا 

که دست های تحريف گر در کمين هستند.
رهبر انقاب اسامى، ادبيات دفاع مقدس 
را به سرچشمه ای جوشان تشبيه کردند و با 
تأکيد بر توليد متون فاخر ادبى به عنوان منابع 
غنى برای خلق آثار هنری و همچنين لزوم 
رزمندگان  و  شهيدان  از  شخصيت پردازی 
جنگ گفتند: مــوضــوع يــادواره هــای دفــاع 
مقدس نيز مسئله مهم ديگری اســت که از 
ايجاد فاصله نسلى در مقوله جهاد و مقاومت 

جلوگيری مى کند.
حضرت آيت ا... خامنه ای، مدافعان حرم را 
نمونه ای درخشان از تداوم برکات دفاع مقدس 
و استمرار روحيه جهاد در نسل جديد برشمردند 
از  ــد: حضور همزمان رزمندگانى  ــزودن اف و 
ــوری، عراقى،  مليت های مختلِف ايــرانــى، س
لبنانى و افغانستانى در صف واحد از حقايق 
ــای حــيــرت انــگــيــز زمـــان مــاســت. ــده ه ــدي  و پ
رهبر انقاب اسامى در بخش پايانى سخنان 
شان با تقدير از تاش های فداکارانه و دايمى 
کادر درمان و مسئوالن در مقابله با کرونا، از فوت 
روزانه 1۵0 تا 1۷0 نفر از هموطنان در اثر کرونا 
ابراز تأسف کردند و افزودند: عاج اين واقعه 
تأسف بار به دست خود مردم و در گرو رعايت 
اصول بهداشتى مثل فاصله گذاری، استفاده از 

ماسک و شستن دست هاست.

حضور در مرزها برای اظهار ارادت درست 	 
ــارت اربعین را در منازل  نیست؛ امسال زی

بخوانیم
حضرت آيت ا... خامنه ای در خصوص مسئله 
امام  ــران عاشق  اي نيز گفتند: ملت  اربعين 
حسين)ع( و زيارت اربعين هستند اما قضيه 
راهپيمايى اربعين صرفًا متوقف به صاحديد 
کروناست  بــا  مقابله  ملى  ســتــاد  مسئوالن 
که تاکنون با انجام آن مخالفت کــرده انــد، 
باشند. تسليم  و  تــابــع  بــايــد  همه   بنابراين 
ايشان با انتقاد از حضور برخى افراد در مرزها 
برای اظهار ارادت به امام حسين)ع(، گفتند: 
اظهار ارادت بايد از منازل انجام شود همچنان 
که در روز اربعين چند زيارت وارد است و مردم 
مى توانند با خواندن آن ها، به پيشگاه حضرت 
آرزوی  ما  که  کنند  شکوه  سيدالشهداء)ع( 
حضور داشتيم اما با اين وضع مقدور نشد تا 
ان شاءا... آن حضرت عنايت و کمکى بفرمايند.
پيش از سخنان فرمانده کل قــوا، سرلشکر 
باقری رئيس ستاد کل نيروهای مسلح با بيان 
گزارشى از برنامه ها و فعاليت های انجام شده 
در زمينه حفظ و ترويج فرهنگ، آثار و ارزش های 
دفاع مقدس گفت: وظيفه ماست که آن دوران 
زرين و نقطه نورانى در کشور را زنده نگه داريم 
و با پاسداری از آن اجازه ندهيم دوران سراسر 
افتخار دفــاع مقدس، تحريف و به فراموشى 

سپرده شود.

 دفاع مقدس  از ابتدا تا انتها 
عقالنی ترین حرکت ملت

 رهبر انقاب:قبول قطعنامه در پايان کار که امام از آن به 
»نوشيدن جام زهر«، تعبير کردندهم مدّبرانه بود 

ويژه های خراسان  

پالس های منفی اصالحات به 
کاندیداتوری الریجانی 

چندی قبل بود که محمد عطريانفر عضو شورای 
مرکزی حزب کارگزاران در يادداشتى از نزديک 
بودن على الريجانى به جريان اصاحات نوشته 
ــای الريجانى از  بـــود:» بايد تاکيد کنم کــه آق
اصولگرايى  جريان  به  متعلق  تاريخى،  منظر 
ــروز رفتار،  اســت، امــا حداقل از ســال 84 تا ام
منش و نوع سياست ورزی ايشان شباهت های 
ــادی به رويکرد های اصــاح طلبانه داشته  زي
ايــشــان هــم نوعى  و تجربه ســه دوره مجلس 
رضايتمندی را از سوی اصاح طلبان در کنار 
خود دارد.«  يادداشتى که بسياری آن را حضور 
کارگزاران با على الريجانى  در انتخابات رياست 

جمهوری پيش رو بيان کردند.
 با اين حال عطريانفر روز گذشته در مصاحبه 
ای اين برداشت را اشتباه توصيف کــرد:» اين 
برداشت اشتباه است که حزب کــارگــزاران به 
دنبال حمايت از على الريجانى است. در شرايط 
فعلى ما عاقه مند هستيم که نيرويى از داخل 
جبهه اصاحات معرفى کنيم که زمينه اجتماعى 
مردمى داشته باشد و به تاييد شورای نگهبان 
بــرســد.« البته او در بخش ديگری از صحبت 
ــاره کــرد که »اگــر نتوانستيم نيروی  هايش اش
ذاتى اصاح طلب را به عنوان نيروی محوری در 
انتخابات داشته باشيم، بايد حول تدابير خاتمى 
مشابه  تواند  مى  تصميم  آن  و  بگيريم  تصميم 
سال92 باشد« و اين يعنى اگر شرايط مطلوب 
با تصميم کــارگــزاران  فراهم نشود و خاتمى 
مــوافــقــت کــنــد، حــضــور 1400 الريــجــانــى با 
کارگزاران منتفى نخواهد بود. در همين زمينه 
اسماعيل گرامى مقدم سخنگوی حزب اعتماد 
ملى  با انتقاد از افرادی که صرفا »برای قدرت 
گرفتن در جريان های مختلف سياسى « حضور 
مى يابند، دربــاره نحوه حضور اصاحات در 
انتخابات تصريح کرد که »اصاح طلبان  روی 
نامزد اصاح طلب به تفاهم خواهند رسيد«؛ 
سخنانى که به نوعى از بى رغبتى  اردوگــاه 
على  همچون  هايى  گزينه  بــه  طلبى  اصــاح 

الريجانى تعبير مى شود. 

هیچ نهادی به فکر بحران 
انرژی در کشور نیست

يک مقام مسئول با ارسال گزارشى برای تعدادی 
از مسئوالن ارشد نهاد رياست جمهوری با اشاره 
به اين که استانداردها و معيارهای مربوط به 
ميزان مصرف انرژی در ساختمان های ساخته 
شده در کشور، همچنان با استانداردهای قانونى 
همخوانى نــدارد و تنها در حدود 10 درصد از 
ساختمان  های جديد رعايت مى  شود، هشدار 
داده متاسفانه با ادامه روند موجود مصرف انرژی 
در ساختمان ها، تراز عرضه و تقاضای مصرف 
انرژی به ويژه گاز در کشور دچار چالش جدی 

خواهد شد.

دورکاری جانبازان کارمند در 
ایام کرونا چه شد؟

طبق گــزارش جديد يک نهاد مسئول مشخص 
شده به  رغم گذشت حدود هشت ماه از شيوع 
ويروس کرونا در کشور، طرح دورکاری ستاد ملى 
مبارزه با کرونا برای جانبازان شاغل در دستگاه 
ــودن 20 درصد  هــای دولتى با حداقل دارا ب
ضايعه ريوی در کميسيون پزشکى بنياد شهيد و 
امور ايثارگران، همچنان در نوبت تصويب توسط 
تعدادی از مسئوالن اجرايى است و به نوبت اباغ 

نرسيده است.
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روایت                                سال

عقربه های ساعت به ظهر روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ نزدیک می شود. شهرهای کشورمان در آرامش به 
سر می برند اما این آرامش قبل از توفان است. همه در خانه هایشان مشغول استراحت هستند و لحظات 
خوبی را در کنار خانواده سپری می کنند اما دشمن در اتاق عملیات، در حال رصد آخرین  اطالعات برای 
حمله ای ناجوانمردانه به سرزمین مان ایران است. دقایقی بعد صدام، رئیس جمهور وقت عراق،  فرمان 
حمله به مرزهای ایران را به طور رسمی اعالم می کند و اخبار شروع تجاوز تمام عیار، دنیا را فرا می گیرد. صدام رو به 
دوربین می گوید تمام امکانات نظامی و انسانی و مالی اش را ردیف کرده تا یک هفته دیگر به تهران برسد و خاک ایران را 
تصرف کند! خیالی که از همان اول هم باطل به نظر می رسید. ایرانی ها اما کوچک و بزرگ به پا می خیزند، خون می دهند 
و از جان شان می گذرند اما امیدوار و استوارند. آن ها با ابتدایی ترین تجهیزات راهی جبهه می شوند تا مبادا یک وجب 
از خاک کشورشان به دست دشمن بیفتد و همین اتفاق هم می افتد. بیشتر از 2۱۳ هزار نفر شهید و ۳2۰ هزار دالور، 
جانباز می شوند. جانبازانی که حاال بعد از 4۰ سال بعضی هایشان بین مان نفس می کشند و هر کلمه شان روایتی است 
از رشادت ها، دلتنگی ها، عاشقانه ها و سختی ها. در دومین روز از هفته دفاع مقدس و در پرونده امروز »زندگی سالم« 
به سراغ  سید غضنفر موسوی جانبازی رفتیم که به خاطر مشکالت اعصاب و روان از ۳۵ سال پیش حتی لحظه ای خواب 
به چشمش نیامده است. انگار او حاال آمده تا ما را بیدار کند و به ما بگوید که این روزهای سخت تحریم هم مثل آن روزگار 

توپ و خمپاره می گذرد و تمام می شود اما آن چه که باقی خواهد ماند، نام جاوید ایران و ایرانی با غیرت است.

پرونده

جــــــانباز
 یب خوایب های یکــ
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مصطفی میرجانیان| روزنامه نگار 

 موسوی از تیرماه ۱۳6۵ 
 و بعد از شیمیایی شدن 
 دیگر نمی تواند خواب را 
در چشمانش احساس کند

در جوانی ام شبانه روز کار می کردم

آقاسید این روزها را در روستای رهیز شهرستان سمیرم در جنوب استان اصفهان می گذراند. او چند 
سالی است که از کارمندی در وزارت کشور بازنشسته شده و درباره اوضاع و احوال این روزهایش 
می گوید: »من در بخش »پادنا« زندگی می کنم. پادنا یعنی ریشه قله دنا. این منطقه همان جایی است 
که سال گذشته هوایپمای تهران-یاسوج سقوط کرد. من تا ششم ابتدایی در پادنا درس خواندم و 
برای ادامه تحصیل باید به شهر می رفتم. مردم پادنا آن زمان زیر خط فقر زندگی می کردند. ما نه آب 
داشتیم، نه جاده و نه حمام. مجبور بودیم برای امرار معاش به شهرهای بندری برویم. وقتی ششم 
ابتدایی را خواندم تصمیم گرفتم تا برای پیشرفت به شهر دیگری بروم. با پدرم به خرمشهر رفتم و 
چند وقتی در آن جا ماندم. عمه ام در آن جا زندگی می کرد و ما هم آن جا ماندگار شدیم. چندین سال 
با پدرم در خوزستان بودیم. آن روزها به یک مغازه خشک شویی رفتم و در طول دو سال، نصف مغازه 
را از صاحبش خریدم. تا این که زمان خدمت  فرا رسید و خدمت من در نوده گنبد کاووس و آزادشهر 
بود که سرانجام خدمتم در آباده تمام شد و به خرمشهر برگشتم. در آن سال ها چندین تجربه کاری از 
جمله آشپزی،  رانندگی، مکانیکی و ... کسب کردم. یادم هست که بعد از پایان خدمتم، زمانی که به 
خرمشهر برگشتم، مغازه اتوکشی را که فروخته بودم دوباره خریدم و شبانه روز کار می کردم. روزی 
صد لباس با دست می شستم و   باالی پشت بام پهن می کردم. بعد هم کم کم به فکر ازدواج افتادم. به 

شهر خودم یعنی پادنا آمدم، با کمک خانواده همسرم را پیدا کردم و متاهل شدم.«

فرزندم را فقط یک بار دیدم
»موسوی« خستگی ناپذیر و پرتالش، خیلی زود مسیر صحبت هایش را به 

زمان جنگ می برد و از خاطراتش درباره جبهه می گوید: »از شهریور ۵۹ 
که جنگ شروع شد به عنوان مسئول تدارکات وارد جبهه شدم. من و 

شهید »بهنام محمدی« کارمان این بود که لوازم و وسایل را از مسجد 
جامع  خرمشهر تحویل می گرفتیم و به بچه ها در جبهه می رساندیم. 
همان روزها خداوند، دو دختر دوقلو به نام های فاطمه و زهرا به من 
داد و من هم چون در منطقه بودم، از زمان تولدشان خبردار نشدم. 

ماموریت مان که تمام شد، مرخصی گرفتم و برای دیدن خانواده ام به 
خانه آمدم. آن جا دیدم که زهرا حالش خوب نبود، او را به بیده بردم و با 

آمبوالنس راهی بیمارستان سمیرم کردم. زهرا بستری شد و من به خانه 
 برگشتم. صبح دیدم مادرم دست خالی به خانه آمد. از او پرسیدم که زهرا 

کجاست؟ گفت: زهرا بعد از نماز تمام کرد، یک خانم  سمیرمی کمکم کرد همان 
جا دفنش کردم و آمدم. من هم به جبهه برگشتم و همچنان از قبر بی نشان دخترم 

زهرا بی خبر هستم.«

روزی که گاز خردل را نوش جان کردم!

آقاسید به داستان جانبازی اش 
ــد، لحن صدایش  ــی رس کــه م
همه  ــار  ــگ ان مــی کــنــد.  تغییر 
آن مــاجــراهــا دوبــــاره جلوی 
چشمانش می آید. بغضش رو 
قورت می دهد و صحبت هایش 
را این طور ادامــه می دهد: »4 
اسفند سال 1364 بچه های 
ایرانی از صبح تا ظهر حدود 
بعثی  هواپیمای  فــرونــد   6۵
را انداخته بودند. تحمل این 

موضوع برای صدام و کشورهای منطقه سخت بود. آن ها هم برای انتقام، تمام منطقه خرمشهر، 
آبادان، جزیره مینو و ... را با بمب های شیمیایی آلوده کردند و مسئوالن به ما اعالم کردند که 
بچه ها ماسک هایشان را بزنند. یادم می آید موقع نماز بود و من به مقر تدارکات رفتم تا غذای 
بچه هایمان را بیاورم اما مسئول توزیع غذا نبود. انگار چیزی به من الهام  شد که از فرصت 
استفاده کنم و نمازم را بخوانم. همین که از مقر تدارکات بیرون آمدم، آن جا را هم بمباران 
کردند. من هم به سنگر برگشتم که نزدیک شط یا دهانه خلیج فارس قرار داشت. یک خاکریز 
سه، چهار متری را باید پایین می آمدم تا به ساحل شط برسم و وضو بگیرم. من هم از آن باال 
لیز خوردم و ماسکم را در آوردم و وضو گرفتم. ناگهان چیزی شبیه ابر کنار ساحل شط شکل 
گرفت. حالم بد شد و به هر زحمتی خودم را به بچه ها رساندم. حالت عادی نداشتم و  ماسکم را 
هم فراموش کردم اما مسیر سنگر تا بیمارستان، شیمیایی شده بود. شرایطم بدتر شد و وقتی 
به بیمارستان رسیدم، نفس های آخر را می کشیدم. در مسیر، گاز خردل را نوش جان کردم، 
گازی که به سیستم عصبی حمله می کند و شانس زنده ماندن بعد از آن روز برایم خیلی کم شده 

بود. بعد از آن من به طور صددرصد  شیمیایی شدم.«

شوک برقی خواب را برای همیشه 
از من گرفت 

این جانباز اهل سمیرم، مردی است که 3۵ سال رویای شیرین 
خوابیدن را به همراه سالمتی تقدیم هموطنانش کرده است. از 
او درباره دلیل این اتفاق می پرسم  که می گوید: »حدود سه ماه در 
بیمارستان اهواز بستری بودم. پزشکان در آن مدت هرجور دارو و 
درمانی را امتحان کردند اما فایده ای نداشت. گاز خردل سیستم 
عصبی ام را به هم ریخته بود. مدام در نظرم می آمد )خیال می کردم( 
که همه خانواده ام را از دست داده ام و فریاد می زدم و گریه می کردم. 
سه پزشک حاذق تصمیم گرفتند که تا 12 جلسه و یک روز در میان 
به من شوک برقی وارد کنند تا شاید مسیر درمانی ام سریع تر و بهتر 
طی شود. همین شوک های برقی خواب را از من گرفت. از تیرماه 
سال 136۵ تا حاال حتی یک ثانیه نخوابیدم. دوست دارم بخوابم اما 
مغزم فرمان نمی دهد. حاال شبیه خودرویی هستم که بدون سوئیچ 
روشن شده و یکسره کار می کند! آن اوایل برایم سخت بود. همان 
چند روزی که شوک های برقی طول کشید، داروهایی برایم تجویز 
می کردند که مدت زیادی می خوابیدم اما وقتی شوک ها تمام شد 
خواب از چشمانم رفت. سال ها گذشت و تحمل شرایط برای من 
خیلی سخت تر شده بود که برای درمان به تهران آمدم. پروفسور 
خیلی ماهری در تهران طبابت می کرد که من از یک سال قبل نوبت 
گرفته بودم تا پیش او بروم. او بعد از بررسی آزمایش ها و معاینه ام، 
جمله ای به من گفت که عجیب بود. وقتی معاینه ام کرد با لهجه 
خاصی گفت: »باباجون! خودکشی نکنی!«. من خیلی از این حرف 
او ناراحت شدم، بعدش با هم بگومگو کردیم و آخر هم آب پاکی را 
روی دستم ریخت و گفت که هیچ وقت خوب نمی شوی. همین طور 

به زندگی ادامه بده.«

این بیماری درمان ندارد؟

به این جای مصاحبه که می رسیم، سواالت زیادی در ذهنم می آید که می خواهم 
بدون تعارف از این جانباز بپرسم و با روی گشاده او رو به رو می شوم که با خنده، 
منتظر سواالتم می ماند. می پرسم که اگر نمی خوابید، چطور استراحت می کنید؟ 
هیچ وقت برای درمان اقدام نکردید؟ تحمل این شرایط منطقا ممکن است؟ و ... 
که آقاسید جواب می دهد: »آن اوایل که به این مشکل مبتال شدم با همه اطرافیانم 
بدخلقی می کردم. یکی از بستگان مقداری پول به من داد و برای درمان به دبی 
رفتم. همان روزهایی که قطعنامه اجرا شد، من ویزای سفر به دبی گرفتم. ویزای 
من 14 روزه بود اما من هفتاد روز در بیمارستان بستری بودم ولی هیچ اتفاق مثبتی 
در مراحل درمانی ام نیفتاد. اتفاقا آن جا هم می خواستند دوباره شوک برقی به من 
بدهند ولی قبول نکردم و از بیمارستان خارج شدم. مدت ویزای من گذشته بود و در 
دبی به دادگاه رفتم. مدارک را نشان دادم و به ایران برگشتم. نکته جالب ماجرا این 
جاست که وقتی برگشتم به خاطر سفر خارجی مدتی حقوقم را قطع کردند! چند 
سال بعد از این سفر به پیشنهاد یکی از  همکارانم در استانداری خوزستان پیش یک 
دکتر  معروف رفتم که هیپنوتیزم انجام می داد. 6 یا 7 جلسه جای او رفتم و روزی 
۵-6 ساعت هیپنوتیزم می شدم ولی فایده ای نداشت. بعد  فهمیدم که هیپنوتیزم 
هم برای خوابیدنم فایده ای ندارد اما یاد گرفتم که چطور به بدنم استراحت بدهم. 
من خودم به نوعی از گردن به پایینم را هیپنوتیزم می کنم و استراحت می کنم 
البته که کار خطرناکی است و هر فردی نباید سمت این چیزها برود. من اسم آن 
را »خلسه« گذاشته ام.  خلسه حالت خاصی از آگاهی است که بدن در وضعیت 
آرامش یا تن آرامی قرار می گیرد. در این حالت، ذهن کاماًل آگاه و بیدار است اما 
اعضای بدن از گردن به پایین سبک می شود و وزن شان را احساس  نمی کنم. این 
حالت 1۵ تا 30 دقیقه طول می کشد. گاهی هم در زمان بیکاری به رودخانه ای 
در پایین دست دنا می روم، به آب خیره می شوم و ذکر می گویم. این طوری ذهنم را 

آزاد می کنم و خستگی از عضالتم در می آید.«

 من خودم را مدیون
 این انقالب می دانم

بعضی ســـواالت ظــاهــرا  تــکــراری  هستند اما 
پرسیدن شان از بعضی آدم هــا خالی از لطف 
ــاره دغدغه هایش  نیست. از آقــا غضنفر  دربـ
می پرسم، این  که اگر جنگی باشد آیا باز هم راهی 
جبهه می شود یا می گوید که دیگر از ما گذشته 
ــت: »من  ــن و صریح اس ــت؟ پاسخش روش اس
خودم را مدیون این انقالب می دانم. هنوز هم 
اگر خطری این انقالب را تهدید کند، لحظه ای 
درنگ نمی کنم و جانم را کف دستم می گیرم 
چــون نمی توانم در برابر جامعه ام بی تفاوت 
باشم. خداوند من را انسان آفریده است و انسان، 
باید  هرکسی  می کند.  مسئولیت  احــســاس 
کار خودش را به بهترین صورت انجام دهد. از  
پاکبان کف خیابان گرفته، تا کارمند و مسئول. 
فردا همه مان باید جواب بدهیم که چرا کارمان 
را درست انجام ندادیم؟ ازهمه می خواهم به هم 
رحم داشته باشید و به مردم فکر کنید. ما همه، 
کوچک و بزرگ، مرد و زن و ...، مدیون انقالب 

هستیم. حواس مان هست؟«

 انرژی من
 ۱۰۰برابر بقیه است

می پرسم که آقا سید غضنفر، ازاین نوع  زندگی 
خسته نشدید؟ از صدای تان مشخص است که 
روحیه باالیی داریــد، چطور این قدر امید به 
زندگی در صدا و رفتارهایتان موج می زند؟ او 
پاسخ می دهد: »درست است که مدام خوابم 
ــرژی من صدبرابر  می آید و خسته ام ولــی ان
شماست. همیشه بــیــدارم و کلی کــار انجام 
ــاری را هــم عــار نمی دانم.  مــی دهــم. هیچ ک
گاهی ترشی درســت می کنم. مدتی بعد از 
ــرارداد بستم و  بازنشستگی با یک تولیدی ق
برایش ترشی درست می کردم. در بین فامیل و 
آشنایان به من آچار فرانسه می گویند! هرکسی 
کاری را نمی تواند انجام بدهد، برعهده من 
می گذارد. مثال یک بار صدکیلو سیر خریدم 
تا بــرای ترشی استفاده کنم. سیرها را بین 
خانواده تقسیم کردم تا هر نفر مقداری از آن 
را تمیز کند. همه خسته شدند و خوابیدند 
ولی من بیدار  بودم و خودم همه کارها را انجام 
دادم. وقت هایی که بیکار هستم به دامنه کوه 
دنا مــی روم و گیاهان کوهی جمع می کنم.« 
آقا غضنفر که انگار با بی خوابی هایش کنار 
آمده، صحبت هایش را این طور ادامه می دهد: 
»بیداری همیشگی، خاطرات بامزه ای برایم 
داشته است که برای کمتر کسی تعریف شان 
کرده ام. مثال چند سال پیش یک شب در حیاط 
نشسته بودم، خیلی دیر وقت بود. ناگهان یک 
دزد خودش را پرت کرد داخل حیاط. من هم که 
بیدار بودم، داشتم نگاهش می کردم. کمی که 
نزدیک شد به او گفتم: »اگر چیزی الزم دارید، 
بیاورم خدمت تان؟« او هم متعجب و نگران فرار 

کرد و دیگر پیدایش نشد!«

 از دردسرهای کمتر شنیده شده 
کفش های ورزشی

 در مدرسه شوهران
 چه خبر است؟

  گریه کردن خانم ها 
نشانه ضعف است؟

 راه های پیشگیری
 از افتادن سالمندان
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دردرسهای کمرت شنیده شده 
کفش های ورزیش

 
شیوارضایی|روزنامهنگار

بسیاری از کفش های ورزشی در قسمت جلوی خود زاویه پیدا 

می کنــد و در نتیجه پنجه کفــش کمی باالتر از ســطح زمین 

قرارمــی گیرد. بــه ایــن زاویــه در زبــان  انگلیســی »toe spring«، یا فنــر پنجه 

می گویند. وجود این زاویه باعث می شود تا در زمان پوشیدن کفش های ورزشی 

احســاس راحتی بیشــتری داشــته باشــیم و بتوانیم زمان طوالنی تری با آن ها 

پیاده روی کنیــم یا بدویم امــا به تازگــی در یکــی از آخرین مطالعــات در زمینه 

کفش هــای ورزشــی مشــخص شــده کــه ایــن ویژگــی شــاید در کنــار راحتــی 

دردسرهایی را هم برای ما به ارمغان آورده است.

تازه ها

خواص گیاهان

آشپزیآشپزی من

ترفندها

شیوه های فریز کردن سبزی ها

سالمت

1- بعضی از سبزیجات را باید قبل از فریز کردن جوشاند. سبزیجات را در آب در حال 
جوش فرو کنید و بگذارید حداکثر 3 تا 4 دقیقه بپزند و سپس آن ها را داخل آب سرد 

بگذارید.
2- ذرت، گوجه فرنگی، پیاز و کدو حلوایی نیازی به جوشاندن ندارند. میوه ها را هم 

نباید جوشاند.

3- بعضی از خوراکی ها را نیز می توان کباب و ســپس فریز کرد. برای گوجه فرنگی 
و فلفل این کار را بکنید.

4- تنظیم دمای فریــزر قبل از این کار ایده خوبی اســت. تنظیــم تهویه هوای داخل 
فریزر هم توصیه می شود.

۵- اگر می خواهید خوراکی مد نظر فوری منجمد شود در فریزر را باز و بسته نکنید تا 
نوسان دمایی وجود نداشته باشد. بعد از منجمد شدن ظرف را از فریزر خارج کنید و 
غذای منجمد شده را داخل محفظه، قوطی یا کیسه بریزید و دوباره در فریزر بگذارید.

۶- خارج کردن هوای داخل کیســه یا محفظه باعث می شــود که مواد غذایی زمان 
طوالنی تری حفظ شود و برفک نزند.

 ۷- ســبزیجات برگــدار را نبایــد بپزیــد بلکــه بایــد آن هــا را کمــی تفــت دهید یا 
می توانید  برگ ها را از ساقه سبزی جدا كنید. آن ها را در كاسه  دستگاه غذاساز 
بریزید، دستگاه را روشن كنید تا كاماًل خرد شوند. با یك قاشق یا چاقو سبزی ها 
را از اطراف و لبه های كاسه به سمت وسط آن هدایت كنید تا به صورت یكنواخت 
خرد شوند. سبزی های خردشــده را داخل قالب های كوچك یخ بریزید و روی هر 
كدام یك قاشــق چا ی خوری آب اضافه کنیــد تا هنگام اســتفاده راحت تر از قالب 

جدا شوند.

بیشتر بدانیم

بانوان
۵ عادت بد در آشپزی 

که منجر به سرطان 
می شود

اشتباهات رایجی در زمینه آماده سازی غذا وجود دارد 
که باعث بروز سرطان می شــود. نتایج تحقیقات نشان 
می دهد که عارضه ســرطان به رژیم های غذایی و نحوه 
پخت آن ها مربوط می شود. بسیاری از افراد به سالمت 
خود اهمیت زیادی می دهند و در طول روز مراقب تغذیه، 
تحرک و سالمت خود هستند، اما برخی اشتباهات رایج 
روزمره می تواند سالمت انسان را به خطر بیندازد. همراه 

ما باشید با پنج عادت بد در آشپزی:
1      اضافه کردن نمک به روغن داغ

اضافه کردن نمک به روغن داغ باعث می شــود نقطه 
دود روغن کاهش یابد و این کار سبب آزاد شدن مواد 

سمی و سرطان زا در روغن می شود.
2     حرارت دادن عسل در آب جوش

حرارت دادن عسل یا استفاده از آن در دمای باال باعث 
تولید ماده سمی به اسم هیدروکسی متیل فورفورال 
یا HMF می شود. HMF یک ترکیب شش کربن جامد 
با رنگ زرد و دمای جوش پایین و محلول در آب است. 
این ماده ســمی برای زنبور ها ُکشــنده و برای انســان 

سرطان زاست.
این ســم به راحتــی از روده جذب و در بــدن متابولیزه 
می شود و دارای خاصیت جهش زاســت، یعنی ایجاد 
ســمیت می کند. در افــرادی که از این ماده اســتفاده 
کردند، می توان متابولیت های ثانویه تولیدشده از آن 

را از ادرارشان جدا کرد.
3     کباب کردن گوشت

کباب ســرطان زا نیســت، اما روش پخت آن می تواند 
عامل ســرطان باشد. کباب کردن گوشــت روی آتش 
سرطان زاســت. روغنی که از گوشــت روی خاکســتر 
می ریــزد، باعــث ایجــاد هیدروکربن هــای آروماتیک 
می شود. این مواد سرطان زاست و از طریق دود آتش 
روی گوشــت قرار می گیرد و مصرف طوالنی مدت آن 

زیان آور است.
پــس بهتــر اســت بــرای کبــاب کــردن گوشــت از 
دســتگاه های الکتریکــی مولــد گاز اســتفاده کنیــم 
نــه زغــال. بهتــر اســت گوشــت کبابــی را در تور های 
مخصوص آلومینیومی یا فویل قرار بدهیم که از ریختن 

روغن روی خاکستر آتش جلوگیری کند.
4     استفاده از رب گوجه فرنگی کپک زده

خیلی وقت ها شــده اســت که رب گوجه فرنگی کپک 
بزند. اشــتباهی کــه مرتکب می شــویم این اســت که 
قسمت کپک زده را با قاشــق جدا  و بقیه رب را مصرف 
می کنیم، غافل از این که بدانیم ســم قارچ در کل رب 

گوجه پخش شده است.
این ســم بیشــتر با عنوان آفالتوکســین ها شــناخته  و 
اســتفاده از آن در طوالنی مدت باعث سیروز کبدی و 

سرطان کبد می شود.
۵      استفاده از ظروف پالستیکی در مایکروویو

ظروف یک بار مصرف پالســتیکی در صورت تماس با 
مایعات و مواد غذایی در دمای باالی 4۰ درجه سانتی 
گراد، باعث آزاد شدن ماده شیمیایی و سرطان زایی به 
نام استایرن می شــود. این ماده سرطان زا و همچنین 

دارای سمیت عصبی هم هست.
ممکن اســت با چند بار اســتفاده، متوجــه تاثیرات بد 
آن نشــوید، امــا در طوالنــی مــدت باعث آســیب های 
برگشت ناپذیر می شود؛ بنابراین از ظروف پالستیکی 
در مایکروویو اســتفاده نکنید و همچنین از کشــیدن 

غذا های داغ در ظروف پالستیکی خودداری کنید.
منبع: باشگاه خبرنگاران

  شکل کفش و فشاری که به پا وارد می شود

مطالعه جدید که در دانشگاه هاروارد انجام شده نشان 
می دهد هر چه زاویه جلوی کفش بیشــتر باشد و پنجه 
کفش از زمین فاصله بیشتری داشته باشد، در زمان راه 
رفتن، فشار کمتری به پا وارد خواهد شد. چرا که برای 
بلند کردن پا از روی زمین، الزم اســت فشار کمتری به 
زمین وارد کنیم اما این کمتر فشــار وارد کردن، تنها به 
معنای کمتر خســته شــدن پاها در کوتاه مدت نیست، 
بلکه در طوالنــی مدت این موضــوع می توانــد به نتایج 

دیگری منجر شود.
  عضالتی که آرام آرام ضعیف می شوند

زمانی که عضالت ما در هنگام راه رفتن فشار کمتری 
را تحمــل می کننــد، خســتگی کمتــری احســاس 
می کنیم. تا این جای کار به نظر اتفاق مثبتی در حال 
وقوع اســت اما وقتی ما با یک کفش در یــک روز چند 
هزار قدم بر می داریم و همزمان عضالت پای ما فشار 
کمتری را حس و کمتر کار کنند، آرام آرام این عضالت 
شــروع به ضعیف شــدن می کنند. این ضعف عضالت 
پا می توانــد مشــکالتی را بــه دنبــال بیــاورد از جمله 

این که احتمال آســیب دیدن در فعالیت های ورزشی 
افزایش می یابد. در عیــن حال افرادی که برای زمان 
طوالنی عادت به پوشیدن کفش های ورزشی دارند، 
در بســیاری از مواقع با پوشــیدن کفش هــای دیگر به 
شدت احساس خستگی و ناراحتی می کنند. بسیاری 
از این افراد تصور می کنند کــه ایراد از کفش جدیدی 
است که آن را به تازگی پوشیده اند، در حالی که طبق 
این مطالعــه جدید، به نظر می رســد ضعف عضالت پا 

هم در این زمینه نقش دارد.
  حاال چه کنیم؟

اول این که درنظر داشته باشید که با وجود یافته های این 
مطالعه بــاز هم بــرای فعالیت هــای ورزشــی طوالنی، 
پوشیدن کفش های ورزشی اصولی توصیه اصلی است. 
البته توجه داشته باشــید که زاویه پنجه کفش ورزشی 
شــما در هر شــرایطی نباید بیــش از 1۵ درجه باشــد. 
کفش هایی که زاویه پنجه آن ها بیش از این مقدار است، 

می تواند آسیب های جدی به شما وارد کند.
بهتر است عادت به پوشیدن تنها یک مدل کفش نداشته 
باشــید و ســعی کنید در صورت امکان برای بخشــی از 
فعالیت ها در روز، کفش غیر ورزشــی بپوشید. در کنار 
آن راه رفتن به شــکل پا برهنه در خانه در زمان هایی از 
روز، توصیه دیگری اســت که برخی متخصصان در این 

زمینه دارند.
برخی حرکات ورزشی و تمرینی می تواند باعث تقویت 
عضالتی شود که در زمان راه رفتن با این کفش ها فشار 
کمتری به آن ها وارد می شود. یکی از تمرین های ساده 
که در خانه هم می توانید انجام دهید، جمع کردن حوله 

با کمک پنجه پا  از روی زمین است.
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آیا دهان شویه ها مانع ابتال به کروان یم شوند؟

 نگاهی به یکی از آخرین مطالعات در زمینه کفش های ورزشی که می گوید این کفش ها در کنار 
راحتی می تواند مشکالتی جدی ایجاد کند

سبزی خواب آور با انواع ویتامین

نوعی سبزی به دلیل خواص خواب آور طبیعی بسیار 
مورد توجه قرار می گیرد.کاهو، حاوی آنتی اکسیدان 
و ویتامین های فراوانی اســت، به همین دلیل یکی 
از محبوب ترین ســبزیجات به شــمار مــی رود. این 
سبزی اغلب در ســاالد ها و انواع غذا ها مانند سوپ 
استفاده می شود. کاهو مانند تمام سبزیجات، مقادیر 
بسیاری ویتامین دارد که از مهم ترین آن ها می توان 
به بتاکاروتن و اســید فولیک اشــاره کرد همچنین 
این سبزی حاوی مقداری ویتامین ،آهن، منیزیم و 

کلسیم است.
خواب آور بــودن از مهم ترین خــواص مصرف کاهو 
محسوب می شود که امروزه از نظر علمی این موضوع 
به اثبات رسیده است؛ در واقع این سبزی ترکیباتی 
دارد که باعث می شود راحت تر بخوابیم و به همین 
دلیــل مصــرف آن در آخریــن وعده غذایــی توصیه 
می شــود.ماده ای در کاهو وجود دارد که سیســتم 
عصبی را آرام می کند. می توانید با خیال راحت قبل 
از خواب ســاالد مصرف کنید که در روند بی خوابی 
شما بسیار تاثیرگذار است. در واقع کاهو همچنین 
حاوی مواد دیگری به نام الکتوسین است که موجب 
خــواب و آرامش می شــود.باید بــه این نکتــه توجه 
داشت که مصرف تمام ســبزیجات خام، نفخ ایجاد 
می کند و البته پختن کاهو سبب کاهش این عارضه 
می شود همچنین مصرف کاهو با مواد ضدنفخ نظیر 
زیره، رازیانه و گشنیز هم می تواند باعث کاهش نفخ 
این ســبزی شــود همچنین کاهو دارای طبع سرد 
و  تر اســت که برای مصــرف باید از مصلــح آن یعنی 

سکنجبین، زیره، نعناع و کرفس استفاده شود.

تاثیر جالب استفاده از عینک 
در پیشگیری از ابتال به کرونا

دانشمندان چینی اعالم کردند استفاده 
از عینک به میزان قابل توجهی از خطر 

ابتالی افراد به کووید 1۹ می کاهد

محققــان چینــی اعــالم کردند شــواهد نشــان 
می دهد افــرادی کــه بــه طــور مــداوم از عینک 
استفاده می کنند خطر ابتال به کرونا در آن ها به 
طور قابل توجهی کاهش می یابد. دانشــمندان 
در این مطالعه شــرایط تمامی بیماران بســتری 
شــده در بیمارســتان به دلیــل کرونا را بررســی 
کردنــد. ایــن تحقیقــات نشــان داد کســانی که 
بیش از ۸ ســاعت در طول روز از عینک استفاده 
کرده انــد کمتــر از ۶ درصــد بیمــاران کرونایی 
بستری شده در بیمارستان را تشکیل می دهند. 
همچنین تمامی بیماران عینکی بستری شده در 

بیمارستان نزدیک بین بوده اند.
دانشمندان می گویند این موضوع نشان دهنده 
اهمیت استفاده از تجهیزات مربوط به صورت و 
به خصوص عینک اســت. در واقع چشم ها یکی 
از راه ها برای ورود هر ویروســی از جمله کرونا به 
بدن انسان محسوب می شود، به همین دلیل هم 
تاکید می شود افراد دســت های آلوده خود را به 

صورت و چشم هایشان نزنند.
در حالی کــه تمامی بــدن مــا از یک الیه پوســت 
مقاوم در مقابل ورود ویروس ها و عوامل بیماری 
زا تشکیل شده است، اما چشــم ها فاقد این الیه 
دفاعــی و در عــوض دارای یــک غشــای نــازک 
هســتند. چشــم ها، مجاری تنفســی و سیســتم 
گوارشی انسان   دارای این غشای نازک هستند 
و ویروس ها می توانند به راحتی از طریق آن وارد 
بــدن شــوند. در واقع وظیفــه این غشــای نازک 
برخــالف پوســت اجــازه دادن بــه ورود عوامــل 
خارجی مانند اکسیژن، غذا و درباره چشم ها نور 
است. متاسفانه ویروس ها یاد گرفته اند چگونه از 

این موضوع سوء استفاده کنند.
با وجود ایــن، محققان می گوینــد این تحقیقات 
هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و برای توصیه 
عمومــی در اســتفاده از عینــک بایــد تحقیقات 

بیشتری روی افراد انجام شود.
منبع: برنا

 آیا دهان شویه مفید است؟
به گزارش سایت بیلددرفرا، پاسخ توافق شده تاکنون درباره مفید بودن 
یا نبودن دهان شــویه ها این بود که چنین توصیه های خودمانی، اخبار 
جعلی محسوب می شود. سازمان جهانی بهداشــت بارها توضیح داده 
اســت که هیچ ســندی دال بر این که غرغره کردن دهان شویه، ویروس 
کرونا را از بین می برد، وجود ندارد و پزشــکان نیز بــر این موضوع اتفاق 

نظر دارند.

  مطالعات جدید چه می گوید؟
نتایج مطالعات جدید نشان می دهد با دهان شویه ها 
فقط می تــوان بــار ویروســی را برای مــدت کوتاهی 
کاهش داد. دهان شــویه هــا مانع تولیــد ویروس در 
ســلول ها نمی شــود اما از عفونت ســلول های دیگر 
جلوگیــری می کند. ایــن موضــوع به خودی خود در 
روند بیمــاری تغییری ایجــاد نمی کند امــا می تواند 
مانند مخاط دهان و بینی در مقابل ویروس محافظت 
کننده باشــد و فقــط در موارد خاصــی عمل می کند 
البته به هیچ وجه اســتفاده بی رویه از خمیردندان ها 
و دهان شــویه های معمولی توصیه نمی شود. عالوه 
بر این، اکنون مشــخص شــده که نقطــه اصلی ورود 
ویروس کرونا، بینی اســت و اگر  ویروس از بین نرود 
از آن جا مســیر خود را بــه درون بدن بــاز می کند اما 
هیچ کس نمی خواهد و نباید دهان شویه را از طریق 

بینی استفاده کند.

 چقدر از دهان شویه استفاده کنیم؟
جرج شلینگ مدیر سابق انســتیتوی پزشکی در دانشــگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ و 
پزشــک خانواده می گوید: »عفونت به آن معناســت که ویروس به حلق و فضای داخلی گلو 
رسیده است. این به آن معناســت که فرد باید مدام غرغره کند و همیشه دهان شویه همراه 
خود داشته باشد اما باید بدانیم استفاده از دهان شویه اغلب باعث تحریک و حمله به غشای 
مخاطی می شود. برخی مواد موجود در دهان شویه نیز می تواند باعث ایجاد آلرژی یا تورم 
شود. بنابراین توصیه به مردم این اســت که همان کاری را که تابه حال انجام می داده اند، 

ادامه دهند مثال یک یا دو بار در روز از دهان شویه استفاده کنند«.

 دهان شویه چه وقت مفید است؟
مواردی وجود دارد که دهان شــویه می تواند در برابر ویروس کرونا عمل 
کند البته نه به عنوان عامل محافظت کننده یا بهبود دهنده. مطالعه ای 
از ســوی دانشــگاه روهــر بوخــوم نشــان می دهد کــه می توان بــا کمک 
دهان شــویه، خطر انتقال ویروس را تا حدی کاهش داد. محققان بر این 
باورند که با دهان شویه، حداقل می توان بار ویروسی زیاد در حفره دهان 
و خطر عفونت را کاهش داد. این موضوع می تواند مثال هنگام مراجعه به 
دندان پزشک مفید باشد. دندان پزشکان و دستیاران آن ها بیشتر از افراد 

دیگر در معرض سرایت ویروس های احتمالی هستند

 هیچ سند علمی دال بر این که غرغره کردن دهان شویه ویروس کرونا
 را از بین می برد وجود ندارد

منبع: ایرنا

فنر پنجه
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    اول مهر 1399   
شماره 1701 

* دربــاره مطلــب »از قهرمانی تا ناتوانــی« باید بگم که 
بدنسازی بدون استفاده از آمپول و مکمل ها، بی فایده 
است. این همه پول بدی و باشــگاه بری اما بدنت روی 
فرم نیاد، جالب نیســت به نظرم. البته بایــد دارو رو از 

جاهای معتبر خرید، این مهمه.
* چیزهایــی کــه در مطلب »آیــا می دانیــد« در صفحه 
نوجوان نوشته شده بود، واقعا برام جالب بود و نشنیده 
بودم. خوشــحالم که مخاطب زندگی سالم هستم و از 

مطالب خوبش لذت می برم.
* یادداشت آقای مشاور در پرونده زندگی سالم درباره 
این که هــدف برخــی پســرها از رفتن بــه کالس های 
بدنســازی جلــب توجــه جنــس مخالفــه، توهیــن بــه 
پسرهاســت. عمرا که همچین چیزی رو می تونستین 
درباره خانم ها بنویســین چون بعدش این قدر پیامک 

می دادن که مجبور به عذرخواهی بشین.
* رونی کلمن، ورزشــکار مــورد عالقه من بــود. زمان 
جوانی، عکس های زیادی ازش تو اتاقم زده بودم. دلم 

خیلی براش سوخت.
* مطلب صفحه خانواده دربــاره این که چرا نباید رتبه 
کنکور دیگران را بپرسیم، قابل اجرا نیست. هر چیزی 
را چاپ نکنید. االن کسی هست که به فامیل کنکوری 
شون زنگ نزنه و ازش نپرســه که رتبه اش چند شده؟ 

نیست دیگه.
* دخترگلم زهراجان، سالگرد زمینی شدنت مبارک 
رحمانی، مشهد عزیزم.  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز مسابقه نقاشی با بچه ها

قرار و مدار

هیجان زندگی بچه ها به خاطر بســته شدن 
پارک ها، کم شدن رفت و آمدهای فامیلی و... 
کم شده و پدر و مادرها باید فکری به حال این 
ماجرا بکنن. مثال امروز یک مسابقه 
نقاشی با بچه تون برگزار کنین و هر 
کی زودتر کشید، برنده 
است. فقط یادتون 
نره کــه گاهی هم 

ببازین بهش... 

    آن چه درباره این مدرسه باید بدانید
بعــد از تاســیس مدرســه شــوهران در این 
کشور، تعداد کمی از مردها از آن استقبال 
کردنــد کــه طبیعــی هم بــود امــا بــه مرور 
که نتایــج حضــور در این محیط آموزشــی 
در زندگــی شــرکت کنندگان دیــده شــد، 
طرفداران ثبت نام در آن هم بیشتر و بیشتر 
شــدند به حدی که هم اکنون 42 مدرســه 
شــوهران در ســیرالئون مشــغول فعالیت 
هســتند کــه مردهــا در آن یــاد می گیرنــد 
چگونه شــوهر بهتری برای همسران خود 

باشند. واضح است که مواد درسی این بار 
کمی متفــاوت با بقیه مدارس اســت. فقط 
مردهای در آستانه ازدواج یا متاهل اجازه 
ثبت نــام در آن را دارند و مــدرک این دوره 
هم، تضمین کننده احســاس خوشبختی 
در زندگی مشــترک خواهــد بــود. البته به 
این شــرط که مردها به آن چــه در این دوره 
یاد می گیرند، عمل کنند. دوره آموزشــی 
»چگونه شــوهر خوبی باشــیم؟« یک سال 
و نیم طول می کشــد. کالس ها بــا توجه به 
این که مردها همه شــاغل هستند و زمانی 

برای شرکت در چنین کالس هایی ندارند، 
ســه بار در ماه برگزار می شوند. آموزش ها 
هم ظاهرا تا ایــن جا موفــق بوده اند. »جوز 
پیدیا« موســس مدرسه شــوهران امیدوار 
است که بتواند زنجیره خشونت خانگی که 
کشورهای آفریقایی را به مخاطره انداخته، 
بشــکند و نهاد خانواده را در این کشورها، 

پایدارتر از گذشته کند.

   به عواقــب رفتارهایتان بــا خانم تان 
فکر کنید

در ادامــه، نگاهــی خواهیــم داشــت بــه 
درس هایــی کــه در مدرســه شــوهران در 
کشور سیرالئون ارائه می شود. »پیدیا« به 
عنوان موسس و تنها معلم مدرسه شوهران 
در قــدم اول تــالش می کنــد تــا در عرصه 
ازدواج کــه اشــتباهات بزرگــی از ســمت 
دختر و پســر برای انتخاب اصولی همســر 
در آن صورت می گیرد، تغییرات اساســی 
ایجاد کند. وی کالس هایی را برای مردان 
در مناطق مختلف شــهری و روســتایی در 
ســیرالئون اداره و از مردها دعوت می کند 
تا نظــرات خــود را دربــاره رفتار بــا زنان به 
اشــتراک بگذارند. ســپس به آن ها کمک 
می کند تا درک بهتری از عواقب طرز فکر و 

 

می دانــم خانــواده یکی 
از مهم ترین مکان هایی 
اســت که هر فردی باید 
در آن جا احســاس مفید 
بودن کند. هرچه روابط در خانواده گرم تر و 
نزدیک تر باشد، افراد آن خانواده احساس 
بهتــری دارنــد و این طــور که شــما مطرح 
کردید، این فضــای گرم در خانواده شــما 
وجود ندارد. چنــد توصیه به شــما، حال و 

وضعیت تان را بهتر خواهد کرد.

 چرا پدرتان با شما خوب نیست؟

توجه داشته باشید، چیزی که یک خانواده 
را پویا و زنده می کنــد، تعامل و گفت و گو با 
بقیه اعضاست. بهتر است شــما این رفتار 
را در خانواده تان ایجاد کنید. به طور مثال، 
از پدر علت دلخوری هایش را جویا شــوید 
چراکه حتما دلیلی برای این کارش دارد. 
اولین مهارتی که باید بــرای ارتباط بهتر و 
تعامل با پــدر و مادرتان یــاد بگیرید، گفت 
و گو کردن اصولی اســت. این کــه از آن ها 
بخواهید علت سرد بودنشان را بیان کنند 
و علت بی توجهی شان را بگویند و در مقابل 

شــما هم حس های منفی را که در آن فضا 
دریافت می کنید بیان کنید، نیاز به آشنایی 
با مهارت گفت و گو دارد. در قدم اول، زمان 
و مکان مناســبی را برای ایــن کار انتخاب 
کنید. موقعی کــه آن ها درگیر و مشــغول 
کاری هســتند، زمان مناســبی بــرای این 
گفت و گوها نیســت. بهترین زمان، موقع 
اســتراحت یا قــدم زدن بــا آن هــا در پارک 
است. برای شروع می توانید بپرسید: »می 
تونیم با هم یک صحبتی داشــته باشیم؟« 
یا این که »می خــوام چند دقیقــه باهاتون 

صحبت کنم. کی برای شما مناسب تره؟«

 احساسات خود را ابراز کنید
برخی مسائل، بار عاطفی بسیار سنگینی 
دارند به خصوص اگر بخواهید آن را با پدر 
یا مادر در میــان بگذارید. در ایــن موارد با 
ابراز احســاس خود می توانیــد از واکنش 
منفی شدید احتمالی آن ها کمی بکاهید 
و   راحت تر آن را در میان بگذارید. همچنین 
در این گفت و گو، روی صحبت تان خودتان 
باشید نه آن ها. به طور مثال گفتن این که 
شــما جواب من را نمی دهید یا شما به من 
بی توجهی می کنید، باعث می شود گفت 
و گوی شما قطع شود. بهتر است حرف تان 
را این گونــه مطرح کنید: »مــن این طوری 
احســاس می کنم که شــما از من ناراحت 
هســتید یا به من توجهــی نداریــد. به طور 
مثال، همین جمله که »پدر یعنی سر پناه« 
جمله خیلی قشــنگی بود که شــما مطرح 
کرده بودیــد و بایــد در ابتــدای صحبت به 

ایشان بگویید.

 از بقیه اعضای خانواده کمک بگیرید
نکتــه دیگری کــه در پیامک تــان مطرح 
نکردید، نوع تعامل شما با دیگر اعضای 
خانواده تــان ماننــد خواهر یــا برادرتان 
اســت، آیــا می توانیــد از آن هــا کمــک 

بگیرید؟
 در ضمن، این قانون را بپذیرید که وجود 
سرشــار از محبت، ضمن بذل محبت به 
دیگری می تواند او را به ســوی مهربانی 
نیز ســوق دهد بنابراین هیچ فرصتی را 
بــرای ابراز محبت بــه پدرتان بــه منظور 
حل مشکل ارتباطی تان از دست ندهید. 
از امــواج پرشــور و خســتگی ناپذیر دریا 
الهام بگیرید و در راه ابراز عشق و عالقه، 
همچون موج از پای ننشــینید. خاصیت 
محبت این اســت که اخالق هایی را که 
مانند خار هســتند و همه از وجودشــان 
در آزار و اذیت اند، به گل تبدیل می کند. 

موفق باشید.

راهله فارسی |    مشاور

مجردم و احساس بی پناهی می کنم

  دالیل گریه کردن

محققان در آخرین پژوهــش )بیلزما،2020،ژورنال 
روان درمانی( درباره گریه کردن پنج دلیل رایج و علمی 
برای ایــن واکنش هیجانــی شناســایی کرده اند. اگر 
علت گریه های شــما به یکی از دالیل ذکر شده مربوط 
می شــود، کامال طبیعی  است: از دســت دادن )فوت 
عزیز یا اتمام رابطه(، احساس درماندگی، درد فیزیکی 
و جسمانی، گریه  همدالنه )پاسخی عاطفی به دیدن یا 

شنیدن درد دیگری( گریه شوق و لذت.

   تفاوت  های جنسیتی
به طور متوســط، خانم ها بین دو تا پنــج بار در طول 

یک ماه گریه می کننــد در حالی که مردان در طول 
یک مــاه یــا گریــه نمی کنند یــا فقــط یک بــار گریه 
می کننــد. شــروع ایــن تفاوت هــا در اواخــر دوران 
کودکی اتفاق می افتد؛ زمانی که قوانین اجتماعی 
شدن و پذیرش نقش های متفاوت از سوی خانواده 
و جامعــه بــه دختــران و پســران تحمیل و بــه مرور 
توســط افراد درونــی می شــود. معموال به پســرها 
گفته می شــود: »گریه نکــن، مرد گریــه نمی کند«. 
این باورها بعد از مدتی درونی و در آینده به ناتوانی 
مردان در گریه کردن منجر می شود و این به معنی 
قوی بودن نیســت بلکه نوعــی ضعــف و ناتوانی در 

برخی مردان محسوب می شود.

  تفاوت های شخصیتی
شــخصیت افراد نقش مهمــی در گریه کــردن دارد. 
افــراد با روحیــه همدلی باال آســان تــر از دیگران در 
موقعیت های شاد یا غم انگیز گریه می کنند. افراد با 
خلق افسرده یا نروتیک فقط در شرایط کمی دشوار 
یــا ناراحت کننده به ســرعت گریه می کنند. ســبک 
دلبستگی افراد نیز در گریه کردن موثر است. افراد 
با سبک دلبستگی اجتنابی )ویژگی این سبک، تکیه 
بر خود و بی نیازی از دیگران است، این افراد آسیب 
پذیری را انکار و ادعا می کنند به روابط نزدیک نیازی 
ندارند( کمتر از افراد با سبک دلبستگی ایمن )این 
افراد خــود را دوســت داشــتنی می داننــد و قادرند 
درماندگی خود را اعالم و درخواست حمایت کنند( 

گریه می کنند.

  دخالت هورمون ها

هورمون ها نقش کلیــدی در روان و جســم مــا دارند. 
پیام هایی مثل گرســنگی، میل جنســی و احساسات 
توســط هورمون هــا و از طریــق انتقــال دهنده هــای 

پیام های شیمیایی ارسال می شوند. اگر اختاللی در 
میزان طبیعی این هورمون ها به وجــود بیاید، ممکن 
اســت روی هیجانات مثل گریه کردن تاثیر به ســزایی 
داشته باشد. به طور مثال خانم ها در دوران قاعدگی، 
بــارداری و یائســگی بــا به هــم خــوردن )بــاال و پایین 
شدن( هورمون ها رو به رو می شــوند که در برون ریزی 

هیجاناتشان نقش دارد.

  آثار آرامش بخش
مطالعــات نشــان می دهنــد گریــه اثر خودتســکینی 
روی افراد دارد. خودتســکینی زمانی رخ می دهد که 
فرد بتواند احساســات خود را مهار کند و دلواپســی و 
درماندگی  اش به ثبات نسبی و آرامش برسد. در واقع 
گریه کردن با فعال سازی سیستم عصبی پاراسمپاتیک 
برای آرام شــدن و مهار هیجانات منفی به کمک افراد 

می آید.

  دفع سموم از بدن

گریــه موجــب از بین بــردن باکتری هــا و ســموم بدن 
می شود، چشم را تمیز نگه می دارد و مانع از دست دادن 
آب غشای آن می شود. اشک چشــم حاوی ماده ای به 
نام لیزوزیوم اســت که خواص آنتی باکتریایی بســیار 

قوی دارد.

بانوان

یک فاکتــور مشــترک در   مشــکل آن هــا، والدین به 
شدت سرزنشــگر و کمال گرا بود. والدینی که به طور 

مســتقیم یا غیر مســتقیم هر خطا و نقص کوچکــی را که از 
ســمت فرزندشــان دیده بودند، ســرزنش می کرده و توقعات باال و 
کمال گرایانه ای داشــته اند. چنین رفتاری مدام این پیام را به بچه 
ارسال می کند که تو باید بی نقص باشی و چون بی نقص بودن و بی 
نقص انجام دادن کارها ممکن نیست، پیام پنهان آن ها این است که 
تو هیچ وقت نمی توانی مورد تایید باشی و هرگز تالش هایت کافی 

نیست  و موفق نخواهی شد.
حــاال در بزرگ ســالی، ایــن افراد همــان حرف هــا را به خودشــان 
می زنند؛ هرگز از خودشان راضی نیستند؛ همیشه احساس ناکافی 
بودن و نقص می کنند و همیشه در حال خودسرزنشی هستند و این 

یعنی شروع و تداوم افسردگی و اضطراب.
شاید باور نکنید اما در بین این مراجعانم آدم های بسیار موفقی هم 
هستند که حتی نمی توانند از موفقیت هایشــان لذت ببرند؛ آن ها 
هیچ وقت از خودشان و دستاوردهایشان راضی نیستند و به شدت 
خود را سرزنش می کنند که می توانستند کارها را بهتر و بی نقص تر 
انجام دهند؛آن چنان که والد کمال گرا این پیام را داده است که هیچ 
موفقیتی کافی نیســت، هیچ وقت به هیچ موفقیتی راضی نباش تا 
برای پیشرفت انگیزه داشته باشی و همیشه به دنبال بهترین بودن 

و بی نقص بودن باش.
ما صدای والدین را درونی می کنیم، افکار منفی و خودسرزنشی های 
ما اغلب همان صدای والدین هســتند که در ذهن مــا مثل یک نوار 
روشن می شوند. زمان هایی که دارید خودتان را سرزنش و بی ارزش 
می کنید به این فکر کنید که آیا این حرف ها یا مشابه اش را جایی در 
دوره ای از رشدتان از یک فرد مهم نشنیده اید؟ به این فکر کنید این 
بی نقص گرایی و خودسرزنشی تا به حال چه آسیب هایی به من زده 
است؟ کمی تامل در این باره، می تواند بسیاری از مشکالت شما را 

حل و زندگی شیرین تری را برای تان فراهم کند.

 ویژگی مشترک 6 مراجع
  جوانم در 6 روز اخیر

  طی شــش روز اخیر شــش مراجع جوان و تا 
حدودی شبیه هم داشــتم که به مرکز مشاوره 

آمده بودند تا راه حل هایی برای مشکالتشان 
پیدا کنند. همه شــان با شکایت ها و 

عالیم مشابه رو به روی من نشستند؛ بی انگیزگی، 
بی حوصلگــی، احســاس اضطــراب و غــم، 

خودسرزنشی و... .

دکتر پرستو امیری |    متخصص روان شناسی سالمت

یادداشت

گریه کردن خانم ها نشانه ضعف است؟
به طور متوسط، خانم ها بین 2 تا 5 بار در طول یک ماه گریه می کنند، به همین دلیل پژوهش هایی درباره گریه کردن انجام شده است

 گریه کردن یکی از واکنش های هیجانی و طبیعی  در انسان هاســت. هر انســانی تجربه  گریه کردن در 
موقعیت های شاد یا ناراحت کننده   را داشته  است. در طول زمان، باوری اشتباه بین مردم شکل گرفته است که 
گریه کردن نشانه  ضعف است و احتماال خانم ها بیشتر از این روش استفاده می کنند. محققان از منظر علم روان 
شناسی، پژوهش های بسیاری درباره گریه کردن انجام داده اند. که در ادامه  به مهم ترین نکاتش می  پردازیم.

عطیه تقوی بجنوردی |    روان شناس  

وضع مالی تقریبا خوبی دارم. استقالل مالی دارم اما چون دختری مجرد هستم و شرایط ازدواج برایم فراهم نشده، 
خانواده ام رفتار خوبی با من ندارند. پدرم خیلی سرسنگین با من صحبت می کند. چطور به او بگویم که پدر یعنی سرپناه؟ 

فکر نمی کردم که روزی با داشتن پدر و مادر، باز هم احساس تنهایی و بی پناهی کنم. حالم خوش نیست. چه کنم؟

 خشــونت خانگی یکی از تابوها و در عین حال یکی از وقایع بسیار 
رایج در سیرالئون است. ســیرالئون کشوری در غرب آفریقاست. 
پایتخت و بزرگ ترین شهر آن فری تاون است و جمعیت این کشور 
نزدیک به هشــت میلیون نفر تخمین زده می شود. سال هاست که 
بحث درباره خشونت خانگی در سیرالئون جزو موضوعات ممنوعه به شمار می رود و 
همین مسئله مشکالت زیادی را برای زنان ایجاد کرده و پایداری نهاد خانواده را با 
خطرهایی روبه رو ساخته است. در این بین، یکی از مردان جوان اهل این کشور برای 
تغییر این وضعیت دست به ابتکاری قابل توجه و جالب زده است: »تأسیس مدرسه 
شوهران«. اگر شما هم مثل من، برای تان این سوال پیش آمده که در این مدرسه چه 

خبر است، ادامه این مطلب را بخوانید.

محوری

Aljazeera.com :منبع پروانه موفقی |    مترجم  

اعمال شان با خانم هایشان داشته باشند. 
او معتقد اســت که اگر مردها به همین یک 
مسئله فکر کنند، بسیاری از رفتارهایشان 

در زندگی مشترک، تغییر خواهد کرد.

   زندگی باید مبتنی بر احترام باشد
بســیاری از مردانــی کــه در ایــن مدرســه 
ثبت نــام می کننــد و برخــی از آن هــا ســن 
بازنشستگی شان هم گذشته است، اولین 
بار اســت که در شرایط رســمی در کالس 
درس حضور پیــدا می کننــد. آن ها ماهی 
ســه بار به مــدت یک ســال و نیم دســت از 
کار می کشــند و داوطلبانه در این جلسات 
آموزشــی شــرکت می کنند. آن هــا در این 
کالس ها یاد می گیرند و تشویق می شوند 
که بــا همسرانشــان رابطــه ای متفــاوت و 
مبتنی بــر احتــرام متقابــل برقــرار کنند. 
همچنین هنگامی که یک خانواده به نقطه 
بحران می رســد، برای آقای »پیدیا« امری 
عادی اســت تا اولین کســی باشــد که از او 
کمک می خواهند. او در این باره می گوید: 
»مردم به من اعتماد دارند زیرا خانواده من 
همیشــه در این محلــه زندگــی می کردند 
به همین دلیل آن ها به جــای پلیس به من 
زنگ می زنند تا مشکالت شان را با حوصله 

و راهنمایی حل کنم«.

   آمــوزش تقســیم پول با 
خانم ها

»بویما« یکی از مردانی 
اســت که تجربه خود 
در  حضــور  از  را 
شــوهران  مدرســه 

بــا رســانه ها در میــان 
گذاشــته اســت. او قبل 

از شــروع کالس ها از حقوق 
زنان چیزی نمی دانســته اما تمایل 

به یادگیری داشــته اســت چون احســاس 
خوشــبختی در زندگی مشــترک برایــش 
مهم بوده اســت. بویمــا گفته که تــا قبل از 
حضور در مدرسه شوهران، عقیده داشتم 
که من نمی توانم پولم را با همســرم سهیم 
باشــم. وقتــی ایــن کار را انجــام بدهم، او 
دیگر تحت کنترل من نخواهــد بود. البته 
در این دوره بــه ما گفتنــد که باید بــا زنان 

چگونه رفتار کنیم که بعد به توانمندسازی 
آن ها بینجامد. آن هــا به ما گفتنــد که اگر 
به زنان محبــت کنید، حواس تــان به روان 
آن هــا باشــد و... امــکان نــدارد کــه آن ها 
به دیــده تحقیر بــه شــما بنگرنــد. »بویما« 
پــس از پایــان حضــور در ایــن دوره، نظــر 
قبلی خــود را تغییــر می دهــد و می گوید: 
»مدرســه شــوهران به ما آموخــت که پول 
را با همســرانمان قســمت کنیم تا آن ها به 
خودشان و نیازهایشان برسند و قطعا این 
کار تاثیــر مثبتــی بر زندگی مشــترک مان 
خواهد داشت. همچنین با کمک خانم ها 
می توانیم پول بیشــتری پس انداز کنیم تا 
بتوانیم در شرایط سخت به آن تکیه کنیم.«

   کالس های این دوره رایگان است
ماننــد بســیاری از پروژه های مــردم نهاد 
در آفریقــا، ماه هــا ســپری می شــود بدون 
این که »پیدیا« پولی بــرای آموزش در این 
مدارس دریافت کنــد. با وجود ایــن، او با 
آگاهی از این که بســیاری از خانواده های 
این کشور نیازمند حمایت او هستند برای 
ادامه دادن به کار خود مصمم است. پیدیا 
می گویــد: وقتی جــوان بودم، یــک مورد 
تجاوز جنســی در دهکده من اتفاق افتاد. 
آن اتفاق را به وضوح به یــاد می آورم. زن، 
روستا را با ســرافکندگی ترک کرد 
درحالــی کــه آن مــرد فقط 
جریمه شد. هیچ نهادی 
پذیــرای آن زن نبود. 
مــن می خواهــم این 
تغییــر  را  وضعیــت 
دهــم. مــن کار خود 
را بــرای پــول انجــام 
نمی دهــم. من عاشــق 
این کار هستم زیرا می دانم 
کــه کار مــن زندگــی دیگــران را 
نجــات می دهــد. در این جــا شــوهرها به 
خشونت علیه زنان عادت کرده اند و من با 
تشــکیل کالس های رایگان به دنبال حل 
مشکل هســتم. البته زن و شوهرهایی هم 
هســتند که پس از پایان دوره که نتایج آن 
را به صورت عینی در زندگی مشترکشان 
می بیننــد، پولی به عنــوان حق الزحمه به 

من می دهند.

مشاوره 
فردی

در مدرسه شوهران چه خرب است؟
 42 مدرسه در سیرالئون وجود دارند که به مردها یاد می دهند

چگونه شوهر بهتری برای همسران خود باشند
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   روشــنایی محیط را تقویت کنید. مطمئن باشــید که کلیدهای چراغ به 
آســانی در دســترس هســتند. اگر امکان 
نصــب چراغ های حســاس بــه حرکــت  را 

دارید، از آن ها استفاده کنید.
  پوشیدن کفش های پاشــنه بلند با کفی 
صیقلی و دمپایی های گشــاد و ابری، روی 
ســطوح ســرامیکی و مرطــوب خطرنــاک 

است.
   از پوشیدن لباس گشاد و بلند که ممکن 
است راه رفتن و نشست  و برخاست  را دچار 

مشکل کند، بپرهیزید.
کفی هــای  از  حمــام  دوش  زیــر  در    
پالســتیکی مخصوص آج دار و غیرلغزنده 
اســتفاده کنید. در صــورت طوالنی بودن 
زمــان حمــام بهتــر اســت از دوش ســیار و 

صندلی استفاده کنید.

   استفاده از واکر و عصا حتی برای افرادی که در ظاهر مشکلی در راه رفتن 
ندارند جنبه احتیاطی دارد و از خطر افتادن جلوگیری می کند.

   نحوه چیدمان مبلمان و وســایل طوری باشــد که کمترین خطر برخورد 
وجود داشته باشد و از تغییر مکرر چیدمان 

وسایل پرهیز شود.
    از چســبندگی کامل موکت و فرش روی 
زمین خاطرجمع شوید و برای این منظور از 
برچسب های زیرفرشی ضدلغزش استفاده 

کنید.
    در نقاطی که خطر سقوط زیاد است مانند 
حمام، دست شــویی و راه پله ها، دستگیره 

ساده یا طولی نصب کنید.
   در آشپزخانه وسایل الزم را دم دست و نه 
در ارتفاع باال قرار دهیدکه نیازی به استفاده 

از چهارپایه نباشد.
    سیم های رهاشده را مرتب کنید و دور از 
محل رفت و آمد نگه دارید یا آن ها را به دیوار 

متصل کنید.

فاطمه قاسمی|  مترجم

وابســتگی تان را کــم کنیــد امــا کمک 1 بــه خــود و توانایی هایتــان تکیــه و 
گرفتن ضروری از دیگران را فراموش نکنید.
ســعی کنیــد انتظارات تــان از دیگران  منطقی و معقول باشد و از ایراد گرفتن 2

پرهیز کنید. 
تا زمانی که می توانید و به ســامت  تان  لطمــه نمی خــورد، پرتــاش و باانگیزه 3
باشید و با امید زندگی کنید و در فعالیت های 

داوطلبانه مشارکت داشته باشید.
لبخند، خوش رویی و ورزش را فراموش  نکنیــد. این کار اعتماد بــه نفس را باال 4
می برد، نشاط و سرزندگی را به دنبال دارد و 

مقاومت شــما در قبال بیماری هــا را افزایش 
می دهد. 

غرور بی جا و فاصله گرفتن از دیگران  را کنــار بگذارید و به همــه عزیزان تان 5
محبت کنید.

به بهداشــت فردی خود توجه کنید و  معاینــات کامــل دوره ای را فرامــوش 6
نکنید. آرامش و سامت از نعمت هایی است 

که باید آن را حفظ کنید.
تغییــرات جســمانی و روانــی دوران  ســالمندی را بــا مثبت اندیشــی قابل 7

تحمل تر کنید.

سالمت

الفبای شاد زیستن

گپی با آقای قلــی زاده که در 75 ســالگی موفق به 
دریافت مدرک دیپلم شد

باخبر شــدیم آقای برات قلی زاده در 75 ســالگی، با داشتن 
چهار فرزند و همین طور نوه، تحصیالت خود را ادامه داده و موفق به دریافت 
مدرک دیپلم ساختمان سازی از هنرستان بزرگ ساالن نواب صفوی مشهد 

شده است. گفت وگوی ما با این سالمند موفق را بخوانید:
ضمن تبریک برای کسب این موفقیت، به ما بگویید چه چیزی برای 

ادامه تحصیل به شما انگیزه داد؟
من در مدت بازنشســتگی ام کتابی به نام »گنجینه قلــی زاده« تالیف و چاپ 
کردم که از فروشش درآمدی نصیبم نشد اما  مایوس نشدم و تصمیم گرفتم 
به جای بیکار ماندن، به کسب علم مشغول شوم. خدا را شکر موفق شدم و با 

نمره های عالی تا کالس 12 خواندم و دیپلمم را گرفتم.
  واکنش خانواده به ادامه تحصیل تان چه بود؟

از من می پرســیدند با این ســن و ســال چرا درس می خوانی و بــه چه دردت 
می خورد؟ و من در پاســخ می گفتــم اگر حتی بــه دردم هم نخــورد در طول 
زندگی ام خواسته ام درباره مسائل مختلف دامنه اطالعاتم را افزایش دهم. 

انسان موفق کسی است که به خواسته اش برسد.
  در دوران تحصیل چه درسی برایتان سخت تر بود؟

در همــه دروس مخصوصا ریاضی عالی بودم اما در زبان انگلیســی مشــکل 
داشتم که معلمان به دلیل عالقه  و احترامی که نســبت به من داشتند با من 

همکاری می کردند.
  اکنون مشغول چه کاری هســتید و آیا برنامه ای برای بعد از گرفتن 

مدرک تان دارید؟
زمانی که بازنشسته شدم با وجود پیشنهادهای کاری که داشتم، برای این که 
بتوانم درسم را هنگام کار پیش ببرم، در قسمت نگهبانی استخری مشغول 

کار شدم و اکنون تصمیم دارم وارد تجارت شوم.
  چه توصیه ای برای جوانان و همسن وساالن خود دارید؟

زمانی که مدرکم را گرفتم مدیر هنرستان به من پیشنهاد داد جلسه ای برای 
تقدیر و تشکر بابت عزم جدی ام در ادامه تحصیل برگزار شود اما قبول نکردم 
و گفتم بهتر است من را در روزنامه معرفی کنید چرا که از این طریق می توانم 
این پیام را به همه برســانم که به دنبال علم بروید، علــم باالخره یک روزی به 

دردتان می خورد.
دانش طلب و بزرگی آموز                                                               تا به نگرند روزت از روز          )نظامی(

از خواسته هایت دست نکش

لذت تماشای دسته جمعی تلویزیون

زمانی که تلویزیون این قدر شبکه نداشت و همه فامیل 

خونــه کســی جمــع می شــدن کــه تلویزیون داشــت.

خوشحال میشیم نظر، پیشــنهاد، خاطره و عکس های 

قدیمی تون رو برامون بفرســتین تــا با نــام خودتون در 
صفحه60  +چاپ کنیم.

شوخنامه

خانواده

شخصیت شناسی بر اساس ماسک زدن
حتما شما هم با افرادی که درســت ماسک نمی زنند برخورد دارید و از 
دست شان حرص می خورید. شاید هم خدای نکرده خودتان 
از همان دسته افراد هســتید. امروز شخصیت افراد 
جامعه را براساس نوع ماســک زدن شان تحلیل 

می کنیم:
دمــاغ بیــرون| بســیار مثبت اندیــش؛ چون 
معتقدنــد ویروس کرونــا بزرگ تر از ســوراخ 

بینی است و از آن جا وارد بدن نمی شود!
دهــان بیــرون| خیلــی اجتماعی؛چــون با 
ماســک نمی تواننــد دایــم صحبــت کننــد و 
مجبورند ماســک را باال بدهند تا مبادا دیگران 

فکر کنند این ها اهل تعامل اجتماعی نیستند!
زیر گردن| مقداری حواس پرت؛ چون کرونا را با بیماری 

اوریــون اشــتباه گرفتــه و فکــر می کننــد ایــن ویــروس روی گلــو تاثیر 
می گذارد!

چشــم درون| خیلی حســاس؛ از ترس این که ویروس عــالوه بر دهان 
و بینی، از چشم هایشــان وارد بدن نشــود، چشــم ها را هم توی ماسک 
می گذارند. اگر ماسک بزرگ تر داشته باشــند، شاید گوش هایشان را 

هم داخل آن ببرند!
گوش آویزون| کمی فراموشکار؛یادشــان می رود دوتا کش ماســک را 

پشت گوش بیندازند و فقط یکی را پشت گوش می اندازند!
آینه آویزون| تا حدودی تجمالتی؛ می خواهند به همه نشان دهند که 
ماسک دارند برای همین آن را از آینه ماشین یا دسته موتورشان آویزان 

می کنند تا پز بدهند!
توی جیب یا خانه| بســیار محتاط؛ چون نمی خواهند به هیچ قیمتی 

ماسک شان کثیف شود و اصال ازش استفاده نمی کنند!

نامبرگرافی

درصد سالمندان ایرانی ســاالنه سابقه سقوط 
را دارند که  ۶۶ درصد آن بــر اثر عوامل خارجی 
و محیط زندگی مثل روشــنایی کــم خانه، نبود 
امکانات ایمنی، وجود قالیچه های لغزنده روی 

سنگ و کفش نامناسب است

منبع: باشگاه خبرنگاران

موفقیت به وقت ۶۰+ 
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قاب خاطره

مثبتشصت

موادغذایی برای تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر
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سبزیجات:
 اسفناج، تربچه، انواع کلم ها

منابع دارای امگا 3: 
 ماهی تن، ماهی ساردین

 انواع لوبیا، تخم کتان

 قهوه، شکالت و ادویه ها: 
شکالت تلخ، دارچین، زردچوبه

 میوه های دارای آنتی اکسیدان باال: 
توت فرنگی، آلوسیاه، پرتقال، گیالس

روغن ها: 
روغن زیتون، روغن نارگیل
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بی انگيزگی یا 
مراقبت از ساق؟! 

روزى به خانه
بر می گردم

نامه احساس� تراب� برا� خداحافظ�پشت پرده افت شيخ د�اباته 

پرسپوليس حریف الدحيل و  اى اف سی نشد!
بخشش عجيب بن عطيه و پنالت� مش&و$، آناليزها� �حي� را به باد داد
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مهــد� ترابــ� �ه قــرارداد خــود با پرســپوليس 
را فســخ �رد، حــاال با انتشــار پيام� احساســ� 
از پرســپوليس و هوادارانــش خداحافظــ� �رد؛ 
پيام� �ه به شدت مورد توجه �اربران شب*ه ها� 
اجتماع� و همچنين طرفداران پرسپوليس قرار 
گرفته اســت. ترابــ� متن خداحافظــ� اش را به 
ا:ن شــ*ل آغاز �رد: «جدا:� از پرســپوليس �ار 

ســاده ا� نيســت؛ پوشــيدن پيراهن پرسپوليس 
بهتر:ــن اتفاق و روز قهرمانــ� با ا:ن تيم، بهتر:ن 
روز زندگــ� فوتبالــ� ام بــود و حاال ســخت تر:ن 
تصميــم زندگــ� ام را گرفتم. خــوب م� دانم �ه 
بــاز� در پرســپوليس چــه افتخار بزرگ� اســت 
و حــاال بــه خــود م� بالم �ه قــرار اســت نما:نده 
خانــواده ٤٠ميليونــ� پرســپوليس در خــارج از 

�شــور باشــم» و� پســت ا:نســتاگرام� اش را با 
:M وعــده به پا:ان رســانده: «در آخــر نم�  توانم 
عالقه ام به باز� دوباره در پرســپوليس را مخف� 
نگه دارم. پرســپوليس را خانه خود م� دانم و در 
روز بازگشــت، اگر هوادارانش بخواهند با عشق 
و عالقــه دوباره پيراهن ســرخش را بر تن خواهم 

�رد و ش*� ندارم �ه آن روز فرا خواهد رسيد.»

روزى به خانه بر می گردم نامه احساس� تراب� برا� خداحافظ� با پرسپوليس
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خلعتبرى: دست رحمتی بسته بود 
هافب� تيم فوتبال شهرخودرو م� گو�د 
حــق ا�ــن تيــم در د�ــدار برابــر الهالل  
پيــروز! بــوده . محمدرضــا خلعتبــر! 
مهاجم باتجربه تيم فوتبال شــهرخودرو 
پــس از د�ــدار برابر الهالل /ــه با اولين 
امتياز آســيا�� نما�نده مشــهد در ليگ 
گفــت:  بــود،  همــراه  آســيا  قهرمانــان 
«م� دانستيم باز! خيل� ســخت� دار�م. البته مش=ل� برا! 
الهالل پيــش آمده بود و چند باز�=ن اصلــ� ا�ن تيم نبودند، 
ول� ا�ن همان تيم� بود /ه ٦ ماه قبل قهرمان آسيا شده بود 
و م� دانستيم /ار ســخت� دار�م.» او ادامه داد: «باز! خيل� 
خوب� انجام داد�م و م� توانســتيم پيروز ميدان باشيم. البته 
از ا�ن /ــه باز! را نبرد�م، ناراحتيم  چــون در باز! ها! قبل� 
هم ا�ن شــانس را داشــتيم.»  خلعتبر! در رابطه با محروميت 
شهرخودرو از نقل وانتقاالت اضافه /رد: «به هر حال از پنجره 
نقل وانتقــاالت محــروم هســتيم و باز�=نان� /ه جذب شــده 
بودند، به تيم اضافه نشــدند. دســت آقا! رحمت� هم بســته 
بــود. ٣،٢ باز�=ن هم مصدوم شــده  و تازه رســيده بودند.» او 
ســپس با اشاره به هواداران تيم بيان /رد: «در مجموع تالش 
/رد�م /ه نتا�ج بهتر! بگير�م، ول� نشد و شرمنده هواداران 
شد �م. آن ها حق دارند /ه توقع داشته باشند، چون در سرما 
و گرما تيم را تشــو�ق /رده اند، ول� نشد.» خلعتبر! در مورد 
شــرا�ط /رونا�� در قطر اظهار /رد: «بــه اميد خدا باز! آخر 
را هم به خوب� و خوشــ� تمام م� /نيم. واقعا شرا�ط در قطر 

مناسب نيست.» 

استارت مس کرمان با مهاجرى
تمر�نات تيم فوتبال مس /رمان ز�ر نظرمرب� مشــهد! ا�ن 
تيم آغاز شده است. تمر�نات تيم فوتبال مس /رمان از  شنبه 
ا�ن هفته به صورت رســم� ز�ر نظر رضا مهاجر!  آغاز شد و 
نفرات حاضر در زمين شــماره دو ورزشــگاه آزاد! تهران به 
تمر�ــن پرداختند. مس /رمان /ه تــا آخر�ن ثانيه ها! پا�ان 
مســابقات ليگ �� در فصل گذشته شــانس صعود داشت، 
خيل� زود سرمرب� فصل آ�نده خود را انتخاب /رد و اگرچه 
برخ� باز�=نان ا�ن تيم نظير آرتا، شــرو�ن بزرگ، شــنان� و 
.. راه بــاز! در ليگ برتر را پيش گرفتند و ســرمرب� ا�ن تيم 
هــم به ليگ برتر رفت، اما چند روز پيش قرارداد ١٥ باز�=ن 
تمد�ــد و امضا شــد تا اســ=لت تيــم برا! ليگ برتر! شــدن 

ش=ل بگيرد.

واکنش مدیر مشهدى به پرونده قضایی اش
/ــور وش صبور�ان مد�ر /ل ســابق ورزش و جوانان خراســان 
رضو! در خصوص پرونده قضا�� /ه دارد وا/نش نشان داد. 
صبور�ان /ه در حال حاضر سرپرســت� فدراســيون اس=� را 
بر عهده دارد، درباره پرونده قضا�� خود به فارس گفت: «من  
آمدم در ســتاد مل� /رونا شــر/ت /نم. چيز خاص� نيســت، 
ا�ن حواشــ� برا! همه پيش م� آ�د.» سرپرســت فدراسيون 
اســ=� تصر�ح /رد: «مد�ر! اســت /ــه در دوران مد�ر�تش 
اتفاق� نيفتاده باشــد؟ باالخره سيســتم ها نظارت م� /نند. 
ا�ن /ار هر روز ما ســت. هر /ســ� در هر جا�ــ� مد�ر�ت /ند، 
با�ــد همــه مــوارد را رعا�ــت /ند. ســازمان بازرســ� و د�وان 
محاســبات مم=ن اســت تذ/رات� بدهند /ه همه ا�ن ها با�د 
رعا�ت شــود. همه موظf هســتيم موارد مطرح شده را انجام 

دهيم تا مش=ل� پيش نيا�د.» 

دووميدانــ� �=ــ� از رشــته ها! پا�ــه محســوب م� شــود؛ رشــته ا! /ه 
/شــورها! پيشــرفته دنيــا مدال هــا! آن را در المپيــ� درو م� /نند. 
اما متاســفانه ا�ن رشــته پرمدال تا به امروز ســهم ناچيز! در موفقيت و 
مــدال آور! ا�ــران در ميدان هــا! مختلf ورزشــ� بخصــوص المپي� 
داشــته  اســت. درحال� /ه بخــش قابل توجهــ� از موفقيت /شــورها! 
پيشــرفته در رشــته ها! پا�ه خالصــه م� شــود. دووميدان� مــادر تمام 
 fرشــته ها! ورزشــ� اســت و خراســان رضو! هم در  دهه هــا! مختل
مل� پوشــان ز�اد! داشــته /ه توانســته اند در آوردگاه هــا! بين الملل� 
افتخارآفر�نــ� /نند و ســهم بســزا�� در مدال آور! /شــورمان داشــته 
باشــند. ا�ــن در  حالــ� اســت /ــه در طــ� چنــد ســال اخير ا�ن رشــته 
پا�ه در خراســان رضــو! با افــت و خيزها! ز�ــاد! رو به رو بــوده، البته  
ورزشــ=ار مل� پوش  در رشــته ها! مختلf دار�م، اما با توجه به ظرفيت 
و اســتعدادها�� /ه در اســتان دار�م، خيل� ناچيز اســت و  مل� پوشان� 
همچــون حســن تفتيان و شــاهين مهردالن سال ها ســت /ه بــه عنوان 
مل� پوش فعاليت م� /نند و د�گر ورزش=ار! در چنين سطح� معرف� 
نشــده اســت. البته بخش بانوان نســبت به آقا�ان عمل=رد بهتر! دارند 
و در ســطح /شــور هم جــزو نفرات برتــر هســتند. اما در بخــش آقا�ان، 
ورزشــ=ار! /ه در ســطح /شــور مطرح باشــد ندار�م و ا�ن رشــته روند 
خوبــ� را ط� نم� /ند. اســتان� /ه اســتعداد ها! خــوب   و حرف ها! 
ز�اد! برا! گفتن دارد، ا�ن روزها حال ناخوشــ� در رشته دووميدان� 
دارد. حت� امســال در ليگ باشــگاه ها /ه از نظر فدراسيون دووميدان� 
 fح=م قهرمان� /شــور را هم دارد، هيچ تيم� اعزام نشــده  و ما�ه تاســ
اســت. هرچنــد  بانــوان در ســال گذشــته با /مــ� شــهردار! تيم� را 
روانه مســابقات /شــور! /رده بودند، اما امســال با وجود ورزشــ=اران 
بــا رن=ينگ باال، تيم� از اســتان در رقابت ها! /شــور! اعزام نشــده  و 
ورزش=اران خراســان� مجبور شده اند برا! د�گر تيم ها مسابقه بدهند. 
/ارشناســان و اهال� فن حتما با�د ا�ن موضوع را بررس� /نند /ه افت 
رشته دووميدان� استان با ظرفيت باال در حال حاضر متوجه چه /سان� 
اســت و بــرا! برون رفــت از ا�ن موضــوع چــه اقدامات� با�د انجــام داد. 
شــرا�ط به نحو! است /ه برخ� از ورزشــ=اران در د�گر شهرها تمر�ن 
م� /ننــد و بــا مشــ=الت� روبه رو هســتند. ا�ن د ر حال� اســت /ه شــهر 
مشهد از نظر ام=انات سخت افزار!  شرا�ط خوب� داشته و سالن مجهز 

دووميدان� دارد.
 ورزش�اران  و مربيان حما	ت نم� شوند

�=ــ� از مربيــان دووميدانــ� با بيــان ا�ن /ه در بخــش آقا�ان بــه غير از 
تفتيــان و مهــردالن د�گر مل� پوشــ� ندار�ــم، گفت: «در بخــش آقا�ان 
فعــال بــه غيــر از ورزشــ=اران قد�مــ� د�گر چهــره جد�د! بــه تيم مل� 
معرف� نشــده   و چند سال است /ه در سطح باشــگاه� تيم هم ندار�م. 

البته بخش بانوان وضعيت بهتر! نســبت به آقا�ان دارند و ورزش=اران� 
هســتند /ه در سطح /شــور به مراتب بهتر از آقا�ان /ار م� /نند.» رضا 
 fمهماندوســت در پاســخ به ا�ن ســوال /ه چرا دووميدان� آقا�ان ضعي
اســت، م� گو�د: «ا�ــن موضوع دال�ل ز�اد! دارد، امــا مهم تر�ن آن ا�ن 
اســت /ه  ورزشــ=اران حما�ت نم�  شــوند. هم دونده و هــم مرب� با ا�ن 
چالــش روبه رو هســتند و د�گر  انگيزه ا! برا! /ار /ــردن ندارند.  ثبات� 
وجود ندارد /ه ورزشــ=ار بتوانــد برا! آ�نده خــودش برنامه ر�ز! /ند. 
دووميدانــ� از نظر مال� هيچ آورده ا! برا! ورزشــ=ار ندارد و ا�ن توقع 
هيچ وقت برآورده نم� شــود.» و! خاطر نشــان م� /ند: «مل� پوشان ما 
در اعزام به مســابقات هم دچار مش=ل هســتند. حت� برا! هز�نه ها! 
رفــت و آمد بــه محل مســابقات هم خودشــان هز�نه م� /ننــد. دونده �ا 
با�د مثل تفتيان مورد حما�ــت /ميته مل� المپي� قرار بگيرد �ا ا�ن /ه 
د�گر توقع مال� نداشــته باشد و به خاطر عالقه اش در ا�ن رشته ورزش� 

فعاليت /ند.»
 حام� مال� نداشتيم

نا�ب رئيــس هيئــت دووميدانــ� خراســان رضــو! هم دربــاره دال�ل 
اعــزام نشــدن تيم بانــوان به مســابقات /شــور! م� گو�د: «بــا وجود 

ا�ن /ــه قهرمانــان خوب� در بخش بانــوان دار�م، اما امســال به خاطر 
مشــ=الت مال� نتوانستيم تيم� به مسابقات ليگ باشگاه ها! /شور 
اعزام /نيم و ورزش=اران استان برا! د�گر استان ها مسابقه داده اند. 
هرچند  خود ما هم از ا�ن وضعيت ناراحت هســتيم و دوســت داشتيم 
/ه تيم� از خراســان رضو! در مســابقات /شــور! داشــته باشيم.» 
هما بيگ� م� افزا�د: «ســال گذشــته با حما�ت شــهردار! تيم خوب� 
به رقابت ها! /شــور! اعــزام /رد�م، اما امســال به خاطر /رونا د�گر 
حما�ت نشــد�م و دونده ها! خراسان� هم به ســا�ر استان ها رفتند و 
به اســم تيم هــا! د�گر  رقابت  و  عنوان ها! خوب� هم /ســب /رد ند. » 
و! تصر�ــح م� /ند: «ورزشــ=اران ما در شــهر ها! خودشــان تمر�ن 
م� /نند، اما در مســابقات به اســم اســتان� د�گر به ميــدان م� روند. 
متاسفانه امسال  حام� مال� نداشتيم و نتوانستيم تيم� به مسابقات 
اعــزام /نيــم.»  و! درباره مســابقات رده هــا! جوانان هــم م� گو�د: 
«رقابت ها! /شــور! ليگ جوانان هم چند روز د�گر برگزار م� شــود 
و باز هم دونده ها! خوب ما برا! د�گر اســتان ها با�د مسابقه بدهند؛ 
چرا /ــه با باشــگاه ها! د�گــر قرارداد دارنــد. البته قصــد دار�م با ا�ن 

وجود تيم� را روانه مسابقات /نيم.»

حال ناخوش ورزش پایه در استان!
دوومیدانى خراسان رضوى با غیبت در مسابقات کشورى روند خوبى را طى نمى کند اخبار خراسان

على ترابى

امين قاســم� نژاد، و�نگر شــهرخودرو در وا/نش به شا�عات جدا�� اش 
از شــهرخودرو  خراســان پس از مســابقات ليگ قهرمانان٢٠٢٠ گفت: 
«ا/نــون تمــام تمر/ز من رو! /م� بــه شهرخودرو ســت و ا�ن /ه بتوانم 
به تيمــم /م� /نم، هرچند  تــا االن نتا�ج دلخواه مان به دســت نيامده ، 
اما من هيچ مذا/ره ا! با هيچ تيم� انجام نداده ام و احتماال ســال آ�نده 
را هــم در خدمت تيمم خواهم بود.» و! افــزود: «باور /نيد با هيچ تيم� 
مذا/ــره ا! ن=ردم، چون در قطر هســتم و واقعا دغدغــه ا! بجز موفقيت 
شــهرخودرو و روسفيد! برابر هواداران فوتبال خونگرم خراسان رضو! 

نــدارم.» و�نگر شــهرخودرو خراســان در خصــوص عمل=رد خــودش نيز 
متذ/ر شــد: «بــا ا�ن /ه در هر بــاز! نمرات باال�� /ســب م� /نم، اما از 
خودم راض� نيستم؛ چرا/ه شرا�ط در قطر واقعا فرسا�ش� شده و اس=ان 
طوالن� مدت در هتل� /ه واقعا ام=انات خوب� ندارد، بر رو! روحيه همه 
نفرات تيم، من جمله خودم نيز تاثيرگذار بوده .» قاســم� نژاد با انتقاد از 
وا/نش ها نســبت به ارز�اب� شهرخودرو با نتا�ج /سب شده، �ادآور شد: 
«انصــاف نيســت عمل=رد ما بــا نتا�ج  تورنمنتــ� /ه نتوانســتيم با نفرات 
/امل در آن حاضر شــو�م، سنجيده شود. شهرخودرو توان باال�� دارد و 

بعد از تغيير  و تحوالت نفرات خوب� جذب تيم  شده اند /ه قطعا با انگيزه و 
دوندگ� خود م� توانند به هر چه باالتر بردن توان تيم� ما /م� /نند.» 
و! افــزود: «همــه باز�=نــان در حال تالش هســتند و تمام وجودشــان را 
گذاشته اند تا به مهد! رحمت�  در اولين تجربه مربيگر! اش /م� /نند 
ول� ا�ن /ه هنوز ليگ شــروع نشده از شــهرخودرو، /ادر فن� و باز�=نان 
انتقــاد /ننــد، دور از اخــالق و انصاف اســت. قطعا تجربه ا�ــن تورنمنت 
آســيا�� به /ار ما خواهد آمد تا ان شــاا... با تــوان و تجربه بهتر! به ليگ 

بيستم وارد بشو�م.»

وینگر شهرخودرو : با تيمی مذاکره نکردم 
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پایان دووميدانی قهرمانی باشگاه ها با تکرار 
رکوردشکنی زنان

مرحله دوم مسابقات دووميدان� قهرمان� باشگاه ها
 بانوان ط� 
دو روز ٢٩ و ٣٠ شــهر*ور مــاه در مجموعه ورزشــ� آفتاب انقالب 
برگزار شد 1ه در پا*ان چند ر1ورد باشگاه� و مل� جابه جا شد. در 
روز دوم ا*ن مســابقات ژاله 1اردان در پرتاب د*س: با ثبت نتيجه 
٥٠.٤٣ ر1ورد باشــگاه� ا*ن ماده را 1ه پيــش از ا*ن با ٥٠.٠٦ 
 
در اختيار خودش بود ارتقــا داد. مر*م محمود
 نيز در ماده دو
٨٠٠ متر زمان ٢:١٣.٤٣ دقيقه را ثبت 1رد و ر1ورد باشــگاه� 
ا*ن مــاده را (٢:١٤.٤٩ دقيقه) 1ه در اختيار تKتم دســتاربندان 
بــود شKســت. عالوه بر ا*ــن تيم ســپاهان اصفهان در مــاده ٤ در 
٤٠٠ متــر امــداد
 زمــان ٣:٥٢.٣٧ را ثبت 1رد و ر1ــود مل� و 
باشــگاه� ا*ن ماده را 1ه پيش از ا*ــن با حد نصاب ٣:٥٣.٧٨ در 
اختيار دانشگاه آزاد بود، بهبود بخشــيد. در روز اول رقابت ها هم 
مهســا ميرزا طيب� در پرش بــا نيزه برا
 اولين بــار در تار*خ زنان 
ا*ران از مانع ٤ متر
 عبور 1رد و ر1ورد مل� و باشگاه� ا*ن ماده 
را بار د*گر شKســت. ر*حانه آران� نيز در پرتاب چKش حد نصاب 
٥٧.١٥ را ثبت 1رد و ر1ورد مل� و باشگاه� ا*ن ماده را شKست. 

ا*ن ر1وردشKن� ها پس از تا*يد تست دوپينگ ثبت م� شود. 

آغاز ليگ برتر هندبال از ١٨ مهر
فدراســيون هندبــال توانســت بعــد از پيگير
 هــا
 ز*ــاد مجــوز 
برگــزار
 ليــگ برتر هندبال را از ســتاد مقابله با 1رونــا در ورزش 
1ســب 1ند. ا*ن رقابت ها قرار اســت در بخش مــردان از ١٨ مهر 
و در بخش بانوان از ٢٧ مهر اســتارت بخــورد. ليگ برتر مردان با 
١٢ تيم قرعه 1ش� شــد اما احتماال ٢ تيم د*گر نيز اضافه خواهد 
شــد تا ليگ برتر مردان با ١٤ تيــم و در ٢ گروه به صورت متمر1ز 
انجام شود. در حال حاضر حضور نفت و گاز گچساران قطع� شده 
و ا*ــن تيم مبلغ ورود
 را نيز پرداخت 1رده اســت. تKليb حضور 

تيم اراe نيز قرار است تا آخر ا*ن هفته مشخص شود. 

نتایج هفته سوم ليگ برتر واليبال
 
هفته سوم ليگ برتر واليبال *: شنبه با برگزار
 ٧ د*دار پيگير
شــد و تيم ها
 ســا*پا تهران، فوالد سيرجان، شــهردار
 اروميه و 
فوالد مبار1ه سپاهان اصفهان به سومين برد متوال� خود در ا*ن 
رقابت ها دســت *افتند. در پا*ان ا*ن هفته سا*پا، فوالد سيرجان و 
شهردار
 اروميه با ٣ برد و ٩ امتياز در رتبه ها
 اول تا سوم جدول 
رده بند
 قرار گرفتند و فوالد مبار1ه ســپاهان اصفهان با ٣ برد و 
٨ امتياز جا*گاه چهارم را به خود اختصاص داد. نتا*ج 1امل هفته 
 
ســوم ليگ برتر به ا*ن شرح است: شهردار
 قزو*ن ٣ – آذرباتر
 
اروميــه صفر، شــهروند اراe صفــر – خاتم ارد1ان ٣، شــهردار
ورامين ٢ – شهداب *زد ٣، سا*پا تهران ٣ – راه *اب ملل 1ردستان 
صفــر، شــهردار
 اروميــه ٣ – پيــKان تهــران *:، فــوالد مبار1ه 
 
ســپاهان ٣ – لبنيات هراز آمل ٢، فوالد ســيرجان ٣ – شهردار

گنبد صفر. ا*ن هفته تيم هورسان رامسر استراحت داشت.

اخبار بيانيه فدراسيون جودو درخصوص دادگاه حکميت ورزش

جلســه رســيدگ� بــه پرونده تعليــق جــودو
 ا*ران 
درحالــ� در تار*خ ٢٦ شــهر*ورماه بــا حضور هيئت 
ا*ران� در لوزان برگزار شد 1ه بعد از جلسه ٨ ساعته و 
طوالن� 1ه تشKيل شد، دادگاه بين الملل� حKميت 
ورزش باوجود آمادگــ� برا
 اعالم را
 در خصوص 
 
پرونــده ا*ران، بــه طرفين دعو
 مهلــت ٣٠ روزه ا
برا
 رسيدن به *: توافق منطق� داد. ساعد و1يل، 
و1يل پرونده جودو
 ا*ران تا1يد 1رد دادگاه 1اس 
ا*ن فرصت را به روســا
 فدراسيون جهان� جودو و 
ا*ران داده تا چنانچــه بتوانند ظرف 1متر از ٣٠ روز 
به توافق و تفاهم دســت پيدا 1نند، دادگاه، تفاهم را 
مبنــا
 را
 خــودش قرار بدهد، در غيــر ا*ن صورت 
دادگاه رونــد رســيدگ� و را
 خــود را اعالم خواهد 
1ــرد. نصــرا... ســجاد
، سرپرســت 1اروان ا*ــران 
در المپيــ: تو1يــو، محمدرضــا داورزنــ�، معــاون 
ســابق وزارت ورزش، آرش ميراســماعيل�، رئيــس 
فدراسيون جودو، زارعيان، سرمرب� تيم مل� جودو 
و ٢ و1يل، درحال� در قامت هيئت اعزام� ا*ران در 
دادگاه 1اس حاضر شــدند 1ه در طرف مقابل سعيد 
 
مال*� و وحيد ســرل:، ٢ مل� پوش اســبق جودو
ا*ــران و محمد منصور
، ســرمرب� اســبق تيم مل� 
جودو عليه جودو
 ا*ران در دادگاه حضور داشتند. 
اما گفته م� شــود آنچه روند ا*ن دادگاه را تغيير داد 
 
و موجب در نظر گرفته شــدن فرصت ٣٠ روزه برا
رســيدن به تفاهم دوجانبه بين طرفين شــد، جلسه 
نيم ســاعته آرش ميراســماعيل� رئيس فدراســيون 
جــودو
 ا*ران بــا مار*وس و*ــزر رئيس فدراســيون 
جهان� جودو بود. ا*ن 1ه در ا*ن جلســه چه گذشــته 
1ه همين مKالمه 1وتاه 1اس را متقاعد 1رده بعد از 
*ــ: ماه درخصــوص ا*ن پرونــده را
 قطع� خود را 
صادر 1ند، هنوز مشــخص نيست. فدراسيون جودو 
ا*ــران اما د*روز با صدور بيانيــه ا
 اعالم 1رد د*وان 
داور
 ورزش طــ� نامــه ا
 رســم� از طرفيــن ا*ن 
اختالف خواســته به اصل رازدار
 فرآ*ند رسيدگ� 
در جلســه اســتماع تا زمان صدور را
 نها*� پا*بند 

بماننــد. به هميــن خاطر فدراســيون جــودو در ا*ن 
بيانيــه صراحتا اعــالم 1رد ا*ــن فدراســيون وظيفه 
خود م� داند پــس از رفع ا*ن ممنوعيت، توضيحات 
1افــ� در خصــوص روند اقدامــات حقوقــ� صورت 
گرفته در دادگاه را اعالم 1ند. در بيانيه فدراســيون 
تصميــم  دنبــال  «بــه  اســت:  آمــده  چنيــن  جــودو 
شــتاب زده فدراســيون بين المللــ� جــودو مبن� بر 
تعليق فدراســيون جــودو جمهور
 اســالم� ا*ران 
از شــر1ت در 1ليــه فعاليت هــا
 ادار
 و اجتماع� 
و رقابت هــا
 بين المللــ� تحت نظارت فدراســيون 
جهانــ�، در 1نــار تالش ها*� 1ــه به منظــور تعامل 
سازنده با فدراسيون بين الملل� جهان� به عمل آمد 
و همچنــان نيــز ادامه دارد، فدراســيون جودو ا*ران 
اقدامات حقوق� الزم به منظــور اعتراض به تصميم 
1ميتــه انضباط� فدراســيون بين المللــ� جودو در 
د*وان داور
 ورزش را در دستور 1ار خود قرار داد و 
و1يل ا*ن فدراســيون ط� چند مرحله، دادخواست 
و لوا*ــح 1تب� مفصلــ� را در دفاع از مواضع اصول� 
جامعه ورزش 1شور و لزوم اســتيفا
 حقوق پا*مال 

شده خانواده ٩٠ هزار نفر
 جودو نزد ا*ن د*وان به 
ثبت رســاند. متعاقب تبادل لوا*ح طرفين و تشKيل 
هيئــت داوران، ابتــدا قــرار بــود جلســه اســتماع و 
رسيدگ� به دفاعيات شــفاه� در فرورد*ن ١٣٩٩ 
برگزار شــود 1ه با شيوع گســترده و*روس 1رونا ا*ن 
 
جلسه به تعو*ق افتاد و نها*تا  با تصميم د*وان داور
ورزش، جلســه اســتماع در ٢٦ شــهر*ور ١٣٩٩ بــا 
حضور روسا
 فدراســيون جودو ا*ران و فدراسيون 
بين الملل� جودو، و1ال
 طرفين، ٣ شــاهد معرف� 
شــده توســط فدراســيون جــودو ا*ــران و ٧ شــاهد 
از طــرف فدراســيون بين المللــ� جــودو در لــوزان 
ســوئيس برگزار شــد. در ا*ن جلســه از ســاعت ٨ تا 
حــدود ١٧ هيئت داوران به اســتماع دفاعيات و1ال 

و شهود طرفين پرداخت.» 
  

فدراســيون جــودو بــا تا1يد بــر دفاعيــات تخصص� 
را  خــود  بيانيــه  1اس  دادگاه  در  ا*رانــ�   
و1ال
ا*ن طــور ادامــه داد: «عالوه بر مالحظــات مربوط به 
آ*ين دادرســ�، تيم دفاع� فدراســيون جودو ا*ران 

 
بــا انســجام و جامعيــت تخصصــ� قابــل تمجيــد
دفاعيات شــفاه� خود را در ٤ محــور رد صالحيت 
شــهود معرف� شــده فدراســيون بين الملل� جودو، 
 
افشــا
 تناقض هــا
 موجــود در شــهادت نامه ها
 
1تبــ� ارا*ــه شــده بــه د*ــوان، تبييــن مغا*رت ها
مجــازات انضباطــ� فدراســيون بين المللــ� جودو 
با اساســنامه و مقــررات انضباط� ا*ن فدراســيون، 
منشور المپي: و ســا*ر مقررات بين الملل� ورزش� 
و نها*تــا  تا1يد بــر مظاهر خروج فدراســيون جهان� 
 
فدراســيون ها ب� طرفــ�  و  صالحيــت  دا*ــره  از 
ورزشــ� بين المللــ� بــه د*ــوان ارائه نمــود. هيئت 
جلســه  پا*ــان  در  1م نظيــر  اقدامــ�  در  داوران 
اســتماع، حدا1ثر ٣٠ روز بــه طرفين فرصت داد 1ه 
حت� االمــKان، به طر*ق� مســالمت آميز بــا *Kد*گر 
مصالحــه 1ننــد 1ه در ا*ــن صورت، محتــوا
 توافق 
ف� ما بيــن در را
 داور
 ا*ن د*وان وارد م� شــود و 
 
در غير ا*ن صــورت هيئت داور
 در صورت ســپر
شــدن ا*ــن مــدت و عدم حصــول تفاهــم، اقــدام به 
 
صدور را
 خواهد نمود.» نامه رسم� د*وان داور
ورزش و تا1يد به رازدار
 اما از نKات قابل توجه ا*ن 
بيانيه بود: «د*وان داور
 ورزش ط� نامه ا
 رسم� 
ضمــن قدردان� از و1ال
 طرفين و رفتار ســازنده و 
محترمانه آن هــا، ارج نهادن به نزا1ت و وقار طرفين 
با وجود حساسيت شرا*ط پرونده و تا1يد بر اهميت 
سخنان روسا
 ٢ فدراسيون 1ه م� تواند زمينه ساز 
نيل به آشــت� و مصالحه از ســو
 هر دو طرف باشد، 
 
از طرفيــن ا*ن اختالف خواســت به اصــل رازدار
فرآ*ند رســيدگ� در جلســه اســتماع تا زمان صدور 
را
 نها*� پا*بند بمانند. با احترام به ا*ن مقرره آ*ين 
دادرســ� د*ــوان داور
 ورزش، فدراســيون جــودو 
جمهور
 اسالم� ا*ران وظيفه خود م� داند پس از 
رفع ا*ن ممنوعيت، توضيحات 1اف� و شا*سته ا
 را 
در خصــوص روند اقدامات حقوق� صورت گرفته در 
جهت شفاف ساز
 هرچه بيشــتر مسائل مرتبط، به 

سمع و نظر ملت شر*b ا*ران برساند.»

دادگاه کاس طرفين دعوى را تا صدور راى نهایی ملزم به رازدارى کرد

فدراســيون پزش�K ورزشــ� در راســتا
 تعهد
 1ه بابت 
جراح� احسان حداد
 در آلمان متقبل شده، هز*نه الزم 
برا
 ا*ــن عمل را در اختيــار فدراســيون دووميدان� قرار 
داد. ٨ هــزار *ورو برآورد هز*نه ا
 اســت 1ه برا
 جراح� 
«خارپاشــنه» چپ احســان حداد
 در 1شــور آلمان شــده 
اســت. ا*ــن هز*نه از طرف فدراســيون پزشــ�K ورزشــ� 

به حســاب خزانه دار
 فدراســيون دووميدان� وار*ز شــد 
تــا اقدامــات الزم بــرا
 اعــزام حداد
 بــه آلمــان و انجام 
جراح� موردنظر از طر*ق ا*ن فدراســيون پيگير
 شــود. 
فدراســيون پزشــ�K ورزشــ� در حالــ� تاميــن و پرداخت 
 
هز*نه ها
 الزم برا
 جراح� خارپاشــنه احســان حداد
در خــارج از ا*ران را پذ*رفت 1ه پيش از ا*ن هيئت اجرا*� 

1ميته مل� المپي: با ا*ن درخواســت مخالفت 1رده بود. 
احســان حداد
 *�K از المپين ها
 ا*ــران برا
 المپي: 
تو1يو ســت. و
 در ليگ جهان� ٢٠١٩ الماس (قطر) در 
 
ماده پرتاب د*س: صاحب ســهميه المپي: شد. حداد
نا*ــب قهرمان� المپي: لندن را هم در 1ارنامه دارد اما در 

المپي: ر*و 1ار
 از پيش نبرد.

واریز ٨ هزار یورو 
به حساب 

دووميدانی براى 
جراحی حدادى

شــيخ د*اباته مهاجم ماليا*� اســتقالل 1ه ط� 
هفته ها
 گذشته اخبار و شا*عات ز*اد
 درباره 
 eجدا*� او مطرح  و حت� برخ� اســناد و مدار
درباره امKان جدا*� او منتشــر شــد، سرانجام 
ب� توجه به حواشــ� در جمع استقالل� ها ماند 
و در دوحــه در 1نــار ســا*ر باز*Kنــان بــه تمر*ن 
پرداخــت؛ د*اباتــه 1ــه در فصــل اخيــر فوتبال 
ا*ران تنها در ليگ برتر توانسته گلزن� 1ند و در 
جام حذف� نيز نما*ش موفق�  نداشت، در ليگ 
قهرمانان آســيا هم براســاس قوانين گل� را به 
ثمر نرسانده است ! هرچند و
 زمينه ساز صعود 
 
اســتقالل به مرحله گروه� شد و با گلزن� ها
او بود 1ه اســتقالل از ســد الKو*ــت و الر*ان در 
مرحله حذف� گذشــت، اما گل هــا
 د*اباته در 
جدول گلزنان محاســبه نشــد؛ ٢ د*دار آغاز*ن 
مرحله گروهــ� را هم 1ه شــيخ د*اباته به دليل 
مصدوميت از دست داد تا *: شنبه شب اولين 
فرصت رسم� د*اباته برا
 شروع گلزن� ها*ش 
در آسيا باشــد. اما مهاجم استقالل شب خوب� 
را در مقابــل الشــرطه ســپر
 نKــرد و هيچ گاه 
نتوانســت خود را در موقعيت گلزن� قرار دهد، 
نما*شــ� 1ه باعث شــد  نامجومطلــق در دقا*ق 

پا*انــ� بــاز
 مهاجــم ماليا*� خــود را تعو*ض  
و محمد دانشــگر را به خط آتــش تيمش اضافه 
1نــد. حــاال هــواداران اســتقالل اميدوارند 1ه 
د*اباتــه بتواند اولين گل رســم� خــود در ليگ 
قهرمانان آسيا را در د*دار سرنوشت ساز مقابل 
االهل� به ثمر برســاند تا هم استقالل بتواند به 

مرحله حذف� برســد و هم شــيخ د*اباته رســما 
 
وارد جــدول گلزنــان شــود و 1ار خــود را برا

رسيدن به عنوان آقا
 گل� آسيا دنبال 1ند.
  

 
 البتــه بــه زعــم بســيار
 *Kــ� از دال*ــل باز
ضعيــb د*اباتــه مشــKالت مالــ� او و بدقولــ� 

باشــگاه برا
 پرداخت مطالباتش اســت. شيخ 
د*اباتــه چنــد روز پيش بــود 1ه طــ� نامه ا
 به 
باشگاه اســتقالل خواســتار پرداخت مطالبات 
معوقــه اش از جمله حقوق و پاداش ها*ش شــد 
1ه رقم� حــدود ٤٣٠ هزار دالر م� شــد. پيرو 
ا*ــن نامــه و نگران� ها
 بعد آن بابت رونوشــت 
بــه فيفــا و احتمــال فســخ قــرارداد شــيخ ا*ــن 
باز*Kــن در قطــر حاضر شــد و برخ� رســانه ها 
اعالم 1ردند مسئوالن باشگاه با وعده پرداخت 
بخشــ� از مطالبــات د*اباتــه در قطر 1ــه البته 
بــا توجــه بــه وضعيــت تحر*مــ� ا*ران شــرا*ط 
پرداخت در 1شــور قطر راحت تــر بوده، مهاجم 
اهل مال� شــان را راض� به همراه� استقالل 
در ليگ قهرمانان 1رده اند. ا*ن 1ه باشــگاه چه 
مقــدار از مطالبات شــيخ را پرداخته مشــخص 
نيســت امــا عملKــرد ضعيــb ا*ــن باز*Kــن در 
چنــد د*دار اخير اســتقالل از جمله فينال جام 
حذف� و باز
 با الشــرطه نشان از ب� انگيزگ� 
دارد و شــا*د هم د*اباته با اطمينان از ا*ن 1ه در 
اســتقالل ماندن� نيســت، مواظب ساق ها*ش 
اســت تا در پا*ــان فصل دوباره مصدوم نشــود و 

راحت تر بتواند تيم جد*دش را انتخاب 1ند!  

پشت پرده افت شیخ دیاباته 

بی انگيزگی یا مراقبت از ساق براى تيم جدید؟! 

پنجره نقل و انتقاالتی پرسپوليس در زمستان بسته می شود
پرونده باشــگاه پرســپوليس و برانKــو ا*وانKوو*چ پس از عــدم پرداخت مطالبــات ا*ن مرب� از 
 
ســو
 باشــگاه، وارد فاز جد*د
 شــده و به زود
 سرخ پوشــان تهران� با محروميت� از ســو
فيفا مواجه خواهند شد. فيفا 1ه در نامه قبل� خود به باشگاه پرسپوليس و فدراسيون فوتبال 
از بســته شــدن پنجره نقل وانتقاالتــ� ا*ن تيم در صورت عــدم پرداخت مطالبــات برانKو خبر 
داده بود، احتماال  به زود
 محروميت پرسپوليســ� ها را به طور رســم� اعالم خواهد 1رد. با 
ا*ن حال به تازگ� از ســو
 فدراســيون فوتبال به باشــگاه پرســپوليس اعالم شده، در صورت 
محروميت ا*ن باشگاه از پنجره نقل وانتقاالت�، ا*ن محروميت شامل پنجره زمستان� م� شود 

و ا*ن باشگاه م� تواند همچنان در پنجره نقل وانتقاالت تابستان� فعاليت خود را ادامه دهد.
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پرداخت ٣٠٠ دالرى به استقاللی ها
تيــم فوتبــال اســتقالل در بــاز� با الشــرطه به تســاو� 
�& رســيد امــا قبل از ا�ن مســابقه مســئوالن ا�ن -&�
باشــگاه نفــر� ٣٠٠دالر به باز�+نان ا�ــن تيم پرداخت 
9ردنــد. ا�ن پــول در قالب پول توجيبــ5 و پيش از باز� 
بــه باز�+نــان و 9ادر فنــ5 در اردو� ا�ــن تيــم پرداخت 
شــده است. تيم فوتبال استقالل فردا به مصاف االهل5 

عربستان م5 رود.
تمجيد سایت بلژیکی از رضایی و قلی زاده 

به نقل از سا�ت sudinfo بلژ�&، شالروا در هفته ششم 
ليگ ششــمين برد متوال5 اش را 9ســب 9رد و توانست 
بهتر�ن آغاز فصل تار�خ خود را رقم بزند. شالروا ا9نون 
با ١٨ امتياز صدرنشين ليگ است. خط حمله ب5 نظير 
شــالروا در ا�ن فصل را 9اوه رضا�5 و ني+لسون رهبر� 
م5 9ننــد. البتــه عالوه بــر رضا�5 در ا�ن فصل شــالروا 
علــ5 قلــ5 زاده د�گــر باز�+ــن مل5 پــوش ا�رانــ5 را در 
اختيار دارد 9ه نقش پررنگ5 در موفقيت ها� تيم دارد.

استقالل بدون مورد مشکوک به کرونا
د9تر 9اوه ســتوده، پزش& باشگاه استقالل در گفت وگو 
با سا�ت رســم5 ا�ن باشــگاه اعالم 9رد: «9نفدراسيون 
فوتبال آســيا بر اســاس پروت+ل هــا� بهداشــت5 و طبق 
اعالم ها� قبل5، از همه تيم ها� حاضر در ليگ قهرمانان 
به طــور مرتب تســت 9رونا م5 گيــرد. 9ليــه اعضا� تيم 
اســتقالل در فــرودگاه دوحه و هتل محــل اقامت خود ٢ 
بار تســت 9رونا داده اند 9ه خوشبختانه همه موارد منف5 
بوده است. طبق اعالم قبل5 و برنامه از پيش تعيين شده 

ا� اف س5 امروز هم انجام تست 9رونا دار�م.»

پرسپوليسی ها بدون پاداش در قطر
باز�+نان پرسپوليس با وجود 9سب نتا�ج خوب در ليگ 
قهرمانــان و صدرنشــين5 در گــروه ســوم ا�ــن رقابت ها 
پاداشــ5 در�افت ن+رده اند و وعده سرپرست ا�ن باشگاه 
هم عمل5 نشده است. شاگردان �حي5 گل محمد� ا�ن 
روزها از لحاظ فن5 و  انگيزش5 شرا�ط خوب5 دارند اما با 
ا�ن حال با وجود ٢ برد مقابل التعاون عربستان پاداش5 
در�افت ن+رده انــد. از زمان حضور سرخ پوشــان در قطر 
تنها ٣٠٠دالر پول توجيب5 بــه باز�+نان و اعضا� 9ادر 
فن5 پرداخت شــده اســت. از طرف5 مهد� رســول پناه، 
سرپرست باشــگاه طبق قول و قرار� 9ه در جلسه اش با 
ســيدجالل حسين5 و اميد عاليشــاه قبل از اعزام تيم به 
قطر داشت به آن ها وعده داد تا پا�ان شهر�ور ١٠درصد 
از پيش پرداخــت 9ل باز�+نــان بــه حســاب آن هــا وار�ز 

م5 شود 9ه ا�ن اتفاق هم تا9نون رخ نداده است.

هفته پنجم مرحلــه مقدمات5 رقابت ها� فوتبــال ليگ قهرمانان 
آســيا در گروه ســوم از ســاعت ١٨:٣٠ د�ــروز با د�ــدار تيم ها� 
پرســپوليس ا�ران و الدحيل قطر در ورزشگاه اجو9يشــين دوحه پيگير� شد 
9ه ا�ن باز� درنها�ت با نتيجه �&-صفر به ســود تيم قطر� به اتمام رسيد. با 
ا�ن نتيجه پرســپوليس صدر جدول را از دســت داد و الدحيل با 9 امتياز باالتر 
از نما�نده 9شــورمان قرار گرفت. �حي5 گل محمد� در باز� د�شب تيمش را 
بــا حامد ل&، ســيدجالل حســين5، محمدحســين 9نعان5 زادگان، ســيام& 
نعمتــ5، شــجاع خليــل زاده، 9مال 9امياب5 نيا، ميالد ســرل&، بشــار رســن، 
احســان پهلوان، وحيد امير� و عيســ5 آل 9ثير به ميدان فرســتاد. در ســو� 
 ،&�مقابل هــم الب+ر�، بن عطيه، احمد �اســر، عبــدا... احرق، ســلطان البر

9ر�م بوضيj، لوئيز مارتين، دودو، رامين رضا�يان، ادميلسون جونيور و المعز 
علــ5 باز�+نانــ5 بودنــد 9ــه در تر9يــب اصلــ5 الدحيــل 9ار را آغــاز 9ردنــد. 
سرخ پوشــان در نيمــه اول ا�ــن د�دار هرچنــد در ا9ثــر دقا�ق بــاز� پا�اپا� و 
نزد�+ــ5 را بــا الدحيــل بــه نما�ــش گذاشــتند امــا در چنــد مقطــع صاحــب 
موقعيت ها� خوب5 برا� گلزن5 شــدند اما نتوانستند از آن استفاده 9نند. در 
نيمــه دوم مهمتر�ــن اتفــاق در دقيقه 60 رخ داد و پنالت5 اعالم شــده به ســود 
الدحيل را المعز عل5 به سمت چپ زد تا گل اول ا�ن تيم به ثمر برسد. از ن+ات 
عجيــب ا�ن باز� قــرار گرفتن مهد� بن عطيه در تر9يــب الدحيل بود. پس از 
ا�ن 9ه باشــگاه الدحيل قطر �& شنبه به اخراج مهد� بن عطيه در د�دار هفته 
چهارم ليگ قهرمانان آســيا مقابل الشــارجه امارات اعتراض 9رد، ا� اف س5 

در فاصله فقط 3 ساعت به آغاز باز� محروميت بن عطيه را لغو 9رد تا به نوع5 
تمام آنالز� ها� �حي5 گل محمد� و 9ادر فن5 پرســپوليس را خنث5 9ند! به 
دنبال ا�ن تصميم 9نفدراســيون فوتبال آســيا، مسئوالن باشــگاه پرسپوليس 
اعتراض خود را به ا�ن تصميم اعالم 9ردند و دليل ا�ن بخشــش را جو�ا شدند 
9ــه البته بعيد اســت ا�ــن اعتراض بــه جا�5 برســد. البتــه طبق قوانيــن فيفا 
بخشــش 9ارت �& باز�+ــن بعد از اعتراض �ــ& تيم و بررســ5 مجدد صحنه، 
9امــال قانون5 اســت اما بــدون ترد�د لغو محروميــت �& باز�+ــن در فاصله 3 
ساعت مانده به آغاز باز� اتفاق5 است 9ه فقط و فقط در 9نفدراسيون فوتبال 
آسيا م5 افتد و مسلما ا�ن بخشش ناگهان5 لطj و خوش خدمت5 9نفدراسيون 

فوتبال آسيا به قطر به عنوان ميزبان رقابت ها بود.

شرط ترا�تور برا� بستن پرونده مظاهر� 
استقالل حسينی را آزاد کند! 

دارد  احتمــــــــــــال 
تـرا9تــور  باشگــــاه 
بــــر  استقـــــــالل  و 
 ٢ معــاوضــــه  ســــر 
به  خود  دروازه بــان 
توافــق برســند و به 
ا�ــن ترتيــب پرونده 
شــ+ا�ت باشگاه تبر�ز� از دروازه بان جد�د 
استقالل5 ها در 9ميته وضعيت بسته شود. 
به گزارش تســنيم، پرونده شــ+ا�ت باشگاه 
ترا9تــور از رشــيد مظاهــر� همچنــان در 
9ميته وضعيت باز�+نان فدراسيون فوتبال 
در حــال رســيدگ5 اســت و قــرار اســت به 
زود� را� ا�ــن پرونــده صادر شــود اما ا�ن 
امــ+ان وجــود دارد 9ه ٢ باشــگاه ترا9تور و 
اســتقالل پيــش از اعالم را� بــا �+د�گر به 
توافق برسند. عليرضا منصور�ان، سرمرب5 
جد�د ترا9تور 9ه قرار اســت در اواخر هفته 
جار� 9ارش را در تبر�ز آغاز 9ند، به دنبال 
جــذب سيدحســين حســين5، دروازه بــان 
اســتقالل اســت و ا�ــن امــ+ان وجــود دارد 
در�افــت  ازا�  در  ترا9تــور  باشــگاه  9ــه 
رضا�ت نامه حسين5، از ش+ا�ت دروازه بان 
ســابق خود صرف نظر 9ند و بــه ا�ن ترتيب 
٢ باشــگاه بر ســر معاوضه دروازه بانان خود 
بــه توافــق برســند. سيدحســين حســين5 
ا9نــون با تيم اســتقالل در ليــگ قهرمانان 
آســيا حضور دارد و ت+ليــj نها�5 او پس از 

بازگشت به ا�ران مشخص خواهد شد.

اميدوار به صعود 
در ورزشگاه آبی  

استقالل مقابل الشرطه نامجو نبود 

گروهــ5  مرحلــه  ادامــه  در 
مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 
تيم استقالل �+5 از ٤ نما�نده 9شورمان با 
استراحت بيشتر نسبت به د�گر نما�ندگان 
ا�ران ٢ شــب پيش به مصاف الشرطه عراق 
�& رسيد و ت& گل  - &�رفت و به تســاو� 
اســتقالل را اميرارســالن مطهــر� بــه ثمر 
رســاند. اســتقالل 9ــه طبق برنامــه و قبل5 
م5 با�ست با الوحده امارات روبه رو م5 شد 
بــه خاطــر انصــراف ا�ــن تيــم بــا چنــد روز 
استراحت بيشتر به الشرطه عراق رسيد 9ه 
بــاز� رفــت بــا ا�ــن تيــم را هــم در اربيل با 
تساو� به پا�ان برده بود. آب5 ها� ا�ران در 
شرا�ط5 مقابل الشرطه قرار گرفتند 9ه تيم 
عراق5 موفق شــده بود االهل5 عربستان را 
ش+ست دهد و با روحيه ا� خوب به مصاف 
نما�نــده ا�ران رفــت. ا�ن در حالــ5 بود 9ه 
مشــ+الت  ادامــه  واســطه  بــه  اســتقالل 
حاشــيه ا� و عدم همراه5 همه نفراتش در 
قطر شــرا�ط عــاد� نداشــت و عل5 9ر�م5 
مهره تاثيرگــذار ا�ن تيم هــم ٢ روز پيش از 
بــاز� به قطــر رســيد. مجيــد نامجومطلق، 
ســرمرب5 موقت آب5 ها از �& سو با�د تيم5 
9ه به خاطر ش+ست در جام حذف5 و نااميد 

شــدن از بازگشــت آندره آ اســتراماچون5 با 
9لــ5 مشــ+الت مالــ5 و حاشــيه ا� د�گــر 
روبــه رو بود، جمع و رتــق و فتق م5 9رد و از 
�& ســو هم گوشش به تهران و رسانه ها بود 
9ه هــر روز �ــ& �ــا چنــد نفــر را 9اند�دا� 
او  م5 9ردنــد!  اســتقالل  ســرمربيگر� 
فرصت5 هم برا� ترميم نقاط ضعj نداشت 
و قاعدتــا در ا�ن زمــان 9وتاه نم5 توانســت 
ا�ده و تا9تي& جد�د� هم به تيمش د�+ته 
9ند. اســتقالل به خاطر بســته بودن پنجره 
نقل وانتقاالت هــم قادر نبــود از خر�دها� 
جد�دش اســتفاده 9ند بنابرا�ن اگر 9ســ5 
انتظار معجزه �ا باز� خارق العاده از آب5 ها 
داشت ســخت در اشــتباه بود و ش+ل باز� 
ا�ن تيــم مقابل حر�j عراقــ5 و توقj برابر 
الشــرطه هم نشان داد 9ار اســتقالل برا� 

صعود دشوار است. 
    

البته به زعم 9ارشناسان و پيش+سوتان اگر 
نامجومطلــق در آغاز باز� از عل5 9ر�م5 و 
اميرارســالن مطهر� به جا� شيخ د�اباته 
�ا مهد� قا�د� ب5 انگيزه استفاده م5 9رد 
شــا�د آب5 ها باز� بهتر� ارائه م5 9ردند و 
نتيجــه د�گــر� رقــم م5 خورد. اســتقالل 

بــا ســرمرب5 موقتــش هــم نامجــو نبــود و 
نتوانســت خيال خود و هوادارانش را بابت 
صعــود بــه مرحله حذفــ5 تا حــدود ز�اد� 
راحــت 9ند. تســاو� با الشــرطه و 9ســب 
فقــط ٢ امتيــاز از ٣ بــاز� 9ار را بــه روز و 
باز� پا�ان5 9شــانده و حاال استقالل برا� 
صعــود فقــط با�ــد االهلــ5 را ببــرد؛ تيم5 
9ه بــا ٦ امتيــاز در صدر اســت و صعودش 
به عنوان صدرنشــين قطع5 شــده اســت. 
شــرا�ط بــرا� اســتقالل به گونه ا� اســت 
9ه اگــر مقابل االهل5 عربســتان به برتر� 
�&-صفر برسد و ٥ امتياز� شود و از نظر 
امتيــاز�، تفاضــل گل، گل خــورده و گل 
زده با الشــرطه برابر م5 شــوند 9ــه در ا�ن 
وضعيــت 9ار به شــمارش 9ارت ها� زرد و 

قرمز م5 رود. در حال حاضر اســتقالل در 
٣ مسابقه اش ٥ 9ارت زرد در�افت 9رده و 
الشــرطه نيز ٥ 9ارت زرد و �& 9ارت قرمز 
گرفته 9ه فعال شــرا�ط به سود آب5 هاست. 
با توجه بــه همزمان5 باز� هــا� هفته آخر 
مرحلــه گروهــ5 در هــر گــروه، د�دارها� 
گروه A و B به صورت همزمان در استاد�وم 
الجنــوب و خليفــه دوحه برگزار م5 شــود. 
در برنامــه از پيش تعيين شــده، اســتقالل 
در بــاز� آخــر مرحله گروه5 فردا ســاعت 
١٨:٣٠ در اســتاد�وم الجنــوب به مصاف 
اســتاد�وم  مــ5 رود.  عربســتان  االهلــ5 
آب5 رنگ الجنوب 9ه شــا�د برا� استقالل 
خوش �من باشد و صعود آب5 ها� ا�ران در 

ورزشگاه آب5 رنگ قطر رقم بخورد.

پرسپوليس حریف الدحيل و  اى اف سی نشد! بخشش عجيب بن عطيه آناليزها� )حي% را به باد داد
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