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 آمریکا نه می تواند مذاکره را
 برما تحمیل کند و نه جنگ را 

   صفحه 2

رئیس جمهور درسخنرانی ویدئوکنفرانسی در هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل : 

 ما ابزار چانه زنی انتخاباتی آمریکا نیستیم 
هر دولتی که در آمریکا انتخاب شود به ناچار 
تسلیم تاب آوری ملت بزرگ ایران خواهد شد

۶

عشق است و آتش و خون
 ۳ نسل از کارگردانان 

 و بازیگرانی که در  سینمای 
دفاع مقدس تاثیرگذار بوده اند

president.ir :منبع



بی اعتمادی به آمریکا؛کلید 
گم شده مذاکرات بین االفغانی

 در مذاکرات بین االفغانی قرار است طرف های 
ــه طـــور مستقیم  ــر جــنــگ افــغــانــســتــان ب ــی درگ
درباره آینده کشورشان از جمله نظام سیاسی 
افغانستان، تقسیم قدرت و نحوه ادغام طالبان 
ما  ا . ی کنند منیتی تصمیم گیر ی ا ها و ر نیر د
آن چه تاکنون از فضای مذاکرات افتتاحیه و 
جلسات پس از آن برمی آید این است که  هیئت 
های طالبان و دولت افغانستان در قطر، روی 
برنامه های نشست های بین االفغانی یعنی 
ــارت و جمهوریت«، »دوگانه جنگ  »مسئله ام
یا  آتش بس« و »آزادی زندانیان طالبان«و سایر 
موضوعات اختالفی  توافقی نکرده اند. هیئت 
دولت تمایل دارد که طالبان آتش بس کند اما 
طالبان منتظر نتایج اولیه حاصل از مذاکرات 
ــاره آتش بس اســت. به  بــرای تصمیم گیری درب
نظر می رسد طالبان به عنوان خواسته اولیه 
و پیش شرط اولیه بــرای اعــالم آتش  بس حتی 
محدود و کوتاه مدت مسئله تعیین تکلیف نوع 
نظام آینده را مطرح خواهد کرد.در واقع گروه 
طالبان از این نگران است که اگر آتش بس کند 
اما توافقی در مذاکرات صلح حاصل نشود، ضرر 
می کند.در مقابل به نظر می رسد تیم متشتت 
دولــت افغانستان مقابل ایــن گــروه کــار بسیار 
دشواری داشته باشد که بدون عقب نشینی از 
خواسته هایش مقابل آمریکا، پس از آزادی پنج 
هــزار زندانی این گــروه براساس یک فهرست 
ــرای خروج  ــدول زمانی ب مشخص و تعیین ج
کامل همه نیروهای خارجی از افغانستان بدون 
پذیرش آتش بس حاضر به مذاکره مستقیم در 
کنار احــزاب شده است.طالبان از یک موضع 

قوی وارد مذاکره شده اما جدیت آن ها به معنی 
تمایل برای سازش نیست؛ این گروه خود را پیروز 
جنگ می داند و بر این باور است که پس از خروج 
آمریکا قوی ترین گروه در افغانستان خواهد بود.
ازســوی دیگر،طالبان بــرای به نتیجه رسیدن 
مذاکرات عجله ای ندارد و به خوبی می داند که 
اختالفات داخلی بین تیم مذاکره کننده دولت 
ی  ب و شخصیت ها ا ــز حـ ی ا لفت ها و نیز مخا
سیاسی با دولت اشرف غنی به معنی افزایش 
قدرت چانه زنی اش بر سر میز مذاکرات است؛ 
پس بر سر میز مذاکره می آید و اگر آن چه را  دولت 
پیشنهاد می کند دوست نداشته باشد به طرف 
اپوزیسیون می رود و اگر احــزاب مخالف غنی 
پیشنهاد بهتری نداشته باشند هر لحظه می تواند 
با استفاده از اهرم نظامی جنگ را تشدید کند و 

توپ را در میدان دولت بیندازد.
دولت ترامپ اما با اهداف انتخاباتی و تالش برای 
افزایش احتمال پیروزی در دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا نیازمند یک دستاورد 
بزرگ است و بازگرداندن نیروها از افغانستان و 
اعالم پیروزی در طوالنی ترین جنگ تاریخ آمریکا 

می تواند برگ برنده ترامپ در انتخابات باشد.
با این حال آن چه نامزد جمهوری خواه آمریکا 
برای افزایش شانس پیروزی اش در انتخابات 
نوامبر نیاز دارد، نه تامین صلح در افغانستان 
بلکه کاهش نیروها و تظاهر به خروج از افغانستان 
و تبلیغات رسانه ای برای نشان دادن این اقدام 
به عنوان یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک است.
طالبان اما در مقابل عالقه ای به نتیجه زودهنگام 
مذاکرات بین االفغانی ندارد چرا که براساس 
توافق نامه قطر، مهلت آمریکا برای خروج کامل 
نیروهایش از افغانستان تا ماه می سال 2021 
است و اگر ترامپ در دور دوم انتخابات ناکام 
شود تضمینی وجود ندارد که »جو بایدن« نسبت 

به تعهدات دولت قبلی با طالبان پایبند باشد.
این در حالی است که دولت ترامپ در سال های 
اخیر چندین توافق نامه بین المللی سیاسی، 
ی از کشورهای  ر منیتی با شما ی و ا د قتصا ا
ــت کــه خــروج  بــزرگ  جهان را نقض کــرده اس
یکجانبه از پیمان  TPP، معاهده جوی پاریس، 

برجام و پیمان منع موشک های هسته ای میان 
برد را می توان  به عنوان نمونه یاد کرد. بنابراین 
هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت جدید آمریکا 
به تعهدات دولت قبلی با یک گروه شبه نظامی 
پایبند بماند.طالبان همچنین این نگرانی را 
دارند که اگر پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در مــذاکــرات به نتیجه ای دســت یابند 
حتی اگر ترامپ پیروز انتخابات باشد تضمینی 
برای انجام تعهدات آمریکا وجود ندارد و ممکن 
است در دام حیله ای آمریکایی افتاده باشند.
ــدت نسبت به آمریکا و  ــع به ش طالبان در واق
پایبندی  به تعهداتش برای خروج از افغانستان 
ــه بدبین اســت و به نظر می رسد  و توافق دوح
ی  یکا به نتیجه ا مر ت آ با نتخا د تا ا ر ا یل د تما
جدی در مذاکرات بین االفغانی نرسد.براساس 
توافق نامه قطر خروج نیروهای آمریکایی تنها 
به پایبندی طالبان به تعهداتش در مبارزه با 
تروریسم بستگی دارد اما به تازگی»مایک پمپئو« 
با مشروط کردن خروج کامل نیروها تاکید کرد 
که دولت افغانستان و طالبان باید برای موفقیت 
مذاکرات »جدیت« نشان دهند و دو طرف را 
یب  ی تخر ا ش ها بــر ز تال ی ا گیر ل جلو مسئو
روند صلح دانست و تاکید کرد که واشنگتن این 

مسائل را ارزیابی و اندازه گیری می کند.
ــه مــســائــلــی همچون  ــی اســـت ک ــال ایـــن در ح
اندازه گیری میزان »جدیت « دولت افغانستان 
و طالبان و مسئول بودن آن ها در مقابل تالش ها 
برای تخریب روند صلح موضوعی مبهم است و 
این اظهارات گمانه زنی ها برای تالش آمریکا 
ی  گیر مه قطر و جلو فق نا ا ز تو جهت تخطی ا
از خروج کامل نیروها از افغانستان را تشدید 
می کند.براین اساس به نظر می رسد مذاکرات 
بین االفغانی با توجه به اختالفات گسترده در 
منویات طرفین و نیز پیچیدگی گفت وگوها بسیار 
زمان برتر از مذاکرات با آمریکا خواهد بود با توجه 
به بی اعتمادی طالبان نسبت به پایبندی آمریکا 
درباره تعهداتش در توافق نامه قطر و تالش این 
گروه برای راستی آزمایی واشنگتن،  تصور نتیجه 
زود هنگام برای مذاکرات بین االفغانی دور از 

ذهن است.
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یادداشت  روز

  سید حسام رضوی 
info@khorasannews.com

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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آقای روحانی این سهام عدالتی که شما  •
آن را آزاد کردید ، بالی جان ما شده  از بس 
که رفت و آمد بی حاصل داریــم به بانک ها 
خواهشا تکلیف 50 میلیون سهامدار را روشن 

کنید ؟ هیچ کس جواب گو نیست.
 آیا این درست است که استادان و کارمندان  •

دانشگاه برای ورود با خودرو به دانشگاه هزینه 
نپردازند و دانشجو که درآمــد نــدارد هزینه 

بپردازد؟ این واقعًا عادالنه است؟
روزی  که سهام عدالت را به مردم دادن توی  •

برگ های سهام مبلغ یک میلیون تومان درج 
شده بود که االن هم موجوده، اما با آزاد کردن 
یک سوم سهامم کال برام یک میلیون و دویست 
واریز کردند. رفتم کافی نت میگن سهام شما 

کال 400 تومن بوده نه یک میلیون ...
 انتقاد سعید راد از سریال دل واقعا به جا  •

بود. خجالت آوره آقای هــادی... سریال رو 
الکی کش دادی و تمامش اسلوموشن بود. 

این ها حقشونه فیلم هاشون کپی رایت بشه!
ــای رئیس جمهور! چــرا بــه خانه های  • ق آ

قدیمی وام کم بهره نمی دهید که مشکل 
ــرادر و همه  مسکن حــل بشه مــا چــهــارتــا بـ
مستاجریم/ یک خونه کلنگی داریم ولی پول 
نداریم که آن را بسازیم. مثل ما توی کشور 
فراوان هستند که خونه کلنگی پدری دارن 

ونمی تونن بسازن.
ــذاری  • ــه مــوضــوع واگـ خــراســان عــزیــز! اگ

خودروی دنا پالس به نمایندگان مجلس آن 
هم به قیمت کارخانه و به صورت اقساط بلند 
مدت درســت باشه دیگه باید ستون حرف 
مردم رو تعطیل کنید. چون نماینده ای که 
چنین هدیه ای رو دریافت کرده باشه محاله 
ه به فکر حل مشکالت اقتصادی و رفع  ک

گرانی و تورم باشه.
 باعث تاسف است که دانشگاه فردوسی  •

مشهد به عنوان بزرگ ترین پایگاه علمی شرق 
کشور به جای استفاده از ده ها هزار دانشجو 
و دانش آموخته خود و ثروت آفرینی به کمک 
آن ها به فکر کسب درآمد به روش اخذ پول از 
تردد خودروهای دانشجویانی افتاده که با وام 

و هزار قرض دیگر تحصیل می کنند. آفرین به 
این خالقیت و نوآوری مسئوالن دانشگاه.

 مــا کــه سهام عــدالــت نــداریــم چــه کنیم؟  •
ارزون  به دنبال  واهشا همین جوری که  خ

کردن تخم مرغ هستین به فکر ما هم باشین.
 این دولت از صدها سوال فقط جواب یکی  •

را بدهد که برای تشویق مردم به فرزند آوری و 
افزایش نسل چه کار کرده؟

مــن هــم معتقدم مجلسی هــا االن بــا این  •
ــای دنــاپــالس یــک خــودروی  وضعیت بــه ج
معمولی تر مثل پارس می گرفتند ولی انصاف 
بدهیم هر یک دقیقه معطلی نماینده در جاده 
کشی به حــوزه انتخابیه اش به خاطر  سر و
خرابی ماشین و ... می تونه میلیون ها تومان 
به منافع مردم ضرر بزنه و نماینده را از پیگیری 

مشکالت مردم عقب بندازه.
آقــای روحانی در برنامه تلویزیونی اعالم  •

می کند به فکر معیشت مردم هستیم. آقای 
روحــانــی! ... اصــال خبر داری یک خانواده 
کارگر و کم درآمد تو این گرانی چه کار می کنن 
حرف شما را قبول کنیم یا اونی که می بینیم و 

با گوشت و خون مان لمس می کنیم؟
با وجود ایجاد سامانه اینترنتی کار، اداره کار  •

دو ماه است که پرونده هایی را که نقص مدرک 
شان تکمیل شده به تامین اجتماعی ارسال 
نمی کند. در صورتی که برای ارسال آن فقط 

به یک کلیک نیاز است!
بعد از مصاحبه تان با آن جانباز واقعا برام  •

به  می تونیم  چطور  ایرانی ها  ما  که  واله  س
عکس شهدا و صــورت جانبازان عزیز نگاه 
کنیم و خجالت نکشیم که چرا برای بهتر شدن 

شرایط کشور، تالش نکردیم.
چرا سهامداران بی تجربه را عامل ریزش  •

بورس می دانید؟ در حقیقت سهامداران کل 
و حقوقی ها پس از سودهای کالن و فروش 
سهام به تازه واردیــن از سهم خارج شدند و 
جور ریزش بورس را به گردن آن ها انداختند.

 اگه بانک مسکن به خانه های کلنگی وام  •
بدون پیش شرط بده هم اشتغال زایی میشه 
هم به قیمت های باالی اجاره و مسکن کمک 

می کنه که کمی پایین بیاد. البته اگه گوش 
شنوا باشه.

 اگر هر معلمی مباحث درســی خود را به  •
صورت کتاب فیلم در بیاورد و در پکیج های 
DVD به دانش آموزان از طرف مدرسه شان 
با قیمت نازل عرضه کند این طوری هر دانش 
آموز می تونه هرمبحث درسی را در منزل و 
به کمک تلویزیون چند بار مرور کند. در این 
ــورت نیازی نیست که بچه ها در سنین  ص
پایین از گوشی هوشمند استفاده کنند و به 
خاطر امــواج صفحه گوشی، دچار خشکی 

چشم بشوند.
سبزیجات  • کننده  تولید  ــای  ه شــرکــت   

ر عرض یک ماه دو مرتبه افزایش قیمت  د
وحشتناک دادند. ما هم مجبوریم که از آن 
ها بخریم تا در مغازه مان را باز نگه داریم. آن 
وقت مردم به ما فشار می آورند. انگار ما گران 

فروشی می کنیم!
کرونا همیشه هست چرا کتابخانه ها باز  •

را رعایت  ــول بهداشتی  میشه؟ خــب اص ن
می کنیم.

سازی  • همسان  در  کنند  سعی  سئوالن  م
بازنشستگان  همانند  هــا  کــشــوری  قوق  ح
یمه اجتماعی کــه در برخی رســانــه های  ب
مجازی شبهه»متناسب سازی تبعیض آمیز و 

غیرعادالنه«مطرح هست ایجاد نشود.
وقتی می تــوان تــرک عقب استیل موتور  •

سیکلت را به راحتی در کارگاه کوچک تولید 
کرد و به آن آبکاری و استیل داد پس صنایع 
دیگر را هــم بــه راحــتــی در کــارگــاه کوچک 

صنعتی می توان تولید کرد.
 متاسفانه تاخیر در کلنگ زنی خط4متروی  •

به  بیشتر  هــزیــنــه  تحمیل  ــث  ــاع ب ــشــهــد  م
شهروندان مشهدی در دراز مدت می شود.

لطفا پیگیری کنید چرا گواهی نامه ها این  •
قدر دیر صادر میشه ؟

به نظرم اقدام نظام بانکداری در ایام کرونا  •
برای دادن تسهیالتی با باز پرداخت های غیر 
منصفانه بیشتر از آب گل آلود ماهی گرفتن 

است تا خدمت کردن.

به مناسبت شهادت حضرت رقیه )س( 

شهادت حضرت رقیه)س(، ُدردانه ساالر شهیدان)ع( تسلیت باد

در ایامی که اهل بیت اباعبدا...)ع( در شام 
بــودنــد، اتفاقی رخ داد که غم و مصیبت آن 

داغدیدگان را بیشتر کرد. 
ــال می نویسد:  ث قمی در منتهی اآلم محد
دختری چهار ساله )برخی سه ساله گفته اند( 
از خاندان نبوت، شبی از خــواب بیدار شد و 
گفت: پدرم حسین)ع( کجاست؟ االن او را در 

خواب دیدم. 
در این حال زنان و کودکان با شنیدن سخنان 
این دختر چهار ساله، به گریه افتادند و شیون و 

فغان سر دادند.صدای گریه عاشوراییان، یزید 
را از خواب بیدار کرد و از حال و احوال کاروان 

حضرت اباعبدا...)ع( پرسید. 
به او خبر دادند که دختر اباعبدا...)ع( بهانه 
بابا را گرفته است، یزید دستور داد سر مطهر 
ــاعــبــدا...)ع( را پیش آن طفل چهار ساله  اب

بگذارند.
ــد، دخترک با حزن و  چون سر مطهر را آوردن
اندوه پرسید: این چیست؟ گفتند: سر پدرت 
اباعبدا...الحسین)ع( است. آن دختر ترسید 

و آه و فغان سر داد و رنجور و بیمار شد و پس از 
چند روز جان به جان آفرین تسلیم کرد.این 
چنین شد که حضرت رقیه)س( در دمشق به 
آسمان پر کشید تا برای همیشه ایام، شاهد و 
یادآور رنج و مظلومیت اباعبدا...الحسین)ع( 
ــه امام  باشد و اکنون آرامگاه مطهر آن دردان
حسین)ع( در دمشق ،پذیرای عاشقان حضرت 
اباعبدا...الحسین)ع( است.شهادت مظلومانه 
حضرت رقیه)س(،دخترحضرت  سید الشهدا 

)ع( را تسلیت می گوییم.

ششمین شماره »آبنبات« ویژه مشهدی ها منتشر شد

شماره ششم ضمیمه هفتگی کودک 
ــان با  ــ ــراس ــ ــه خ ــ ــام ــ روزن
قـــصـــه هـــای کـــودکـــانـــه، 

ــی ، نــقــاشــی،  ــ ــرم ــ ــرگ ــ س
دانستنی ها، کاردستی و 

بــازی منتشر شــد. در اولین 
چهارشنبه از پاییز 99 ، روزنامه 

ــا این  ــان افتخار دارد ب ــراس خ
ــذاب همراه  ضمیمه متنوع و ج

بچه های نازنین مشهد باشد. در 
شماره ششم این هفته نامه که با 

همکاری شهرداری مشهد منتشر 
می شود سرگرمی های ویژه ای برای 

ــم؛ مسابقه با جایزه، رنگ آمیزی،  بچه ها داری
داستان و انتشار آثار بچه ها از مطالب این ضمیمه 

28 صفحه ای اســت. بزرگ ترها 
ــا کمک  ــه ه ــچ ــد بـــه ب ــن ــوان ــی ت م
کنند که با فرستادن نظرات، 
کـــاردســـتـــی و نــقــاشــی هــای 
خودشان به شماره تلگرامی 
 0 9 3 5 4 3 9 4 5 7 6
مـــک  ه پـــیـــا ر و شــــــمــــــا
2000999 بــه مــا در 
تهیه بهتر و متنوع تر این 
 . د ن ن ک ک  م ک ه  م ی م ض
مخاطبان گرامی خارج 
از شهر مشهد  می توانند 
ــن هفته نامه را از سایت روزنــامــه به  ای
 www.khorasannews.com نشانی 

دریافت کنند.
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تصویرساز:زهره اقطاعی

رئیس جمهور در سخنرانی مجازی در هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل : 

آمریکا نه می تواند مذاکره را برما تحمیل کند و نه جنگ را 
رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی  مجازی 
ر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با  د د ــو خ
اشاره به این که در جمهوری اسالمی زندگی با 
تحریم سخت است اما سخت تر از آن زندگی بدون 
استقالل است، اعالم کرد که آمریکا نه می تواند 

مذاکره را برما تحمیل کند و نه جنگ را. 
به گزارش ایسنا، دکتر روحانی با اشاره به این 
ــران  در برابر  ــردم ای که جمهوری اسالمی و م
اشغالگران و افراط گرایان درمنطقه ایستاده و 
نقش محوری از خود ایفا کرده است، اظهار کرد: 
»ما در این منطقه حساس دسِت تنها با داعشی ها 
و افراطی هاِی مدعی دروغیِن اسالم، جنگیده ایم 
تا جامعه جهانی بداند اسالِم واقعی کدام است، 
ــراط و  ــالِم اعتدالی و عقالنی و نه اف همان اس
نه خرافه. سردارشهید ما که قهرمان مبارزه با 
خشونت افراطیون در خاورمیانه بود، از امنیت 
شهروندان مذهبی و غیر مذهبی، مسلمان و 
ه و سنِی در برابر مدعیان یک  ع ی ، ش ی ح ی س م
حکومت قرون وسطایی به خوبی ایستاد و دفاع 
 کرد و ما در سال 2015 میالدی برجام را به 
عنوان یکی از بزرگ ترین دستاوردهای تاریخ 
دیپلماسی به ثمر رساندیم و به رغم بدعهدی 

مستمر آمریکا به آن پایبند ماندیم.«

آمریکا از سالح هسته ای استفاده می کند، ما 	 
متهم به تالش برای ساخت آن می شویم!

آقای روحانی در ادامه سخنان خود، خطاب به 
رئیس دوره ای سازمان ملل یاد آور شد:» آقای 
رئیس! چنین ملتی شایسته تحریم نیست. جواب 
صلح، جنگ نیست. پاداش مبارزه با افراط گری، 
ترور نیست.« رئیس جمهور با اشــاره به این که 
مالک ادعاها نیست و تنها عمل مالک است، یاد 
آورشد:» به دروغ ما را متهم به تالش برای ساخت 
سالح هسته ای می کنند و به بهانه اشاعه، این یا 
آن را تحریم می کنند، در حالی که جرِم استفاده از 
سالح هسته ای در تاریخ بشریت  را، تنها به نام خود 

ثبت کرده اند و تنها رژیم دارنده سالح هسته ای 
در منطقه غرب آسیا، بازیگر خیمه شب بازی آن 
هاست. از حقوق بشر سخن می گویند ولی با فشار 
حداکثری، معیشت و سالمت و حتی حق حیات 
همه ایرانیان را هدف گرفته اند.« رئیس جمهور 
افزود:» خود و دست نشاندگان شان، در هرچه 
جنگ و اشغال و تجاوز در فلسطین و افغانستان 
و یمن و سوریه و عراق و لبنان و لیبی و سودان و 
سومالی است، مستقیمًا به آتش افروزی مشغول 
اند ولی ایران را مسئول شکست های محتوم شان 

در برابر اراده مردم منطقه می دانند.« 

ما ابزار چانه زنی انتخاباتی آمریکا نیستیم 	 
ئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود  ر
گریزی هم به شکست مفتضحانه اخیر آمریکا در 
شورای امنیت داشت و گفت :» این یک پیروزی نه 
برای ایران، که برای دوراِن گذار نظام بین الملل در 
جهان پساغربی است که رژیم مدعی هژمونی، در 

چنین انزوای خودساخته ای، فرو رود«. وی 
افزود  :» کجا سابقه دارد دولتی نتیجه 13 سال 
مذاکره جهانی با حضور دولت سلف خود را، 
بدون هیچ دلیلی زیرپا گذارد، قطعنامه شورای 
امنیت را با وقاحت نقض کند و حتی دیگران را 
به دلیل اجرای قطعنامه شورای امنیت تحریم 
و تنبیه کند و در همان حال مدعی مذاکره و 
معامله بزرگ باشد«. رئیس جمهور روحانی 
در ادامه خاطر نشان کرد:»آمریکا نه می تواند 
مذاکره را برما تحمیل کند و نه جنگ را، زندگی 
با تحریم سخت است اما سخت تر از آن زندگی 
بدون استقالل است... برای ما عزت و آسایش 
ملت مان مهم است که با دیپلماسی متکی بر 
اراده ملی و همراه با مقاومت به دست می آید 
ما ابزار چانه زنی داخلی و انتخاباتی آمریکا 
نیستیم. هر دولتی که در آمریکا انتخاب شود، به 
ناچار تسلیم تاب آوری ملت بزرگ ایران خواهد 
شد.«رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان 

خود با اشاره به اهمیت دموکراسی برای جمهوری 
اسالمی اظهار کرد:»آزادی سیاسی داخلی برای ما 
بسیار مهم است و ما به عنوان کهن ترین دموکراسی 
در خاورمیانه، به مردم ساالری خود می بالیم و آزادی 
داخلی را با دخالت خارجی، سودا نخواهیم کرد.« 
وی افزود:»دموکراسی حق حاکمیت ملت است و 
نه حق دخالت بیگانه، آن هم بیگانه ای تروریست و 
مداخله جو که هنوز هم در همان توهم 28 مرداد 
1332 زندانی است: همان روزی که اسالف شان، 
تنها دموکراسی آن زمــان خاورمیانه را با کودتا 
سرنگون کردند.برای ما عزت و آسایش ملت مان مهم 
است که با دیپلماسی متکی بر اراده ملی و همراه با 
مقاومت به دست می آید.« رئیس جمهور صحبت 
های خود را این گونه پایان داد:»برای جهان نیز امروز 
زمان »نه« گفتن به زورگویی و قلدرمآبی است. دوران 
سلطه و هژمونی به سرآمده است. ملت ها و فرزندان 
ما سزاوار دنیایی بهتر، امن تر و قانون  مدارترهستند. 

امروز زمان تصمیمِ صحیح و درست است.«
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 آن سوی رزمایش قفقاز ۲۰۲۰ 

مانور تمرینی بزرگ قفقاز ۲۰۲۰ در مرزهای 
جنوبی روسیه با حضور ۶ کشور چین ، روسیه 
ــاروس و ارمنستان در  ــران ، پاکستان ، ب ، ای
زمین ، هوا و دریا در حال برگزاری است.این 
رزمــایــش از چند نظر اهمیت دارد:۱- تمام 
اعــضــای حاضر در رزمــایــش قفقاز ۲۰۲۰ با 
غرب و ایاالت متحده هرکدام به نوعی چالش 
دارنـــد.۲- اکثر کشورهای شرکت کننده در 
این تمرین از قدرت های نظامی شرق هستند 
.۳ - همراه شدن جمهوری اسامی با قدرت 
هایی مانند چین و روسیه در یک تمرین نظامی 
در سطح راهبردی ، نشانه ناامیدی این نظام 
سیاسی در مقطع زمانی کنونی از بلوک غرب و 
سوق یافتن بیشتر آن به سمت شرق بوده و پیغام 
آن بــرای دولــت هــای غربی و احیانا متخاصم 
ــت .۴- برخی تحلیل  کاما واضــح و آشکار اس
گران اعتقاد دارند این رزمایش نشان می دهد 
بین کشورهایی مانند ایــران ، چین ، روسیه ، 
پاکستان و ارمنستان پیمان نظامی - امنیتی 
اعام نشده ای وجود دارد .۵- زمان برگزاری 
این رزمایش نیز بسیار قابل تامل است ؛ در آستانه 
انتخابات آمریکا که احتمال ماجراجویی از سوی 
رئیس جمهور ریسک پذیر آن برای ایجاد شوک 
در جهت بهبود وضعیت اش میان افکار عمومی 
در رقابت با دموکرات ها جدی تر شده ، این 
مانور بین المللی پیام آمادگی و اتحاد نظامی و 
در نتیجه بازدارندگی قدرت های بلوک شرق 
و متحدان آن برای واکنش در مقابل تهدیدات 
نظامی ایاالت متحده علیه هر کدام از اعضا را 
صادر می کند.۶- راه یافتن ایران و پاکستان به 
عنوان دو کشور قدرتمند نظامی جهان اسام 
که طی سال های اخیر بیش از گذشته به بلوک 
شرق نزدیک شده اند و در خصوص بسیاری از 
چالش های عرصه بین الملل نظریات مشترکی 
دارند ، بسیار مهم و راهبردی ارزیابی می شود . 
به ویــژه که پاکستان بــه  رغــم رابطه نزدیک با 
سعودی ، در جنگ یمن و بــرقــراری رابطه با 
اسرائیل با اعــراب حاشیه خلیج فارس همراه 
ــران ایستاد. ایــن کشور ساح  نشد و طــرف ای
اتمی دارد ، متحد راهبردی چین است و دشمن 
هند.۷- کشورهای آذربایجان و گرجستان هم 
که در سال های گذشته از بلوک شرق فاصله 
گرفته و به غرب نزدیک شده اند ، در رزمایشی 
که نامش »قفقاز« است به بازی گرفته نشدند. 
ایران ، ارمنستان و روسیه به شدت از نفوذ پیمان 
آتانتیک شمالی در این باریکه) قفقاز ( نگران 
اند و آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود می 
پندارند. گرجستان عضو ناظر ناتو و آذربایجان 
پیمان  این  با کشورهای عضو  نزدیکی  رابطه 
نظامی دارد .  درنهایت باید گفت در بحبوحه 
بحران کرونا که دنیا را درگیر کرده ، برگزاری 
یک تمرین نظامی در این سطح جای تامل جدی 
دارد و حاکی از احساس خطر کشورهای حاضر 
در رزمایش در باره  رفتارهای ناتو به خصوص در 
منطقه قفقاز و آسیای میانه است.یادمان نرود 
پیمان آتانتیک شمالی تمایل شدیدی برای 
حرکت به سمت شرق دارد و باروس ، ارمنستان 
، ایران و پاکستان کشورهای خط مقدم در برابر 

آن به شمار می روند .

تحلیل روز

ترامپ در سخنان ویدئویی اش حمله تندی به چین کرد 

نطق انتخاباتی در مجمع عمومی 
بزرگ ترین گردهمایی ســران کشورها امسال 
برای نخستین بار بعد از ۷۵سال به صورت آناین 
برگزار می شود، آن هم نه به صورت زنده. بیشتر 
سران جهان سخنرانی خود را به صورت ویدئوی از 
پیش ضبط شده ایراد می کنند.حتی ترامپ حاضر 
نشد از دفتر کارش در واشنگتن به نیویورک بیاید و 
ویدئویی ضبط شده را برای مجمع عمومی فرستاد. 
اما این وضعیت همچنین بدین معنا بود که ترامپ 
آخرین حضورش را در دور اول ریاست جمهوری، 
پشت سکوی سخنرانی سبز رنگ سازمان ملل که 
برای نسل ها رهبران از آن جا با جهان سخن گفتند، 
از دست داده است. بسیاری از دست اندرکاران 
مجمع عمومی ازجمله ولکان بوزکر، رئیس آن 
نیز به دلیل کاهش سطح تعامل سران و کاهش 
بازخورد جهانی نشست، مخالف برگزاری مجازی 
آن بودند. این سیاستمدار کهنه کار ترکیه ای گفته 
بود که از نظر او در دنیای سیاست هیچ جایگزینی 
برای رویارویی چهره به چهره سران کشورها که 
به تقویت صلح و درک متقابل منجر می شود، 
وجود ندارد.با این حال،رئیس جمهور آمریکا در 
سخنرانی مجازی خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل به همه از چین گرفته تا مهاجران  تاخت.

سخنان ترامپ یک سخنرانی کاما انتخاباتی 
بــود. او سعی کــرد مــردم آمریکا را قانع کند که 
راهبردهایش دســتــاوردهــای بسیاری داشته 
است.ترامپ در آغاز ،سخنرانی خود را با حمله 
تندی به پکن آغاز کرد و با نامیدن ویروس کرونا به 
»ویروس چین« گفت: »با گذشت ۷۵ سال از پایان 
یافتن جنگ جهانی دوم و شکل گیری سازمان 
ملل،  ما در حال انجام نبرد طاقت فرسایی علیه 
دشمنی نامرئی -ویروس چین- هستیم که جان 
تعداد بی شماری را در ۱۸۸ کشور جهان گرفته 

است.« وی گفت : باید کشوری که باعث گسترش 
این ویروس شده پاسخ گو باشد.به گفته ترامپ، 
چین پروازهای داخلی را لغو کرد اما به پروازهای 
خارجی اجازه پرواز داد. وی دوباره مدعی شد که 
سازمان بهداشت جهانی زیر نفوذ چین است و از 
سازمان ملل خواست تا چین را پاسخ گو بداند.
ترامپ دولت چین را به آلودگی گسترده محیط 
زیست نیز متهم کرد.دربخشی دیگر از سخنرانی 
رئیس جمهور آمریکا،او که کشورش از ۱۸ سال 
پیش به بهانه مبارزه با تروریسم در حال جنگ در 
افغانستان است،مدعی شد  :»قطعا سربازان مان 
را از افغانستان باز می گردانیم.«ترامپ سپس 
مدعی شد که پیشرفت بزرگی در روند صلح در 
خاورمیانه ایجاد شده است و به زودی کشورهای 
دیگری به روند سازش با رژیم صهیونیستی خواهند 
پیوست و نسبت به آینده خاورمیانه ابــراز خوش 
بینی کرد! ترامپ بار دیگر بر خاف تاکید همواره 
جمهوری اسامی ایران بر صلح آمیز بودن برنامه 
هسته ای اش مدعی شدکه واشنگتن از توافق 
وحشتناک برجام خارج شده و تحریم های فلج 
ــران وضــع کــرده است.رئیس  کننده ای علیه ای
جمهور آمریکا با اشاره به اقدام تروریستی این 
کشور در ترور سردار سپهبد »قاسم سلیمانی« 
ادعا کرد که واشنگتن در راستای جلوگیری 
از تروریسم تاش می کند!او در ادامــه گفت 
که آمریکا در کنار مردم ونزوئا و کوبا و سایر 
ــرای تحقق دمــوکــراســی ایستاده  کشورها ب
است!ترامپ  در پایان مدعی احیای ناتو شد 
وتاکید کرد: »ما در طول چهار سال گذشته، دو 
و نیم تریلیون دالر برای ارتش خود هزینه کردیم 
و قدرتمندترین ارتش را در مقایسه با هر جای 

دیگر دنیا داریم. «

خونین ترین روز افغانستان از زمان مذاکرات دوحه رقم خورد 

امتیازگیری به سبک طالبان؟
خونین ترین روز افغانستان از زمان آغاز مذاکرات 
دوحه )حدود ۱۰ روز قبل( با کشته شدن ۵۷ 
نیروی امنیتی این کشور در درگیری با طالبان 
رقم خورد. گروه های مذاکره کننده به نمایندگی 
از طالبان و دولت افغانستان از ۲۲ شهریور برای 
مذاکره در پایتخت قطر گردهم آمده اند، اما در 
این گفت وگوها به ویژه درباره اجرای آتش بس 
که بسیاری از کشورها خواستار آن شده اند هنوز 
پیشرفت چندانی به دست نیامده است.سید 
محمد سادات، معاون والی والیت اروزگان گفت : 
خونین ترین درگیری ها، در این والیت روی داده 
که طی آن ۲۴ نفر از نیروهای دولتی در حمله 
نیروهای طالبان به مراکز بازرسی پلیس کشته 
شدند.رویترز نیز به نقل از برخی مقامات محلی 
نوشت که درگیری ها و تلفات در والیت های 
تخار، هلمند، کاپیسا، بلخ، میدان وردک و قندوز 
نیز گــزارش شده است.این در حالی است که 
طالبان تلفات نیروهای خود را تأیید نکرده اما به 
گفته »عبدالهادی جمال« سخنگوی نیروهای 
امنیتی افغانستان در پامیر، ۵۴ تن از نیروهای 
طالبان در درگیری های اخیر در والیت های 
قندوز، تخار و بغان کشته شده اند. کارشناسان 
می گویند که هدف طالبان از تشدید حمات 
باوجود آغاز مذاکرات بین االفغانی تقویت موضع 
این گروه و امتیازگیری در میز مذاکرات است.
این مذاکرات پس از آن عملی شد که در اسفند 
گذشته آمریکا و طالبان توافق کردند نیروهای 
غربی مستقر در افغانستان تا آوریل ۲۰۲۱ از 
این کشور خارج شوند، به شرطی که طالبان 
ضمانت کند از خاک افغانستان تروری در سطح 
بین المللی تدارک دیده و هدایت نخواهد شد. 
بخشی از توافق هم ناظر بر آزادسازی زندانیان 

طالبان از سوی حکومت کابل بود، با این حال،به 
ــرای ایجاد  ب اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
مذاکرات صلح و تضمین آن حداقل زمینه های 
بین المللی  مورد نیاز است.از جمله این زمینه 
های بین المللی، حضور شورای امنیت سازمان 
ملل به صــورت جدی در این مذاکرات است، 
در حالی که در مذاکرات داخلی افغانستان 
حضور سازمان های بین المللی تا کنون بسیار 
کم رنــگ و در حد هیچ بــوده است.همچنین 
بازیگران بین المللی و منطقه ای عمده در این 
دور از مذاکرات مشارکت و حضور فعال ندارند 
و فقط حضور نماینده آمریکا و همچنین قطر 
به عنوان میزبان در این مذاکرات مشهود بود، 
ایــن در حالی اســت که چین و روسیه حضور 
فعالی در این دور از مذاکرات دوحه نداشتند و 
حضورشان تنها به ارتباطی ویدئویی محدود شد 
که در سطح نه چندان ارشد برگزار شد. همچنین 
همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه نیز در 
این مذاکرات غایبانی بزرگ به شمار می روند 
و حضور فعاالنه هیچ کدام از این کشورها در 
مذاکرات دوحه دیده نمی شود.در نهایت آن چه 
باعث می شود نتوانیم خوش بینی زیادی به این 
گفت وگوها داشته باشیم دو خواست متضاد دو 
طرف صلح است و در حالی که طالبان تا کنون به 
دفعات بر تشکیل امارت و حکومت اسامی تاکید 
کرده، کابل هرگونه تغییر ساخت حکومت را به 
شدت رد کرده و بر حفظ آن چه دستاوردهای 
۲۰  سال گذشته نامیده، تاکید می کند. همین 
موضوع باعث می شود چشم انداز رسیدن به یک 
راه حل میانه در گفت وگوهای کابل و طالبان 
مبهم باشد و نتوان چندان به این دور از گفت 

وگوها امیدوار بود.

نمای روز 

چهره روز

به دلیل شیوع گسترده کرونا در هند، تاج 
محل حــدود شش ماه به روی گردشگران 
بسته بود. حال می توان دوباره از این مقبره 
مشهور در شهر آگــرا دیــدن کــرد. البته این 
مکان حداکثر میزبان ۵ هــزار نفر در روز 
خواهد بــود، آن هــم پس از گذشتن از سد 
تب سنج. بازگشایی تاج محل به رغم رکورد 
هند در شمار مبتایان، در چارچوب رفع 
برخی محدودیت های کرونایی در این کشور 
انجام می شود. هند پس از آمریکا بیشترین 

شمار مبتایان به کرونا را دارد.

ــودرو بـــا عــجــلــه در  ــ ــردن خـ ــ ــارک ک ــ ریـــســـِک پ
مکانی نامطمئن ممکن است بــرای هر فردی 
وسوسه  انگیز باشد امــا کــاری که یک نماینده 
فرانسوی انجام داد نشان داد چرا مهم است قبل 
از پارک بررسی کنید که خودروی تان را کجا رها 
می کنید.ژان السال، نماینده پارلمان فرانسه که 
به دلیل »گاف ها« و برخی حرکات عجیب معموال 
سوژه خوبی برای رسانه های کشورش است ، 
با پارک کردن خودرو در محل تقاطع خیابان با 
خطوط راه آهن بار دیگر نگاه  طنزآمیز رسانه ها و 
مطبوعات فرانسوی را به سوی خود جلب کرده 
است. ژان السال به دلیل آوازخوانی در پارلمان 
نیز بارها در گذشته به ســوژه رسانه ها تبدیل 
شده بــود. وی سال ۲۰۰۳ هنگامی که نیکا 
سارکوزی، وزیر کشور وقت فرانسه قصد داشت 
در پارلمان سخنرانی کند ناگهان زیر آواز زد و 

همه را متعجب کرد.

  علیرضا تقوی نیا
international@khorasannews.com

قاب بین الملل

تاش حامیان ترامپ بــرای گرفتن کاه او در 
انتخاباتی  تبلیغاتی-  گردهمایی  یک  جریان 
کارولینای  ویل«ایالت  »فایت  شهر  در  ترامپ 

شمالی/ رویترز

توئیت روز

 نانسی پلوسی،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: 
نزدیک به ۲۰۰ هزار آمریکایی مرده اند. تقریبا 
هفت میلیون آمریکایی مبتا شده اند. برداشتن 
ناگهانی دستورالعمل های سی دی سی )اداره 
خصوص  در  هــا(  بیماری  پیشگیری  و  کنترل 
گسترش ویروس کرونا از طریق هوا،  تازه ترین 
نشانه از پاسخ ناموفق دولت ترامپ به این بحران 
است که همچنان موجب از دست رفتن جان 

آمریکایی ها می شود.

عجله ترامپ برای معرفی زود هنگام جانشین 
قاضی دیـــوان عالی آمریکا آن هــم در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری و سنا بی اعتمادی 
به نظام سیاسی این کشور را آشکار کرده است. 
پس از مرگ )روث بیدر گینز برگ( قاضی دیوان 
عالی آمریکا، ترامپ اعام کرده است تا آخر هفته 
جاری جانشین او را معرفی خواهد کرد.این در 
حالی است که دموکرات ها با اعتراض به اقدام 
ترامپ، اعام کرده اند که این اقدام باید پس از 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوم نوامبر 
و همچنین انتخابات همزمان سنا انجام شود.

نگرانی دموکرات ها از این اقدام به حدی است 
که حتی نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس 
نمایندگان آمریکا استیضاح مجدد ترامپ را در 
این خصوص رد نکرده است.دیوان عالی آمریکا 
متشکل از 9 قاضی است که رئیس جمهور آن ها 
را به سنا معرفی می کند و با رای مثبت سنا آن ها به 
طور دایمی انتخاب می شوند و تنها مرگ یا استعفا 

می تواند به انتخاب جانشین منجر شود.این دیوان 
طبق قانون اساسی آمریکا عالی ترین نهاد قضایی 
و مرجع تفسیر قانون اساسی این کشور است.این 
دیوان فصل الخطاب آرای حقوقی داور نهادهای 
قضایی ایالتی و فدرال است و می تواند دستورات 
و مصوبات کنگره و مجالس ایالتی را از درجه اعتبار 
ساقط یا تأکید کند.این بخش از وظایف دیوان 
منجر به این می شود که احــزاب مخالف رئیس 
جمهور مستقر، با مراجعه به دیوان فرامین رئیس 
جمهور را به چالش بکشند.مراجعه دموکرات ها 
به این دیوان در خصوص فرامین ترامپ مبنی بر 
ممنوعیت مهاجرتی از جمله این ظرفیت حقوقی 
است.نامزدهایی که از سوی رئیس جمهور معرفی 
می شوند معمواًل به حزبی که رئیس جمهور به آن 
وابسته است گرایش سیاسی دارند.هم اکنون 
۵ تن از 9 قاضی دیوان عالی جمهوری خواه و ۴ 
تن دیگر دموکرات هستند . با مرگ قاضی گینز 
برگ که لیبرال بود دموکرات ها نگران اند ترامپ 

جانشینی را معرفی کند که به سیاست های او 
گرایش داشته باشد و جایگاه دموکرات ها در 
دیوان با برتری ۶ به ۳ جمهوری خواهان تضعیف 
شود.این مسئله به ویژه در حالی که حدود دو ماه به 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده است برای 
دموکرات ها حائز اهمیت است.دموکرات ها از این 
نگران اند که جانشین گینز برگ در صورت معرفی 
به سنا به سرعت تأیید شود و با اکثریت مطلق 
طرفداران جمهوری خواهان در دیــوان عالی، 
دموکرات ها از سامت برگزاری انتخابات آینده 
مطمئن نباشند.اکنون سنا در دست جمهوری 
خواهان است و احتمال رأی مثبت آن ها به نامزد 
معرفی شده از سوی ترامپ باالست.از سویی 
همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
در سوم نوامبر انتخابات سنا نیز برگزار می شود و 

دموکرات ها امید دارند که در آن انتخابات بتوانند 
عاوه بر پیروزی در پست اجرایی و فرستادن نامزد 
خود به کاخ سفید، سنا را نیز در دست بگیرند.در 
آن صورت معرفی جانشین )گینز برگ( از سوی 
جوبایدن می تواند به تقویت جایگاه دموکرات ها 
در دیوان عالی آمریکا منجر شود.این شرایط بیانگر 
این نکته است که حتی احزاب مطرح آمریکا نیز به 
ساختار سیاسی این کشور اعتماد ندارند و دستگاه 
قضایی این کشور بر خاف ادعای استقال قوا، 
بر اساس گرایش های سیاسی احــزاب تصمیم 
می گیرند.از سویی این احتمال وجود دارد که 
اصرار ترامپ برای معرفی جانشین )گینز برگ( 
ناشی از نگرانی از شکست در انتخابات و اقدام به 
تقلب و خنثی کردن شکایات معترضان در دیوان 

عالی آمریکا باشد.

ترامپ: گزینه ام برای دیوان عالی را تا آخر هفته اعالم می کنم 

تمامیت خواهی جمهوری خواهان 
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شروع تحریم ها از ساعت 8 قدیم یا جدید!
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پیرزن سال 94 دوباره خبرساز شد!

روز گذشته خبر سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک پیرزن 
برای واردات ۷۰۰ پورشه در فضای مجازی بسیار مورد 
توجه قرار گرفت. مدیر سامانه اعتبارسنجی کارت های 
بازرگانی   جامع تجارت در این خصوص گفته: »نکته جالب 
توجه این که اصالً این فرد مدرک تحصیلی نداشت و در 
صورتی که استعالم های واقعی انجام می شد، اساساً طی 
این فرایند نمی توانست کارت بازرگانی دریافت کند.« 
البته این اتفاق سال 94 افتاده و همان زمان هم سر و 
صدای زیادی به پا کرده بود. با این حال کاربران به آن 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »باید با اون کسی که 
بدون استعالم به نام این خانم کارت بازرگانی صادر کرده 
برخورد بشه، احتماال این خانم روحشم خبرنداره از پورشه 
ها!« کاربری هم نوشت: »این اتفاق سال 94 افتاده! بده 

مخاطب رو فریب بدیم برای چند الیک بیشتر!«
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تغییر فرهنگ با کرونا

تغییر نگاه هندی ها به عروسی بعد از آمدن کرونا بازتاب 
زیــادی در شبکه های اجتماعی داشــت. کشور هند به 
برگزاری عروسی های مفصل وپرهزینه معروف است! 
مثال حضور ۱۰۰۰   مهمان و طبخ غذاهای مجلل در یک 
جشن عروسی کار خیلی معمولی محسوب می شود! اما طبق 
نتایج نظر سنجی بزرگ ترین سایت همسریابی هند نظر 
مردم بعد از شیوع کرونا و دیدن عروسی هایی که با رعایت 
شرایط بهداشتی برگزار شده، به صورت کلی تغییر کرده 
است! حدود ۶۰ درصد مردم تصمیم گرفتند از این به بعد 
چه کرونا باشد چه نباشد عروسی  ساده بگیرند و در نهایت 
۵۰ نفر مهمان دعوت کنند! حدود ۶ درصد دیگر هم گفتند 
که دوست دارند مراسم را مجازی برگزار کنند! کاربری 
نوشت: »فقط کرونا می تونست هزینه باالی عروسی رو 
از دوش جوونای هندی برداره.« کاربری هم نوشت: »ان 

شاءا... این تغییر قسمت جوونای ایرانی هم بشه.«
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مشکل ناشنوایان با »شاد«!

مشکالت شبکه شاد این روزها بسیاری را ناشاد کرده و 
به تازگی هم مدیرعامل انجمن ملی زبان اشاره ایران از 
شاد گالیه داشته و گفته: »کودکان ناشنوا برای استفاده 
از شبکه شاد مشکالتی دارند. این کودکان در مدارس 
حضوری، امکان لب خوانی آموزگار و تقاضا برای شمرده 
صحبت کردن معلم را دارند، اما آموزش آنالین، چنین 
فرصتی را به آن ها نمی دهد.« البته پیش از این هم 
جامعه ناشنوایان ایران از به رسمیت نشناختن زبان 
اشاره و بی توجهی به استفاده از این زبان در برنامه های 
تلویزیونی و تصویری گالیه داشته است. کاربری نوشت: 
»تنها ناشنواها مشکل ندارن خیلی از خانواده ها درگیر با 
شادن.« کاربر دیگری نوشت: »به نظرم باید برای ناشنواها 
کالس ها رو حضوری برگزار کنن و گرنه دانش آموزان از 
درس عقب میفتن!« کاربری هم نوشت: »خدا کنه کرونا 

زودتر تموم بشه و همه چی به روال قبل برگرده.«
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زندگی با یاد فرزندان

تصویری از مادر سه شهید که در روستای خالی از سکنه 
زندگی می کند، توسط یکی از فعاالن فضای مجازی در 
توئیتر منتشر و خیلی زود پربازدید شد. او در شرح عکس 
نوشت: »آقایان و خانم های مسئول و مدیر! کبری قاشق 
تراش، مادر شهیدان حسین برزگر، اکبر برزگر و علی 
برزگر در روستای روغنویه از توابع شهر ماهان کرمان که 
خالی از سکنه است، به تنهایی زندگی می کند. او دل نکندن 
از خاطرات فرزندان خود را دلیل ماندگاری در این روستای 
محروم می داند. شرم نکنیم؟« کاربران هم به این تصویر 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »مادره دیگه، دلش 
حتی به دیدن جاهایی که بچه های شهیدش بازی می کردن 
خوشه.« کاربر دیگری نوشت: »االن مسئوالن چه کاری می 
تونن انجام بدن؟« کاربری هم نوشت: »کاش مسئوالن 
حداقل به مادری که سه تا پسرش رو داده تا اونا االن 

پشت میز بشینن هر از چندی سر بزنن«.
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تحریم از ساعت 8 قدیم شروع میشه یا جدید!

تحریم 2۷ نهاد و فرد حقیقی توسط ترامپ در آخرین روز 
تابستان با واکنش های زیادی همراه شده  و کاربران زیادی 
با این تحریم های گاه و بی گاه ترامپ شوخی کرده اند که 
تعدادی از آن را با هم مرور می کنیم. کاربری با اشاره به 
این که دیگر تحریمی برای آمریکا نمانده ،  نوشت: »از چند 
وقته دیگه آمریکا برای آزار ایرانی ها میاد در خونه هاشون 
زنگ میزنه و فرار می کنه.« کاربر دیگری نوشت: »مثل 
این که روزایی که توی کاخ سفید بیکارن ترامپ میگه 
اسم فارسی بنویسید به قید قرعه چندتاش رو برداریم، 
تحریم کنیم!« کاربری هم نوشت: »وزارت خارجه آمریکا 
زده از شنبه 8 صبح تحریم های بین المللی ایران شروع 
می شه. من موندم 8 صبح جدید رو گفته یا قدیم؟!«کاربر 
دیگری هم نوشت :»فکر کنم باید یه سایت بزنیم تاایرانی 
ها هر روز اسم خودشون رو چک کنن و  ببینن که  توی 

لیست تحریم های ترامپ قرار گرفتن یا نه .«
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گازی که در رفت!

پاسخ عجیب زنگنه درباره نبود گاز مایع در سیستان و 
بلوچستان بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفت. وزیر 
نفت در پاسخ به خبرنگار در خصوص کمبود گاز مایع در 
سیستان و بلوچستان گفت: »ما گاز مایع را به اندازه کافی 
می فرستیم اما به دالیلی به دست مردم نمی رسد! دستور 
داده ام فوری این مشکل حل شود.« کاربران از این پاسخ 
وزیر شگفت زده شدند و به آن واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »آقای وزیر به چه دالیلی غیر از دزدی 
می تونه این اتفاق بیفته!« کاربر دیگری به طنز نوشت: 
»احتماال تانکرهایی که باهاش گاز مایع میبرن سوراخه تا 
می رسه به مقصد نصف بیشترش غیب میشه!« کاربری 
هم نوشت: »من خواهش می کنم آقای وزیر بیاد دالیل رو 
بگه که مردمم بدونن چرا گاز مایع نمی رسه بهشون شاید 
خودشون بتونن به کمک وزیر بیان و مشکل رو حل کنن!«

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

اسکن کنید.

            تولید 150 هزار هواپیما در طول تاریخ
یکی از موضوعاتی که همیشه ذهن افراد را درگیر می کند، 
تعداد هواپیماهای موجود در جهان است. حدود  100 سال از 
عمرپروازهای هوایی می گذرد و طبق گفته انجمن بین المللی 
حمل و نقل هوایی، هم اکنون ساالنه بیش از چهار میلیارد نفر 
از طریق سفرهای هوایی در جهان جابه جا می شوند. به گفته 
تحلیل گران حمل و نقل هوایی Ascend، هم اکنون 39 هزار 
هواپیمای مسافربری، باربری و نظامی در جهان وجود دارد که 
23 هزار و 600 فروند از آن ها مسافربری و باربری است. در 
ضمن بد نیست بدانید که در طول تاریخ هم بیش از 150 هزار 
هواپیمای مسافربری، باربری و نظامی )به جز هواپیماهای 

شخصی و سبک( ساخته شده است.

           روزانه 20 هزار پرواز

ــران در FlightRadar24 که  ــاظ ــاس گفته هــای ن ــراس ب
هواپیماهای سراسر جهان را پیگیری می کند، تعداد پرواز 
هواپیماهای مسافربری و باربری در جهان بر اساس ساعت، روز 
و شب و سال متفاوت است. ایان پتچنیک از این شرکت گفته: 
»اگر ما درباره پیک ترافیکی برای کل سال صحبت کنیم، در 
یک بعد از ظهر جمعه از ساعت 1۴ تا 16 )زمان جهانی هماهنگ 
شده UTC( در ماه ژوئیه یا اوت شاهد کمی بیشتر از 16 هزار 
پرواز در هوا خواهیم بود. مدت زمان مشابه در ماه ژانویه یا فوریه 
حدود 13 هزار پرواز در آسمان است«. با این حال کارشناسان 
می گویند به طور متوسط روزانه بیش از 20 هزار پرواز در جهان 
اتفاق می افتد هر چند که این روزها به دلیل شیوع کرونا این 

تعداد کمی کمتر شده است.

           اگزوزهواپیماها بیشتر آدم می کشد تا سقوط!

در سال های اخیر هزاران نفر به دلیل حوادث هوایی کشته 
شده اند در حالی که آلودگی هایی که توسط هواپیماها 
متوجه محیط زیست می شود، هزاران نفر را در سال به کام 
مرگ می فرستد. این آثار شاید مستقیم نباشند ولی روی 
چرخه محیط زیست به شدت تاثیرگذار است. طبق گزارش 
ها، بیشتر آلودگی ها در زمان بلند شدن و نشستن هواپیماها 
رخ می دهد.  اگر تصور کنید که در طول روز چه تعداد پرواز 
در حال انجام است، متوجه خواهید شد با چه معضل بزرگی 
مواجه هستیم.  طبق اظهارات سازمان جهانی بهداشت و 
سازمان ملل متحد، آلودگی هواپیماها می تواند بیماری 
های قلبی عروقی و تنفسی، از جمله سرطان ریه را در پی 
داشته باشد و در مقیاس گسترده می تواند مشکالت زیادی 
را به وجود بیاورد. در گزارشی اعالم شد که هر هواپیما بیش 
از سه هزار خودرو آلودگی تولید می کند. همچنین بنابر 
آمار آژانس محیط زیست اروپا، هواپیماهای فعلی هر چند 
تعدادشان نسبت به خودروها بسیار کمتر است اما بازهم 
بیش از پنج برابر بیشتر از خودروها و 10 برابر بیشتر از 

قطارها آالینده  کربنی وارد جو کره زمین می کنند.

           سوخت سبز، راهی برای نجات

برای از بین بردن آثار مخرب آالینده ها، صنعت خودروسازی 
جهان پیشرفت های چشمگیری داشته است و ما شاهد اتومبیل 
های برقی هستیم که آالینده های آن ها بسیار کاهش پیدا کرده   
اما این موضوع برای هواپیماها کمی پیچیده تر است. با این 
حال شرکت ایرباس، غول صنعت هوایی از برنامه های خود 

برای ساخت هواپیماهایی با سوخت هیدروژنی خبر داده که 
آن را نخستین »هواپیماهای تجاری با آالیندگی صفر« توصیف 
کرده است. این هواپیماها از سوخت پاک استفاده می کنند و 
با وضعیت محیط زیست منطبق هستند. ایرباس می گوید، این 
هواپیماهای مسافربری مجهز به سوخت هیدروژنی می توانند تا 
سال 2035 به ناوگان هوایی اضافه شوند. به گزارش یورو نیوز، 
مدیرعامل ایرباس در مصاحبه با روزنامه پاریزین چاپ پاریس 
گفته: » انتخاب و راه اندازی فناوری موردنیاز برای هواپیمای 
هیدروژنی پنج سال طول می کشد و باید دو سال را هم برای تهیه 
فهرست کارخانجات و موسسات سازنده قطعات کنار گذاشت.« 
گیوم فوری همچنین گفته، هواپیمای »عاری از کربن« در حدود 

سال 202۸ وارد مرحله تولید می شود. 

           هواپیمای هیدروژنی با آالیندگی صفر

هدف از تولید همه هواپیماهای هیدروژنی به صفر رساندن 
یزان آالیندگی آن هاست. گوالئوم فائوری مدیرعامل  م
ایرباس تحقق این هدف را لحظه ای تاریخی برای ایرباس 
توصیف کرده است. یکی از مدل های این هواپیماها قادر به 
حمل 120 تا 200 مسافر است و می تواند مسیری 3۷00 
کیلومتری را طی کند. هواپیمای یادشده مجهز به موتور 
توربینی هیدروژنی به جای موتورهای سوخت جت متداول 
در هواپیماهاست. مدل دوم این هواپیماها تا 100 مسافر را 
حمل می کند و قادر به پیمودن مسیری 1۸50 کیلومتری 
است. هواپیمای مدل سوم نیز از بال های تاشدنی برخوردار 
است و با حمل 200 مسافر مسیری 3۷00 کیلومتری را 
می پیماید. در ضمن آزمایش موتورهای این هواپیماها ظرف 
چند ماه آینده آغاز و نمونه های اولیه آن ها تا قبل از پایان دهه 

جاری میالدی تولید خواهد شد.
هیدروژن مورد نیاز این هواپیماها برای این که جای کمتری 
بگیرد، در دمای منفی 253 درجه و به حالت مایع در محفظه ای 
ذخیره خواهد شد. هیدروژن »سبز« که برای این هواپیما به 
کار خواهد رفت باید از الکتریسیته ای تولید شود که به روش 

تجدید پذیر تولید شده باشد.

           تجربه هواپیمای هیدروژنی

یــده ایرباس در تولید هواپیمای هیدروژنی پیش از این  ا
هم مطرح شــده بــود و استفاده از ایــن سوخت در صنعت 
هوانوردی به ایده ساخت کشتی های  هوایی در اوایل قرن 
بیستم باز می گردد. هرچند فاجعه سال 193۷ مشهور 
به سانحه هیندنبورگ نقطه پایانی بر آن عصر بود. کشتی 
هوایی مسافربری هیندنبورگ سال 193۷ از فرانکفورت 
آلمان به آمریکا می رفت که به  علت برخورد با دکل زمینی 
در نیوجرسی منچستر آتش گرفت و سقوط کرد. این سانحه 
36 کشته به جاگذاشت. بین سال های 2000 تا 2002 هم 
ایرباس در پروژه ای با بودجه اتحادیه اروپا مشارکت کرده بود 
که هدف از آن مطالعه و پاسخ به این پرسش بود که استفاده 

از سوخت مایع هیدروژنی در هواپیما چقدر عملی است.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

35 سال از 
 شهادت 
بچه اش 

گذشته اما    
باز هم  با  بغل 
گرفتن سنگ 
مزارش آروم 

میشه 

هر چند بیش 
از 30 سال از 
زمان جنگ 
گذشته اما 

هنوز مردم با 
همون روحیه 

در سنگر 
جدید دفاع 
از سالمت، 
 ایثارگری 

می کنن

آدم از دیدن 
این وداع که 
به زیبایی در 
قاب دوربین 

جا گرفته 
سیر نمیشه، 
چقدر سخته 

برای مادر 
دل کندن از 

فرزندش

و تو چه میدانی از دلتنگی...
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یک زمانی 
پیر و جوون و 
نوجوونامون   

جونشون 
رو دادن تا 
از این آب و 
خاک دفاع 
کنن حاال 

سنگر دست 
ماست ، 

حواسمون 
باشه!

چه مردانی 
بودند که 

برای ایران 
و حفظ 

جان و مال 
هموطنانشان 

از خانواده 
هایشان 
گذشتند 
و الگویی 

شدند برای 
فرزندانشان

وداع با فرزند

شهدا مچکریم

رعیت نواز- همیشه متهم اصلی آلودگی هوا کارخانجات و خودروها معرفی شده اند، این در حالی است که هواپیماها هم نقش 
به سزایی در آلودگی هوا دارند. همین اتفاق باعث شده تا شرکت هوایی ایرباس به فکر تولید هواپیما با سوخت هیدروژنی 
بیفتد. این شرکت اعالم کرده تا سال 2035 هواپیماهایی با سوخت هیدروژنی تولید می کند. امروز باهم در کنار مرور تجربه 
هواپیماهای هیدروژنی، درباره میزان آلودگی تولیدی هواپیماها، تعداد موجود آن ها و مشخصات هواپیماهایی که قرار است 

تولید شوند، نوشته ایم.

ما هنوز همون مردمیم

 20 هزار پرواز روزانه چه مقدار آلودگی تولید می کند وسرانجام  تجربه هواپیمای هیدروژنی
 سال 1937 چه شد؟

به سوی پرواز اب سوخت هیدروژینبه سوی پرواز اب سوخت هیدروژین

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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یک توئيت

جامعه

یک عکس  

»پیروز حناچی« شهردار تهران دیــروز  به 
همراه سفرای کشورهای فرانسه، دانمارک، 
هلند و آلمان به مناسبت روز جهانی صلح 
و هم چنین روز جهانی بدون خودرو مسیر 
پارک الله تا پارک شهر را رکاب زدند و به 

بازدید از موزه صلح تهران پرداختند.

گزیده

یک گفت وگو 

محمد اکبری/خبرنگار پارلمان

با اختصاص مبلغ جدید 1۸هزار میلیاردی همسان سازی مشخص شد

 افزایش 30 تا 70 درصدی حقوق 
نماینده مجلس: بازنشستگان کشوری و لشکری

حس بی اعتمادی و ناامیدی 
جامعه را جدی بگیریم

سنگدوینی،  رمضانعلی 
نماینده گرگان در مجلس، 
مردم  از  مسئوالن  فاصله 
مشکالت  مــهــم  عــلــت  را 
اجتماعی امــروز می داند 
ــان می گوید:  ــراس ــه خ و ب

به عنوان یک مسئول چگونه می توانيم مدعی شویم 
که برای رفع مشکالتی چون معيشت،ازدواج، 
مسکن، محروميت و اشتغال جامعه درتــالش 
هستيم اما در کنار مردمی که این مشکالت را دارند، 
نيستيم.وی با اشاره به این که باید احتمال ایجاد 
حس بی اعتمادی و نااميدی در جامعه را جدی 
بگيریم   گفت: نماینده و مسئولی  که درميان 
مردم نباشد و حرف آن ها را نشنود و به زبان ساده 
درد جامعه را متوجه نشود، نمی تواند درمانگر آن 
باشد و درواقع واقعيت تلخ فاصله گرفتن برخی 
از  ــردم  م فاصله گرفتن  اصلی  علت  مسئوالن 
آن هاست؛ مردم به ميزان عدم درک مسئوالن، 
از آن ها فاصله می گيرند و به انــدازه فاصله ای 
که از آن ها می گيرند، از آن ها نااميد و بی اعتماد 
می شوند.عضو کميسيون انرژی مهم ترین چالش 
جامعه را عالوه بر معيشت و بيکاری، ره یافت برای 
ترميم اعتماد اجتماعی می داند و می گوید: بارها 
تجربه کرده ام که تنها زمانی می توان برای رفع 
مشکلی در جامعه توفيق داشت که اعتماد مردم 
باال و نااميدی ها کم باشد.وی تاکيد می کند که 
حل مشکالت اجتماعی مردم یک راه حل ساده 
و زیــاد شنيده شده دارد؛ مــردم احتياج دارنــد 
مسئول حرف آن ها را بشنود. با همين شنيدن 

مسائل کوچک و بزرگ حل می شود.

تیم ملی المپیاد کامپیوتر ایران 
چهارم جهان شد

تيم ملی دانش آموزی المپياد کامپيوتر ایران در 
سی ودومين المپياد جهانی کامپيوتر ۲۰۲۰ 
سنگاپور رتبه چهارم جهان را به دســت آورد. 
تيم چهارنفره دانش آموزان شرکت کننده در 
سی ودومين المپياد علمی جهانی کامپيوتر که 
به ميزبانی سنگاپور برگزار شد، با کسب چهار 
مدال ارزشمند جهانی شامل سه مدال طال و یک 
مدال نقره بر افتخارات علمی کشورمان افزود. 
در این دوره المپياد جهانی که به دليل شيوع 
بيماری ناشی از ویروس کووید ۱۹ به صورت 
مجازی برگزار شد، مدال های زیر توسط تيم ملی 

جمهوری اسالمی ایران کسب شد:
شایان پردیس مدال جهانی طال

علی صفری مدال جهانی طال
کسری مظاهری مدال جهانی طال

ابوالفضل سلطانی مدال جهانی نقره
این خبر حاکی است، تيم های چين، آمریکا و 

کره جنوبی به ترتيب اول تا سوم شدند.

محسن هاشمی:

نگفتم موضوع نام گذاری خیابانی 
به نام استاد شجریان منتفی است

رئيس شورای شهر تهران گفت: نگفتم موضوع 
نام گذاری خيابانی به نام استاد شجریان منتفی 
است بلکه برای حل این مسئله مدتی باید صبر 
کــرد. به گزارش مهر، محسن هاشمی دربــاره 
نامه محرمانه ای که به شهردار درباره نام گذاری 
خيابانی به نــام شجریان نوشته اســت، گفت: 
موضوع قدیمی است و در شورا صحبت کردیم 
که چگونه پاسخ داده شود. وی ادامه داد: انتشار 
این خبر در رسانه های بيگانه، جنبه تخریبی 
داشته و شــورا به این نتيجه رسيد که از طریق 
سخنگو پاسخ دهد. وی افزود: من نگفتم موضوع 
نام گذاری خيابانی به نام استاد شجریان منتفی 

است گفتم برای حل مسئله مدتی صبر کنيد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی:

افزایش متقاضیان ورود به شغل 
تاکسیرانی به دلیل مشکالت 

معیشتی
مدیرعامل سازمان تاکسيرانی شهرداری تهران، 
از افزایش متقاضيان ورود به شغل تاکسيرانی به 
دليل وجود بيکاری خبر داد. عليرضا قنادان  در 
ــاره وضعيت معيشتی  ــ پــاســخ بــه ســوالــی درب
رانندگان و اعالم برخی رانندگان برای فروش 
ــرار معاش به ایلنا گفت: این  تاکسی بــرای ام
مورد را تایيد نمی کنم، چراکه اکنون همه مردم 
ــد و بسياری از  ــرار دارن و اصناف تحت فشار ق
کسب و کارها با مشکل روبه رو شدند و تنگناهای 
اقتصادی کشور نيز این مسئله را پيچيده تر کرده 
است.او ادامه داد: بسياری از مشاغل ناچار به 
تعطيلی شدند و با توجه به این که مسافرکشی 
غيرقانونی و خارج از ضابطه هميشه یک راه برای 
امرار معاش افرادی بوده که بيکار می شوند، در 
این مدت حتی  تعداد افراد متقاضی برای ورود 

به این شغل بيشتر هم شده است.

)یک شنبه  جــدیــد  مصوبه  بــا   – عبدالهی 
حقوق  متناسب سازی  آیين نامه  گذشته( 
هيئت  در  لشکری  و  کشوری  بازنشستگان 
دولت و اختصاص ۱8 هزار ميليارد تومان به 
آن، از این ماه )مهرماه( مبالغ درنظرگرفته به 
فيش های حقوقی بازنشستگان افزوده خواهد 
شد. بر اساس آن چه اعالم شده، با اجرای این 
طرح، حقوق بازنشستگان هر گروه شغلی باید 
معادل ۹۰ درصــد ميانگين حقوق شاغالن 
همان گروه باشد؛اتفاقی که تاثير قابل توجهی 
در بهبود سطح معيشتی حــدود ۲ميليون و 
ــزار بازنشسته کــشــوری و لشکری  ۲۰۰ ه

خواهد داشت. 
طبق جداول منتشرشده، حقوق بازنشستگان 
ــد افزایش  ــدود 3۰ تــا 7۰ درص کــشــوری ح
خبرهای  به  باتوجه  می کند.همچنين  پيدا 
منتشرشده درباره ميزان حقوق بازنشستگان 
ــروه از  ــ ــن گ ــوق ایـ ــق ــری،  افـــزایـــش ح ــک ــش ل
کشوری  بازنشستگان  از  نيز  بازنشستگان 

کمتر نخواهد بود.

جزئیات مصوبه دولت       
ابتدای امسال بود که دولت ۱۰ هزار ميليارد 
حقوق  همسان سازی  ــرای  ب اعتبار  تــومــان 
بازنشستگان کشوری اختصاص داد و با این 
کار، عالوه بر افزایش ۱5 درصدی حقوق همه 
شاغالن و بازنشستگان، مبلغ دیگری نيز طبق 
جــداول تعيين شده به حقوق بازنشستگان 
ــاز شــش مــاهــه دوم  ــه شــد. حــاال در آغـ ــاف اض
متناسب سازی  مرحله  دومــيــن   ،۹۹ ــال  س
با  لشکری  و  کشوری  بازنشستگان  حقوق 
اختصاص ۱8 هــزار ميليارد تومان اجرایی 
ــت، بودجه  شــده اســت. بر اســاس اعــالم دول
اجــرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
کــشــوری و لــشــکــری، از مــحــل واگــــذاری 
 سهام های دولتی )به ارزش تقریبی و تا سقف
ــه صــنــدوق  ۱8۰ هـــزار مــيــلــيــارد ریــــال(، ب
تامين  ــان  ــازم س و  ــوری  ــش ک بازنشستگی 
می شود.  تامين  مسلح  نيروهای  اجتماعی 
البته چنان چه ارزش قطعی سهام، بيش از 
ارزش برآوردشده باشد، با پيشنهاد سازمان 
خصوصی سازی و تصویب هيئت واگــذاری، 
تعدیالت الزم اعمال خواهد شد. اما در آن 
سوی ماجرا، صندوق بازنشستگی کشوری و 
سازمان تأمين اجتماعی مکلف شده اند عدالت 
در نظام پــرداخــت و متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگيران تحت پوشش 
خود را اجرایی کنند، با مالک رساندن حقوق 
بازنشستگان به ۹۰ درصد ميانگين حقوق 
مشمول کسور بازنشستگی شاغالن هم طبقه.

صدور احکام جدید، به زودی       
پس از آن کــه روز یک شنبه سخنگوی دولت 
از تصویب آیين نامه این طرح خبر داد، »اکبر 
افتخاری« رئيس صندوق بازنشستگی کشوری 
هم در صفحه اینستاگرامی خود خطاب به 

بازنشستگان کشوری سه نکته را اعالم کرد:
 یک: تا چند روز دیگر احکام جدید صادر و 
اعــالم می شود. لطفا شکيبا باشيد تا روال 

قانونی و اجرایی طی شود.

دو: از مهرماه به بعد، حقوق بازنشستگان 
همسان سازی  آیين نامه  براساس  کشوری 
پرداخت خواهد شد.سه: همه اطالعات را 
پس از صــدور احکام می توانيد با مراجعه به 
سایت صندوق بازنشستگی کشوری در حکم 
جدید خود مشاهده بفرمایيد. هر دو سایت 

.Cspf.ir و  Sabasrm.ir

چه کسانی مشمول افزایش حقوق        
نمی شوند؟

اما طبيعتا طرح متناسب سازی حقوق شامل 
برخی بازنشستگان نمی شــود؛ هرچند که 
احتماال تعداد این افــراد انــدک خواهد بود. 
»اکبر شيرمحمدی« مدیرکل فنی صندوق 

بازنشستگی در این باره به ایرنا گفته است:
* کسانی که درگروه های شغلی خود افزایش 
حقوق بازنشستگی آن ها عدد باالیی را نشان 

می دهد، مشمول این قانون نشدند.

ــد بازنشستگان  ــدود ۱۰ درص * امــســال ح
با حقوق باال نسبت به ميانگين گــروه خود، 
مشمول قانون همسان سازی حقوق نشدند 
و تنها ۱5 درصد افزایش حقوق سنواتی به 
آن ها تعلق گرفت؛ زیرا دریافتی حقوق آن ها از 
گروه همترازشان باالتر بوده است؛ بنابراین، 

همسان سازی به آن ها تعلق نگرفت.
از  83 درصــــد  ۹7، حــــدود  ــال  ــ * در س
بازنشستگان مشمول همسان سازی شدند و 
۱7 درصد مشمول نشدند، در سال ۹8 نيز ۱3 

درصد مشمول این قانون نشدند.

انتشار جدول های تاییدنشده        
ــدول رسمی ميزان  ــروز ج اگرچه تا عصر دی
ــوری و  ــش ــش حــقــوق بازنشستگان ک ــزای اف
لشکری منتشر نشد، اما فعاالن صنفی این دو 
گــروه، جدول های مربوط به آن را در فضای 
مجازی و برخی خبرگزاری ها منتشر کردند؛ 

جدول هایی که به ادعای آن ها، نسخه نهایی 
و مالک و معيار اجــرای طرح متناسب سازی 
حقوق هاست. ما نيز تاکيد می کنيم که این 
جدول ها توسط نهادهای رسمی تایيدنشده 
بااین حال با توجه به عدم تکذیب آن از سوی 
این سازمان ها و تاکيد فعاالن صنفی بر صحت 
آن، شاید بتوان هم اکنون آن را تنها معيار و سند 

موجود درباره جزئيات طرح به شمار آورد.

چند نکته        
* بــرای بازنشستگان فروردین 88 به بعد، 
آخرین طبقه درج شده در آخرین حکم شاغلی 
یا اولين حکم بازنشستگی  مالک عمل است. 
با این توضيح که »طبقه« از یک تا ۱6 بوده و 
معادل ردیف های 5 تا ۲۰ می باشد. به طور 
مثال طبقه یک معادل گــروه 5 و طبقه ۱6 

معادل گروه ۲۰ خواهد بود.
* بازنشستگان با 3۰ سال سابقه که حداقل ۲ 
سال سابقه مدیریت داشته باشند، حدود ۲5۰ 
تا 35۰ هزار تومان افزایش حقوق بيشتری 
ــالک مدیریت، داشتن  خواهند داشـــت. م

حداقل ۲ سال مدیریت یا معاونت است.
* کارمندانی که در مناطق جنگ زده با حکم یا 
ابالغ خدمت کرده باشند، به ازای هر سال از 

امتياز مربوط برخوردار خواهند شد.
* عائله مندی و حق اوالد، همانند گذشته 
عالوه بر مبالغ مندرج در جدول، به مشموالن 

پرداخت خواهد شد.
* به ازای هر سال خدمت مازاد بر 3۰ سال، 
۲/5 سال به حقوق اعالم شده افزوده خواهد 
شد. همچنين به ازای هر سال کمتر از 3۰ 
ســال، ۲/5 سال از حقوق تعيين شده کسر 

می شود. 

 جدول غیررسمی میزان افزایش
 حقوق بازنشستگان لشکری

درجه
جمع حقوق ثابت و 

مدیریت با همسان سازی)ریال(

39.۴95.6۰۰سرجوخه

۴2.۴21.2۰۰گروهبان سوم

۴5.3۴6.۸۰۰گروهبان دوم

۴۸.272.۴۰۰گروهبان یک

53.757.9۰۰استوار دوم

56.۸29.7۸۰استوار یکم

62.75۴.12۰ستوان سوم

65.972.2۸۰ستوان دوم

69.19۰.۴۴۰ستوان یکم

72.۴۰۸.6۰۰سروان

79.۰6۴.3۴۰سرگرد

۸۴.111.۰۰۰سرهنگ دوم

۸7.۴75.۴۴۰سرهنگ

9۴.7۸9.۴۴۰سرتیپ دوم

9۸.3۰۰.13۰سرتیپ

1۰6.۰53.۰۰۰سرلشکر

1۰9.71۰.۰۰۰سپهبد

 جدول غیررسمی میزان افزایش 
حقوق بازنشستگان کشوری

گروه
حقوق دریافتی فعلی 

)ریال(

مبلغ حکم 99 با 3۰ سال سابقه

 بدون مدیریت)ریال(

127.3۰5.6۰۰3۴.7۴1.5۰۰

227.3۰5.6۰۰3۴.7۴1.5۰۰

327.727.5۰۰35.351.۰۰۰

۴27.5۴9.۴۰۰35.96۰.5۰۰

527.671.3۰۰35.57۰.۰۰۰

62۸.۴۰2.7۰۰37.179.5۰۰

729.621.7۰۰39.۰۰۸.۰۰۰

۸3۰.۸۴۰.۴۰۰۴1.۴۴6.۰۰۰

931.937.۸۰۰۴3.۸۸۴.۰۰۰

1۰33.۰3۴.9۰۰۴6.322.۰۰۰

113۴.132.۰۰۰۴۸.76۰.۰۰۰

1235.229.1۰۰51.19۸.۰۰۰

1336.326.2۰۰53.636.۰۰۰

1۴37.3۰1.۴۰۰56.۰7۴.۰۰۰

153۸.276.6۰۰6۰.95۰.۰۰۰

1639.251.۸۰۰63.3۸۸.۰۰۰

17۴۰.227.۰۰۰65.۸26.۰۰۰

1۸۴1.2۰2.2۰۰6۸.26۴.۰۰۰

19۴2.۰55.5۰۰7۰.7۰2.۰۰۰

2۰۴2.9۰۸.۸۰۰73.1۴۰.۰۰۰

رکورد تعداد مبتالیان روزانه کرونا شکسته شد 

بر اساس اعالم وزارت بهداشت، طی ۲4 ساعت 
منتهی به ظهر دیروز 3هزار و 7۱۲ مورد جدید 
مبتال به کرونا در کشور شناسایی شده است 
که بيشترین تعداد مبتالیان روزانــه از ابتدای 
شيوع این بيماری در ایران بوده است. پانزدهم 
خردادماه بود که شناسایی تعداد مبتالیان 
ــه رکــورد زد و به عدد 3هــزار و 574 نفر  روزان

رسيد اما با شناسایی 3هزار و 7۱۲ مبتالی 
جدید طی یک روز، رکوردی جدید ثبت شده 
و نگرانی ها را درباره روند صعودی بيماری 
کووید۱۹ طی روزهای اخير تشدید کرده 
است. آن طور که مسئوالن وزارت بهداشت 
اعالم کرده اند، ایران در موج سوم کروناست 
و تمام کشور  در وضعيت قرمز قــرار دارد. 
طبق آمارهای رسمی، تعدادکل مبتالیان 
به این بيماری در کشور به 4۲۹ هزار و ۱۹3 

نفر رسيده است که البته 363 هزار و 737 
نفر از بيماران، بهبود یافته یا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. اما طبق همين آمار تاکنون 
۲4 هزار و 656 نفر از هموطنان بر اثر کرونا جان 
باخته اند. عالوه بر آن، 3۹۲۲ نفر از بيماران 
مبتال به کووید۱۹ در وضعيت شدید بيماری و 

تحت مراقبت قرار دارند.

ویژگی موج جدید کرونا چیست؟
مــعــاون کــل وزارت بهداشت بــا بــيــان این که 
ــروس کرونا و افزایش  جهش ژنتيکی اخير وی
قــدرت سرایت پذیری آن نگران کننده است، 
گفت: خصوصيت ایــن مــوج اپيدمی انتقال 
ــت. حریرچی  درون خــانــوادگــی بــاال در آن اس

گفت: متاسفانه هم اکنون شاهدیم که رعایت 
دستورالعمل های مقابله با کرونا روند نزولی دارد. 
بر همين اساس با افزایش قدرت سرایت پذیری 
ویروس، به خصوص انتقال درون خانوادگی به 

ميزان زیادی افزایش یافته است. 

مشاور وزیر بهداشت:

   ۸تا1۰ درصد ایرانی ها
 اختالل حافظه دارند

مشاوروزیر بهداشت در امور توان بخشی گفت: 
8 تا ۱۰ درصد جمعيت کشور ما مبتال به اختالل 
ــن جمعيت بــه حــدود  ــم ای حافظه هستند و رق
5۰۰ هزار نفر می رسد که اغلب این جمعيت در 
گروه سنی باالی 6۰ سال قرار دارند.   جغتایی 
ادامه داد: اختالالت حافظه که به آلزایمر منجر 
می شود، به سبک زندگی و افزایش سن بستگی 
دارد. اختالل حافظه وابستگی شدید و جدی به 
افزایش سن دارد. در ایران به واسطه ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی مناسب، اميد به زندگی تا 
۱۰ سال افزایش یافته است و در نتيجه جمعيت 
سالمند شده اند. بين 8 تا ۱۰ درصد افراد جامعه 

به نوعی دچار اختالل حافظه می شوند. 
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بهزاد بهزادپور	 
این سینماگر 59 ساله، خالق یکی 

از آثــار خاطره انگیز سینمای دفاع 
مقدس بوده است. فیلم سه اپیزودی 
 ،82 محصول  رفیق«  »خداحافظ 

سه داستان مرتبط با دفــاع مقدس را 
روایــت می کند و با وجــود بعضی نقاط ضعف در ساخت، از 
محصوالت تأثیرگذار دفــاع مقدس اســت. بهزاد بهزادپور 
همچنین نویسندگی فیلمنامه چند فیلم دفاع مقدسی دیگر 
چون »رنجر«، »باشگاه سری«، »قله دنیا« و »آخرین شناسایی« را 
هم در کارنامه دارد. او یکی از بازیگران اصلی فیلم دفاع مقدسی 

»بلمی به سوی ساحل« اثر رسول مالقلی پور هم بوده است.

جعفر دهقان	 
 از بازیگرانی که در سال های آغازین 

حضور  سینما،  در  ــود  خ فعالیت 
ــاع مقدسی  ــار دفـ پــررنــگــی در آثـ
داشــت، جعفر دهقان اســت. فیلم 

»عقود« اولین فیلم ایــن گونه است 
که دهقان سال 63 در آن بازی کرد. او سال های بعد نیز با 
کارگردانان مهم حوزه دفاع مقدس مانند رسول مالقلی پور، 
جمال شورجه و ابراهیم حاتمی کیا همکاری کرد. حضور 
این چهره نسل اول بازیگران سینمای دفاع مقدس در آثار 
این ژانر تا امروز هم ادامه داشته و سریال »ایلدا« تازه ترین اثر 
اوست که قرار است به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، از 

تلویزیون پخش شود.

حسین یاری	 
ورود حسین یاری به سینما، با بازی 

»ســربــاز  مقدسی  دفـــاع  فیلم  در 
کوچک« محصول سال 63 اتفاق 

افتاد. این بازیگر پس از آن با بازی 
»در  مانند  سینمایی  فیلم های  در 

مسلخ عشق«، »هور در آتش«، »آتش در خرمن« و »حمله 
به اچ 3« حضورش را در آثار این ژانر حفظ کرد، اما شهرت 
و محبوبیت اش را بیشتر به دلیل بــازی در سریال های 
تلویزیونی و به ویژه »شب دهم« به دست آورده است. حسین 
یاری که جزو بازیگران نسل اول سینمای دفاع مقدس 
است، در سال های گذشته حضور کمرنگی در فیلم های 

این ژانر داشته است.

پرویز پرستویی	 
دفاع  سینمای  بازیگر  شاخص ترین 

آثار  بازیگر  شاخص ترین  و  مقدس 
ابراهیم حاتمی کیا، فیلم ساز مهم 
دفاع مقدس. پرویز پرستویی که بیش 

از هر چیز با ایفای نقش »حاج کاظم« 
در »آژانس شیشه ای« شناخته می شود، کار در سینمای دفاع 
مقدس را با نخستین فیلمش »دیار عاشقان« در سال 62 آغاز 
کرد و جزو نسل اول سینماگران دفاع مقدس محسوب می شود. 
او در طول دوران فعالیت خود در آثاری چون »پیشتازان فتح«، 
»لیلی با من است«، »روبان قرمز«، »موج مرده«، »دوئل«، »به نام 

پدر«، »خرس«و»میهمان داریم« بازی کرده است.

رسول مالقلی پور	 
یکی از دو شناسنامه سینمای دفاع 

مقدس است؛ به همراه حاتمی کیا. 
زنده یاد رسول مالقلی پور از نخستین 
فیلمش »نینوا« در سال 62 کار در 

این ژانر را آغاز کرد و تا آخرین فیلمش 
»میم مثل مادر« در سال 85، هیچ گاه ژانر دفاع مقدس را رها 
نکرد. »پرواز در شب«، »افق«، »سفر به چزابه«، »پناهنده« و »قارچ 
سمی« از شاخص ترین آثار مالقلی پور هستند. او از پیشروان 
ورود به مقوله دفاع مقدس و جزو نسل نخست سینماگران این 
ژانر است. رسول مالقلی پور برای فیلم سینمایی »پرواز در شب« 

برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فجر هم شد.

سیدمرتضی آوینی	 
شاخص ترین  از  آوینی  سیدمرتضی 

ــاع  ــالب و دف ــق ــای هــنــر ان ــره ه ــه چ
مقدس اســت. او بــا آغــاز جنگ، از 
نخستین افرادی بود که به جبهه رفت 

و مستندسازی را آغــاز کــرد. او اگرچه 
فیلمی سینمایی نساخته و همواره در تلویزیون مشغول فعالیت 
بوده، اما تأثیری بی بدیل در محصوالت نمایشی و مستند مرتبط 
با دفاع مقدس دارد. از آثار مشهور شهید آوینی می توان به 
مجموعه مستند »روایت فتح« و »شهری در آسمان« اشاره کرد. 
سیدمرتضی آوینی در 20 فروردین 72 در فکه بر اثر انفجار مین 

باقی مانده از جنگ تحمیلی، به شهادت رسید.

جواد هاشمی	 
سیدجواد هاشمی ســال 65 با فیلم 

ــرواز در شب« وارد  دفــاع مقدسی »پ
سینما شد و پس از آن در فیلم های 
مختلفی با موضوع جنگ تحمیلی، 

نقش رزمــنــده و شهید را بــازی کــرد. 
نقش آفرینی در چندین فیلم سینمای دفاع مقدس و همکاری 
با زنده یاد رسول مالقلی پور، جمال شورجه و مسعود ده نمکی 
باعث شد بخش مهمی از کارنامه او را در سینما، فیلم های 
مختص این ژانر تشکیل دهد و او را به یکی از بازیگران محبوب آن 
تبدیل کند. هاشمی که جزو بازیگران نسل اول سینمای دفاع 
مقدس است، با حضور در سریال »سیمرغ«، تجربه بازی در نقش 

شهید احمد کشوری را دارد.

جمشید هاشم پور	 
بازیگر پیش کسوت سینما، جمشید 

هاشم پور یکی از پرکارترین بازیگران 
ــدس اســـت و  ــق ــاع م ــ ســیــنــمــای دف
سابقه ای طوالنی در ایفای نقش در 

آثار این گونه دارد. او سال 62 برای اولین 
بار در فیلم »بازداشتگاه« در این ژانر دیده شد و با توجه به سابقه 
خوبی که در نقش قهرمان فیلم های جنگی و اکشن داشت، در 
آثار دفاع مقدسی خوش می درخشید. او جزو بازیگران نسل 
اول سینمای دفاع مقدس است، با فیلم »تاراج« محصول سال 
63 شناخته می شود و پرمخاطب ترین فیلم تاریخ سینمای 
ایران یعنی »عقاب ها« را که در ژانر دفاع مقدس بود، نیز در 

کارنامه دارد.

جمال شورجه	 
از فیلم ســازان نسل نخست سینمای 

دفاع مقدس است. جمال شورجه در 
سال 67 با فیلم دفاع مقدسی »روزنه« 
فیلم سازی را آغاز کرد و به این ژانر 

وفادار ماند؛ هرچند در یک دهه اخیر، 
پشت دوربین فیلمی سینمایی نایستاده است. هرچند فیلم های 
جمال شورجه از نظر کیفیت ساخت، همپای آثار حاتمی کیا و 
مالقلی پور نبوده اند، اما به هر حال او جزو سینماگران باسابقه 
و ثابت قدم ژانر دفاع مقدس شمرده می شود. »شب دهم«، 
»عملیات کرکوک«، »حماسه مجنون«، »عبور از خط سرخ«، 

»دایره سرخ« و »خلبان« از آثار او در این ژانر است.

ابراهیم حاتمی کیا	 
ابراهیم حاتمی کیا از ابتدای فعالیت 

خــود در سینما، کــارش را با ساخت 
آثاری درباره دفاع مقدس آغاز کرد. 
او سال 65 »هویت« را ساخت، اما این 

دومین فیلمش »دیده بان« بود که نظر 
منتقدان و عالقه مندان سینما را جلب کرد. این کارگردان 
نسل اول سینمای دفاع مقدس در ساخته های بعدی خود نیز 
از زوایای مختلفی به جنگ تحمیلی پرداخت و در »به نام پدر« 
نگاهی انتقادی به جنگ داشت که با آثار دیگرش متفاوت بود. 
هرچند که او با فیلم »آژانس شیشه ای« شناخته می شود، اما »از 

کرخه تا راین«و »ارتفاع پست« هم جزو آثار مهم او هستند.

سیف ا... داد	 
زنده یاد سیف ا... داد از سینماگران 

شاخص دفاع مقدس است و با این 
که تنها فیلم »کانی مانگا« را در این 
ژانر کارگردانی کرده، اما به دلیل 

نقشی که در برخی فیلم های دیگر 
داشته است، از چهره های مهم سینمای دفاع مقدس شمرده 
می شود. او با تدوین »در مسلخ عشق«، »هــور در آتــش« و 
»عملیات کرکوک« و همچنین مجری طرح »از کرخه تا راین«، 
نقش مهمی در این فیلم ها نیز داشته است. زنده یاد سیف ا... 
داد در بخشی از عمر خود به مدیریت ستادی سینما پرداخت 

و به همین دلیل فیلم های پرشماری را نساخته است.

فرامرز قریبیان	 
یکی از بازیگران پرکار سینمای دفاع 

مقدس که دهه 60 با نقش آفرینی 
در این فیلم ها، حضور موفقی در 
ــت، فــرامــرز قریبیان  سینما داشـ

است. او سال 63 در اولین فیلم دفاع 
مقدسی کارنامه اش »پایگاه جهنمی« ایفای نقش کرد 
و عالوه بر این ژانــر، در آثــاری که دربــاره انقالب اسالمی 
ــن بازیگر نسل  ــود هــم حضور داشـــت. ای ــده ب ساخته ش
اول سینمای دفــاع مقدس، با ایفای نقش  قهرمان های 
معترض و سرسخت، مورد استقبال مخاطبان بود. قریبیان 
بازیگر اصلی فیلم سینمایی خاطره انگیز »کانی مانگا« به 

کارگردانی زنده یاد سیف ا... داد هم بوده است.

احمدرضا درویش	 
احمدرضا درویش را به عنوان یکی از 

فیلم سازان شاخص دفاع مقدس 
می شناسند. درویش در سال 68 
با کارگردانی »آخرین پــرواز« وارد 

شد.  مقدس  دفــاع  سینمای  عرصه 
»کیمیا« دومین فیلم دفاع مقدسی وی از آثار به یادماندنی و 
شاخص سینمای دفاع مقدس است و بسیاری آن را بهترین 
اثر درویــش می دانند. درویــش جایزه ویژه هیئت داوران 
جشنواره فجر را برای این فیلم گرفت. وی سپس »سرزمین 
خورشید« را با نگاهی به محاصره خرمشهر ساخت که مورد 
استقبال نسبی قرار گرفت. »دوئل« واپسین فیلم احمدرضا 

درویش درباره دفاع مقدس است.

کمال تبریزی	 
ــازان  س فیلم  محبوب ترین  از  یکی 

نسل اول سینمای دفــاع مقدس، 
کمال تبریزی است که در سال 67 
با فیلم »عبور« در همین ژانر به سینما 

معرفی شد و پس از آن نیز فیلم هایی 
درباره این موضوع ساخت. آن چه بیش از همه این سینماگر 
نسل اول سینمای دفاع مقدس را به چهره ای تاثیرگذار در 
این ژانر تبدیل کرده، نگاه متفاوت اوست. این کارگردان 
اولین بار در فیلم سینمایی »لیلی با من است« از زاویه طنز 
به دفاع مقدس پرداخت و قصه رزمنده ای را روایت کرد که 

جبهه و جنگ تاثیراتی عمیق بر نگاه و شخصیت او گذاشت.

عشق است و آتش و خون
پرونده خراسان در پاسداشت تالش 3 نسل از کارگردانان و بازیگران سینمای ایران برای به تصویر کشیدن دفاع مقدس 

محمدحسین مهدویان	 
یکی از کارگردانان جوان نسل سوم فیلم 

ســازان دفــاع مقدس، محمدحسین 
مهدویان است. او در اولین تجربه فیلم 
سینمایی اش، »ایستاده در غبار« را با 

موضوع زندگی شهید احمد متوسلیان 
ساخت که این اثر و روایت مستندگونه اش بسیار مورد توجه قرار 
گرفت و نوید ظهور یک فیلم ساز با استعداد در سینمای دفاع 
مقدس را می داد. او در آثار بعدی خود یعنی »ماجرای نیمروز«، 
»رد خون« و »درخت گردو« که بی ارتباط به این ژانر نیستند نیز 
حضور موفقی در سینما داشت. مهدویان اکنون با یکی از بهترین 

فیلم هایش یعنی »ماجرای نیمروز« شناخته می شود.

بهرام توکلی	 
یکی از فیلم سازان نسل سوم سینمای 

دفاع مقدس، بهرام توکلی است که 
از  یکی  ابوقریب«  »تنگه  ساخت  با 
مهم ترین آثار این ژانر را به نام خود زد. 

او پس از سال ها فعالیت در سینما، سال 
96 فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« را که کامال با ساخته های 
قبلی اش متفاوت بود، جلوی دوربین برد. او در این فیلم با به 
تصویر کشیدن صحنه های جنگی خیره کننده موفق شد نظر 
منتقدان و هیئت داوران جشنواره فجر را جلب کند و به عنوان 
یکی از امیدهای جوان سینمای دفاع مقدس، توانایی خود را 

در ساخت فیلم های بیگ پروداکشن ثابت کند.

نرگس آبیار	 
ــا تــوجــه به  ــاع مــقــدس ب سینمای دفـ

ــران زن  ــاگ ــم ــن ــی مــخــتــصــاتــش، س
محدودی دارد. نرگس آبیار از معدود 
سینماگران زنی است که در این عرصه 

فعالیت کرده، او دو فیلم دفاع مقدسی 
ساخته است که هر دو فیلم های شاخص و تأثیرگذاری محسوب 
می شوند. آبیار که از جریان نسل سوم فیلم سازان دفاع مقدس 
شمرده می شود، با »شیار 143« در سال 92 وارد این ژانر شد و 
دو سال بعد با »نفس« تجربه شاخص دیگری در ژانر دفاع مقدس 
ثبت کرد. هر دو فیلم او برای بازیگران نقش اصلی زن آثارش 
خوش یمن بوده و مریال زارعی و پانته آ پناهی ها برای این آثار، 

سیمرغ گرفته اند.

منیر قیدی	 
اولین تجربه منیر قیدی در سینما 

با فیلم »ویالیی ها« که به طور ویژه 
تاثیر غیرمستقیم زنان  و  به نقش 
در مقابله با دشمن در دوران جنگ 

تحمیلی می پرداخت، اتفاق افتاد. او با 
اولین فیلم خود در سال 95، حضور موفقی در سی وپنجمین 
جشنواره فیلم فجر داشت و جایزه استعداد درخشان در 
بخش فیلم های اول را کسب کرد. این کارگردان نسل سوم 
دفاع مقدس قصد دارد دومین اثر خود را این بار به عنوان 
تهیه کننده، باز هم در زمینه دفاع مقدس جلوی دوربین ببرد 
و قصه هایی را به صورت اپیزودیک درباره خانواده در دوران 

دفاع مقدس روایت کند.

هادی حجازی فر	 
فیلم »ایستاده در غبار« سال 94 نمایش 

موفقی در جشنواره فجر داشت و برای 
حجازی فر ورود باشکوهی را به سینما 
رقم زد. حجازی فر پس از این فیلم 

همکاری با محمدحسین مهدویان را در 
»ماجرای نیمروز« و »رد خون« ادامه داد و با کاراکتر »کمال« مورد 
توجه قرار گرفت. او در تلویزیون هم مسیرش را با ساخت سریالی 
درباره برادران شهید باکری پیش گرفته است و قصد دارد نقش 
شهید مهدی باکری را ایفا کند. این بازیگر نسل سوم سینمای 
دفاع مقدس، نسبت به سال های فعالیت خود در سینما، حضور 

پررنگی در فیلم های مرتبط با این ژانر داشته است.

محمدعلی باشه آهنگر	 
فیلم ســـاز 57 ســالــه اهـــل دزفـــول، 

از چــهــره هــای شــاخــص نــســل دوم 
سینمای دفــاع مقدس اســت که در 
دهه 70، ورود به این ژانر را تجربه کرد. 

محمدعلی باشه آهنگر فعالیت سینمایی 
را در سال 74 با ایفای نقش کوتاهی در فیلم دفاع مقدسی 
»دکل« اثری از عبدالحسن برزیده آغاز کرد و بعد با اولین فیلمش 
»نیمه گمشده« وارد عرصه کارگردانی شد. در کارنامه هنری 
محمدعلی باشه آهنگر، شش فیلم دیده می شود که پنج عنوان 
مستقیما مربوط به این ژانر است و »فرزند خاک«، »ملکه« و »سرو 

زیر آب« از آثار شاخص او هستند.

مریال زارعی	 
فیلم »دست های خالی« محصول سال 

85، اولین تجربه حضور مریال زارعی 
در حوزه دفاع مقدس بود. این بازیگر 
پس از آن در فیلم های »اخراجی ها«، 

»خرس«، »چ«، »شیار 143« و »کارو« نیز 
بازی کرد. از میان این  آثار، نقش او در نسخه »اخراجی ها« حذف 
شد، »خرس« به نمایش درنیامد و »کارو« هنوز به اکران نرسیده 
است. این بازیگر با فیلم »شیار 143« و کاراکتر »الفت« مادر 
چشم به راه که بازی فوق العاده ای در نقش او داشت، شناخته 
می شود. مریال زارعی که جزو نسل دوم سینمای دفاع مقدس 

محسوب می شود، از معدود بازیگران زن این ژانر است.

علی دهکردی	 
بازیگر اصلی یکی از مهم ترین فیلم های 

ژانــر دفــاع مقدس. علی دهکردی 
حضور در این ژانر را با درخشش در 
»از کرخه تا راین« اثر ماندگار ابراهیم 

حاتمی کیا آغاز کرد و با آثاری چون »ماه 
و خورشید«، »عبور از خط سرخ«، »سجده بر آب« و »خلبان« 
همکاری با بعضی چهره های سینمای دفاع مقدس چون 
جمال شورجه و کمال تبریزی را ادامه داد. دهکردی که در 
دو دهه اخیر از سینما فاصله گرفته است، در سال 86 »آن 
مرد آمد« و در سال 95 »دریاچه ماهی« را در ژانر دفاع مقدس 
بازی کرد. او از چهره های نسل دوم سینمای دفاع مقدس 

شمرده می شود.

محمدحسین لطیفی	 
سینمایی  بــرنــامــه  کنونی  مــجــری 

»هفت« فیلم سازی را با »سرعت« 
محصول سال 75 آغاز کرد که به 
دفــاع  سینمای  بــه  ضمنی،  شکل 

مقدس مــی پــرداخــت. ایــن فیلم ساز 
نسل دومی یک دهه بعد با کارگردانی فیلم سینمایی »روز 
ســوم«، یکی از شاخص ترین آثار سینمای دفاع مقدس و 
بهترین فیلم خودش را ساخت که سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم و بهترین کارگردانی را برایش به ارمغان آورد و تبدیل 
به یک فیلم ماندگار شد. دغدغه ساخت آثاری مرتبط با دفاع 
مقدس، لطیفی را رها نکرد تا بعدها در »پاریس تا پاریس« نیز 

به مصائب جانبازان شیمیایی بپردازد.

حمید فرخ نژاد	 
نخستین فیلم حمید فرخ نژاد که به 

نحوی به دفاع مقدس مربوط می شود، 
»در کوچه های عشق« در سال 69 
است. با این حال  او  بعد از آن تا انتهای 

دهه 70بازیگری نکرد و با »ارتفاع پست« 
که پس زمینه دفاع مقدسی داشت، به این ژانر اضافه شد و به 
نوعی بیشتر یک سینما گر نسل دومی است. فرخ نژاد بعدها 
در فیلم های دفاع مقدسی دیگری چون »طبل بزرگ، زیر پای 
چپ«، »شب واقعه«، »بیداری رؤیاها« و »روزهای زندگی« نیز 
حضور داشت . هر چند  وی در سال های اخیر با حضور در برخی 

کمدی های گیشه ای و گاه سخیف، جایگاه گذشته را ندارد.

صدام  تحمیلی  جنگ   - تلویزیون  و  سینما  ــروه  گ
علیه ایران اسالمی، تاریخ معاصر کشورمان را وارد 
یک دوره هشت ساله پرافتخار کرد که برای سال ها، 
می تواند منبع الیــزال سوژه های ناب انسانی برای 
اگرچه  هم  ایرانی  سینماگران  باشد.  ســازی  فیلم 
می توانستند بیش از این، از دفاع مقدس ملت ایران 
استفاده کنند، اما عرصه را خالی نگذاشتند و آثار 
شاخص و مهمی را تولید کردند و می کنند. در طی 
چهار دهه گذشته، سینماگران تصمیم گرفتند با 
ساخت آثاری درباره دفاع مقدس، جنگ تحمیلی را از 
دریچه سینما به تصویر بکشند و قصه  رزمنده هایی را 
که در دل جنگ با دشمن مبارزه کردند یا مردمی که 
جنگ تحمیلی زندگی آن ها را زیر و رو کرده بود، روایت 
کنند. به این ترتیب ژانر دفاع مقدس رسما تبدیل به 
یک گونه در سینمای ایران شد که با مختصات ژانر 
جنگی معمول سینمای جهان، تفاوت های محسوسی 
دارد. به بهانه هفته دفاع مقدس، در گــزارش ویژه 
امروز درباره سه نسل از سینماگرانی می خوانید که 
از دهه 60 تا امروز با ساخته ها و آثار خود، هرکدام به 

سهم در سینمای دفاع مقدس تاثیرگذار بوده اند.

نسل سومنسل دومنسل اول
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ژن خونخواری در پسران صدام
ُعَدی و ُقَصی صدام، طی 24 سال دوران دیکتاتوری پدرشان، به چه جنایت های عجیب و غریبی دست زدند؟

ساالرالدوله؛ فرمانروای 
خودخوانده ناکام!

ابــــوالــــفــــتــــح مــــیــــرزا 
ــه، پسر دوم  ــدول ــاالرال س
بــرادر  و  مظفرالدین شاه 
محمدعلی شاه  کــوچــک 
ــال 1260  بــود. او در س
خــورشــیــدی در تبریز به 
دنیا آمد و از همان ابتدای 
ــرادرش،  ــ ــار، مــانــنــد بـ ــ ک
ــه مـــشـــروطـــیـــت روی  ــ ب
خوش نشان نداد. پس از فتح تهران در تیرماه 
سال 1288 و فرار محمدعلی شاه به سفارت 
روسیه تزاری، ساالرالدوله در کردستان دست 
به شــورش زد و سنندج را اشغال کــرد و حتی 
در نامه ای تند و تیز به مجلس شــورای ملی، از 
آن ها خواست تا با شاه مخلوع که به سفارتخانه 
اجنبی گریخته بود، همکاری کنند! بااین حال، 
گردنکشی ساالرالدوله مدت زیادی طول نکشید 
و با رسیدن نیروهای مشروطه خواه، او به عثمانی 
گریخت و بعدًا، در وین با برادرش دیدار کرد تا 
در مسیر بازگشت وی به ایــران و ساقط کردن 
مشروطیت همکاری کند. به این ترتیب، همزمان 
با ورود محمدعلی شاه به ترکمن صحرا، او نیز 
قشونی از ایل کلهر، جاف، سنجابی و... تدارک 
دید و موفق شد کرمانشاه و همدان را بگیرد 
و به سوی تهران حرکت کند. ساالرالدوله در 
ــزار سرباز  30 ه نبرد مشهور مالیر که در آن 
ــت، توانست بر قشون حکومت  زیــر پرچم داش
مرکزی به فرماندهی امیرمفخم بختیاری غلبه 
کند و سرمست از این پیروزی، راه پایتخت را 
پیش گرفت. ظاهرًا همین غــرور بی جا کار او 
را ساخت؛ چــرا که امیرمفخم با درس گرفتن 
از شکست پیشین، در نزدیکی ســاوه بر قوای 
ساالرالدوله تاخت و آن ها را تارومار کرد. همزمان 
محمدعلی شاه هم نتوانست در مسیر گرگان 
به تهران کاری از پیش ببرد و دوبــاره به روسیه 
گریخت. اما ساالرالدوله ول  کــن ماجرا نبود. 
روز دوم مهرماه سال 1290، یعنی حدود 99 
سال قبل، او رسمًا تصمیم گرفت که خودش 
را شاه اعالم کند. اما نتوانست در برابر قوای 
مشروطه خواه کاری از پیش ببرد و به عثمانی 
گریخت. دولت ایران برای زنده یا مرده او 25 
هــزار تومان جایزه تعیین کــرد. چندسال بعد 
ــران را درهم وبرهم  ــاع ای ساالرالدوله که اوض
می دید، دوبــاره هوای شاهی به سرش زد و به 
ــران آمــد، امــا ایــن بــار بدتر از دفعه های قبل  ای
مغلوب شد. جالب این جاست که چندسال بعد 
از این اتفاق، با وساطت روسیه، مشروطه خواهان 
حکومت گیالن را به او سپردند؛ اما ساالرالدوله 
دوباره شورش کرد و این بار، به عثمانی گریخت 
ــا به مصر رفــت و تا آخــر عمر در بندر  و از آن ج
اسکندریه ماند. ساالرالدوله در سال 1338 
خورشیدی در مصر درگذشت و همان جا مدفون 
شد؛ او به آرزویــش، یعنی به دســت آوردن تخت 

سلطنت نرسید. 

 مسافرت های هوایی
 168 ساله شد

168 سال پیش در چنین 
سپتامبر   23 روزی، 
سال 1852 میالدی)2 
هنری   ،)1231 مهرماه 
بــالــون  نخستین  گــیــفــاد 
حمل مسافر را در پاریس 
بـــه کـــار انـــداخـــت. پیش 
به  وسیله  ایــن  از  آن،  از 
ــورت مــحــدود و صرفًا  صـ
بــرای کارهای علمی یا فعالیت های انفرادی 
استفاده می شد، اما گیفاد توانست به پرواز جنبه 
تجاری بدهد؛ وی با ساخت بالون مسافربری 
مجهز به موتور بخار، مسافرت های هوایی را 
پایه گذاری کرد. نخستین پرواز بالون گیفاد، روز 
23 سپتامبر 1852 از پاریس به مقصد آپیه در 
فرانسه صورت گرفت؛ پروازی موفقیت آمیز که در 
بالونی پرشده با گاز هیدروژن انجام شد. او روی 
بالون یک موتور با قدرت چهار اسب بخار، نصب 
کرده بود که اجازه می داد مسیر حرکت بالون 
را اصــالح کند و کار هدایت آن را به دست باد 
نسپارد. به این ترتیب وی مسیر 27 کیلومتری 
پاریس- آپیه را با وجود باد شدید طی کرد و نشان 
داد که می توان از وسیله جدید، در فعالیت های 
تجاری بهره برد. با وجود این، خطر انفجار گاز 
هــیــدروژن باعث می شد که مــردم در انتخاب 
وسیله مسافرت یا حمل کاال احتیاط کنند و قطار 
و گاری را بر بالون ترجیح دهند. هنری گیفاد 
در سال 1863 به دلیل این اقدام خود، نشان 
لژیون دنور گرفت. وی در 14 آوریل 1882)25 
فروردین 1261(، در یک سانحه هوایی کشته 

شد؛ گیفاد هنگام مرگ 57 ساله بود. 

جواد نوائیان رودسری – برخی صفحات تاریخ 
را، حتی مورخانی که به شنیدن جنایت های 
جانیان تاریخ عادت کرده اند هم، نمی توانند 
بخوانند. برخی از شخصیت های تاریخی، آن قدر 
وحشی و خبیث هستند که رفتارهایشان در 
حجم ذهنی مریض  احوال ترین بیماران روانی 
قرار نمی گیرد؛ واقعًا هیچ واژه ای نمی تواند 
معنای واقعی کنش ها و جنایت های آن هــا را 
برای مخاطب تشریح کند. صدام و فرزندانش، 
دقیقًا از همین قماش هستند؛ شبه آدم هایی 
که داستان جنایت هایشان را نمی  شود خواند؛ 
موجودات پلیدی که جهان را با وجود متعفن 
خود، به گند کشیدند و کارنامه سیاه زندگی 
سراسر نکبت آن ها، تاریخ را در مقابل آیندگان 
شرمنده می کند. آن چه در این نوشتار، به اختصار 
بررسی می شود، برگ هایی از جنایات هولناک 
قصی و ُعدی، پسران صدام است. هنگامی که 
مشغول خواندن متن می شوید، گاهی تصور 
می کنید که در تاالرهای قصر ُکنت دراکــوال 
هستید و زمانی این احساس را دارید که »طلسم 
باسکرویل«، وحشتی که آرتور کانن دایل در یکی 
از داستان های شرلوک هلمز به تصویر کشیده 
بود، عینیت پیدا کرده است؛ اما این ها نه داستان 
هستند و نه توهم؛ واقعیت هایی است هولناک که 

در اوراق تاریخ ماندگار شده  است.

ُعَدی صدام؛ جانی بی کّله!	 
عدی صدام، فرزند اول دیکتاتور عراق، در سال 
1965 به دنیا آمد؛ زمانی که پدرش با خونریزی 
و وحشی گری، زمام امور عراق را به دست گرفت، 
عدی فقط 14 سال داشت؛ اما راه و رسم آدمکشی 
و جنایت را به تمامی از پدرش آموخته بود. قیافه 
او بیش از برادر کوچک تر، یعنی قصی، به صدام 
شباهت داشــت و بسیاری اعتقاد داشتند که 
هرزگی و الابالی گری را هم از پدر ارث برده بود. 
عدی خیلی زود دست به کار شد؛ فقط 15 سال 
داشت که اولین آدمکشی خودش را انجام داد؛ او 
از همان سنین، اهل می خوارگی و بدمستی بود و 
نخستین خون را هم در همین حالت ریخت. صدام 
در ابتدای کار از اطوار پسرش لذت می برد و معتقد 
بود مرد باید این گونه باشد! اما وقتی در اکتبر سال 
1988، در یک مجلس رسمی، »کامل حنا ججو«، 
محافظ مسیحی صدام را هدف گلوله های پیاپی 
قرار داد و به قتل رساند و ُکفر صدام را درآورد، 
دیکتاتور عراق فهمید که جانی بودن تنها، برای 
خوب بودن پسرش کفایت نمی کند، وقتی عقلی 
در کله نـــدارد! به همین دلیل، دیگر مشاغل 
حساس را به ُعدی واگــذار نکرد و با وجودی که 
او پسر بزرگ تر بود، ترجیح داد قصی را که هم 

زیرک تر و هم بی رحم تر بود، جانشین خود کند. 
عال بشیر، پزشک خانوادگی صدام که با روحیات 
عدی از نزدیک آشنا بود، او را مبتال به بیماری 
حاد روانی می داند؛ بشیر معتقد است که بیماری 
عدی به ویژه بعد از ترور او در اواخر دهه 1980 
بیشتر شد. او به شکار زنان و دختران بخت برگشته 
می پرداخت و پس از آزار شدید جسمی و تعرض به 
آن ها، با فجیع ترین شکل ممکن، به زندگی شان 
خاتمه مــی داد. یکی از این زنان، همسر یکی از 
ژنرال های عراقی بود که عدی او را متهم به خیانت 
کرد و پس از قتل همسرش، وی را به زندان انداخت 
و به حبس ابد محکوم کرد. عدی وسایل شکنجه 
ویژه خودش را اختراع کرده بود؛ یحیی عادل، بدل 
عدی، درباره اتاق های شکنجه مخصوص عدی 
که در ویالی دورافتاده ای تدارک دیده شده بود، 
می گوید: او یک قاب آهنی ساخته بود که افراد را 
درون آن ها قرار می داد؛ این قاب پیچ هایی داشت 
که به تدریج سفت می شد و به گوشت بدن فرد 
فرو می رفت. بارها شاهد بودم که وقتی آن بدبخت 
فریاد می کشید، عدی قهقهه می زد و می گفت 
بیشتر پیچ ها را سفت کنند. او به موادمخدر هم 
معتاد بــود. صرف نظر از رفتارهایی که یحیی 
عــادل گــزارش داده اســت، نوع برخورد عدی با 
ورزشکاران عراقی نیز، عجیب و غریب بود؛ او که 
توسط صدام، به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک 
عراق منصوب شده بود، خانواده های ورزشکاران 
را گروگان می گرفت و تهدید می کرد اگر مدال 
نیاورند، به زنان تجاوز می کند و مردان را زنده زنده 
می سوزاند! فوتبالیست های قدیمی عراق، هنوز 
هم طعم دردناک شالق های عدی را به یاد دارند؛ 
او آن ها را »سگ« و »میمون« خطاب می کرد و برای 
تنبیه در چاه فاضالبشان می انداخت. وقتی در 
سال 2000، در مسابقات مقدماتی جام جهانی، 

تیم فوتبال عراق با نتیجه چهار بر یک، مغلوب لبنان 
شد، عدی دستور داد »هاشم حسن« دروازه بان 
تیم و »قحطان شاطر« فوتبالیست دیگر عراقی 
را که به عقیده او در این باخت نقش داشتند، به 
مدت سه روز و در فاصله های زمانی کم، شالق 
بزنند. بقیه فوتبالیست ها هم، از کتک های عدی 
در امان نماندند و تعدادی نیز، سر از چاه توالت 
درآوردند. ُعدی حتی در خانواده نیز، به هرزگی 
و الابالی گری می پرداخت. برخی فرار حسین 
کامل، داماد صدام را به اردن، ناشی از تهدید عدی 
می دانند؛ او مست و الیعقل وارد مهمانی حسین 
کامل شده و به سمت او تیراندازی کــرده بود. 
ُعدی در بمباران پناهگاهش در موصل، به تاریخ 
22 ژوئیه سال 2003، در 38 سالگی کشته شد.

ُقَصی صدام؛ جانی زیرک!	 
قصی صدام در سال 1966 به دنیا آمد؛ یک سال 
بعد از تولد عدی. قصی برخالف برادرش، اهل 
هیاهو نبود؛ کمتر هرزگی می کرد و بیشتر دوست 
داشت مثل پدرش در فضای سیاهی که ناشی از 
سیاست های وحشی گرانه حزب بعث بود، تقال 
کند و در سایه باقی بماند. قصی از همان ابتدا به 
صدام نشان داد که هر اندازه که پدر دوست دارد، 
بی رحم است و در همان حال، آرام و محتاط. صدام 
به او اعتماد کامل داشت؛ آن قدر که در روزهای 
پایانی، قصی یکی از دو نفری بود که می دانست 
صدام دقیقًا کجا مخفی شده است. قصی پس 
از فرار پدرش از بغداد، حاکم این شهر بود. اما 
اگر فکر می کنید این ویژگی ها باعث می شود تا 
در سیاهه جنایات او، کمتر از عدی قتل و تجاوز 
قصی  اشتباه اید!  در  سخت  ببینیم،  کشتار  و 
بر خالف برادرش، همیشه به جنایت در مقیاس 
وسیع فکر می کرد. او همان جنایتکاری است 

که به دلیل دشمنی با شیعیان، دستور قتل عام 
آن ها را صادر کرد و فرمان داد نیزارهای جنوب 
را آتش بزنند. فیلم های وحشتناکی که با عنوان 
جنایت های صدام، پس از مرگ وی منتشر شد، 
عمومًا عملیات هایی بود که زیرنظر شخص قصی 
انجام می گرفت. یکی از مشاوران او، بعدها فاش 
کــرد که قصی، زیــاد حــرف نمی زد، امــا دوست 
ــراد را در آتــش ببیند؛ آن  داشــت زغــال شــدن اف
هم در حالی که زنــده  زنــده می سوزند! صدام 
می خواست قصی را برای جانشینی خود معرفی 
کند؛ معتقد بود با شخصیت نامتعادل او و روحیه 
توام با خونخواری اش، می توان سال ها عراق را 
در آتش پرلهیب دیکتاتوری حزب بعث و خاندان 
صدام نگه داشت. قصی از شکنجه کردن زندانیان 
لذت می برد؛ اما بیشتر دوست داشت خودش این 
کار را انجام دهد. برخی گزارش ها از نقش او در 
شکنجه و شهادت برخی اسرای ایرانی حکایت 
دارد. قصی چه در زمان جنگ تحمیلی علیه ایران 
و چه در زمان سرکوب قیام مردم ُکرد عراق، عالقه 
فراوانی به زدن تیِر خالص داشت؛ او عاشق کشتار 
در حجم باال بود؛ به خصوص اگر این کشتار، به 
ــودش انجام می شد. قصی برخالف  دســت خ
پدرش که عالقه فراوانی به فیلم »پدرخوانده« 
داشت و خود را »دون کارلئونه« تصور می کرد و 
مثاًل می خواست ادای رؤسای مافیا را دربیاورد، 
اصال اهل تعارف نبود؛ در واقع این قصی بود که 
با تحریک برادرش عدی، جنجال مهمانی منزل 
کامل حسین، شوهرخواهر خودش را به پاکرد 
و او را واداشت از عراق بگریزد تا بعد، نقشه قتل 
وحشیانه وی را بکشد؛ طرحی که صدام هم از 
آن حمایت کرد و نشان داد چندان هم در نقش 
پدرخوانده فرو نرفته است! قصی هم در بمباران 

22  ژوئیه 2003 موصل کشته شد.

یادگاری 2120 ساله اشکانی در بیابان های ایذه

ــدرت،  ساسانیان پــس از رســیــدن بــه ق
بسیاری از نشانه های فرمانروایان اشکانی 
را از بین بردند؛ برخی از مورخان معتقدند 
که یکی از دالیل محدودبودن آثار باستانی 
مربوط به دوره اشکانی، با وجود دوام بیش 
از 500ساله آن دودمــان، همین است. 
معدود یادگاری های فرمانروایان پارتی 
که حکومتشان ویژگی های خاص فراوانی 
مانند استفاده از نوعی حکومت مبتنی 
ــت، در مناطق دورافــتــاده  ــورا داش بر ش
ایران باقی مانده که به جز معبد آناهیتا 
در کنگاور، نقش برجسته »خونگ اژدر« 
از بهترین و مشهورترین آن هاست. این 
نقش برجسته در 15 کیلومتری ایذه، 
نزدیک روستایی به همین نام قرار دارد؛ 
بر تخته سنگی بزرگ که در طرف دیگر 
آن، نقش برجسته ای از دوران عیالمی 
به یادگار مانده است؛ البته سنگ نگاره 
از  چیزی  و  ــده  ش محو  تقریبًا  عیالمی 
آن باقی نمانده اســت. یادگار اشکانی 

ــرداد دوم  ــه ــرًا م ــاه »خــونــگ اژدر«، ظ
اشکانی، ُنُهمین فرمانروای این دودمان 
را که بین سال های 124 تا 87 پیش از 
میالد حکمرانی کرد، سوار بر اسبی نشان 
می دهد؛ پشت سر او فردی دیده می شود 
که احتمااًل یکی از حکام محلی است. در 
سمت دیگر کتیبه تصویر سه نفر دیگر به 
صورت ایستاده  دیده می شود که اولی 
یک کاهن است و چیزی شبیه میوه کاج 
در دست دارد. دو نفر دیگر که دستان 
خود را به حالت گره خورده در برابر کمر 
گرفته اند، احتمااًل نگهبان هستند. گمان 
ــردی که در وســط این  ــی رود تصویر م م
نگاره دیده می شود، با مجسمه برنزی مرد 
شمی که در موزه ایران باستان نگهداری 
می شود، بی ارتباط نباشد و به گفته برخی 
کارشناسان، این تصویر همان مجسمه 
ــت مــوزه ایـــران باستان اســت.  یــک دس
احتمااًل این فرد، از مقام باالیی در آن دوره 

برخوردار بوده است. 

چهارشنبه، 22 ربیع الثانی 1306 * - صبح سوار 
شدیم رفتیم چشمه علی بــرای شکار. عزیزالسلطان 
هم بــود. میرشکار را فرستادیم ببیند شکار هست یا 
نه؟ آمد و گفت شکار هست. راندیم به سمت تپه ها. 
عزیزالسلطان قــوش قــزل )قــوش طالیی( خــودش را 

آورده است. می خواهد بیندازد برای شکار. آورد قوش را 
بست کنار آفتابگردان)سایه بان(. اسب ها را آوردند بستند 
کنار قوش. آن ها هم ترسیدند و پدرسوخته ها بنا کردند به 
لگد زدن. قوش افتاد وسط این ها. آن قدر به او لگد زدند 
که ُمرد. اوقات ما و عزیزالسلطان هر دو تلخ شد. اصاًل دیگر 

حوصله نداشتیم برویم شکار؛ اما گفتیم شاید شکاری 
چیزی بزنیم. عزیزالسلطان هم کالفه بود. 

گفتیم بیاید که برویم. رفتیم اما از بس 
اوقاتمان تلخ بود، شکار پیدا نکردیم.
*6 دی 1267  

اسِب لگدزن، قوش مرده و اوقات تلخ ما!

مکان های تاریخی

 گزارش تولید نان سنگک
 یک قرن قبل!

ویــلــیــامــز جکسن یــکــی از 
پژوهشگرانی  مشهورترین 
اســـــت کــــه روی خــــط و 
زبان های باستانی ایران کار 
کرده است؛ اما شهرت او فقط 
به این دلیل نیست که دستور 
ــرای خط اوستایی  زبانی ب

نوشت؛ بلکه سفرنامه او به ایران که گزارش مفصلی 
را از وضعیت اجتماعی و فرهنگی حدود یک قرن 
قبل کشور ما ارائه می کند، دلیل دیگر شهرت این 
خاورشناس معروف است. او در بخشی از سفرنامه 
خود به تشریح شرایط بازار ایران می پردازد و سیمای 
مرکز تبادالت تجاری یک شهر ایرانی را در یک قرن 
قبل، این چنین تصویر می کند و درباره نان سنگک 
می نویسد: »در این جا بساطی پر از خربوزه)خربزه( 
که حتی ممکن است برای فروش در زمستان ذخیره 
شده باشد، دیده می شود و در آن جا دکان فالن زرگر 
ارمنی که با دست سرگرم ملیله دوزی ظریف است. در 
این سوی کالهدوزی را می بینید که سرگرم ساخت و 
پرداخت کاله پوست )پوست بره( یا فینه ایرانی است و 
در آن سوی، نانوایی را مشاهده می کنید که ورقه های 
بزرگ خمیر را به دیواره تنور گلی می چسباند. این 
تنور چیزی نیست جز گودالی که در آن سنگریزه 
پاشیده اند و این ریگ ها، حرارت را جذب می کند و 
این نان های بزرگ را می پزد، اما قیافه مجدری به نان 
می دهد و از این جاست که این نان ها غالبًا طعم شن 
و ریگ دارد. اکنون به خوبی می توان دانست که چرا 

این نان ها »نان سنگک« خوانده می شود.«

»ِسِجّل ایرانی« 92 ساله است

ــرای تعیین  ــاجـ ــی فــکــر مــی کــنــنــد کـــه مـ ــرخ ب
نام خانوادگی و صدور شناسنامه، در دوره پهلوی 
اتفاق افتاد و از این دوره به بعد بود که مردم ایران، 
به استفاده از نام خانوادگی روآوردنــد؛ در حالی 
که چنین نیست. سال 1297 خورشیدی، هفت 
سال قبل از اضمحالل قاجاریه، هیئت وزیران طی 
مصوبه ای، به تشکیل اداره »سجل احوال« رأی 
داد و از آن پس ایرانیان می توانستند با مراجعه 
به این اداره، برای خود نام خانوادگی انتخاب 
کنند. از واژه »ِسِجل« تا پیش از کاربرد به عنوان 
شناسنامه، به معنای عهدنامه یا »دفتری که قاضی 
صورت دعاوی و اسناد و احکام را در آن می نویسد« 
استفاده می شد؛ اما پس از تشکیل اداره »سجل 
احوال« به تدریج مفهوم پیشین را از دست داد و در 
معنای جدید کاربرد پیداکرد. به این ترتیب، رسم 
قدیمی نوشتن تاریخ والدت و وفات پشت جلد 
قرآن، که تا قبل از صدور شناسنامه رایج بود، به 

تدریج منسوخ شد.

 ُعَدی صدام ُقَصی صدام

اندر احواالت قبله عالم 
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تست هوش هوش منطقی

می خواهیم طبق منطق موجود در شکل، ردیف 
دیگری به آن اضافه کنیم. آن را مشخص کنید.
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چالش ذهن :

 1. سوناتا 2. النترا 3. اپتیما 4. اسپورتیج 5. سمند سورن 6. یاریس

هوش منطقی :

 عدد مرکزی از حاصل ضرب هر قطر به دست می آید. پس 20=2×10

تست هوش:

  ردیف شماره 5 ، شکل های گوناگون در هر ردیف از باال به پایین در جهت 
های زیر در حرکت اند: دایره مشکی، یکی به چپ و سه تا به راست- خط 
مورب، یکی به راست، سه خانه به چپ- دایره تو خالی، یکی به راست و دو تا به 

چپ- شکل ستونی، دوتا به چپ، یکی به راست

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز ۵ رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

بازی با کلمات: 
  ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید ما 

در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی: نیش، نوش، ناو، وان، نای و ...

چهار حرفی: شیوا، یواش، ناشی، شنوا و ...
پنج حرفی: آویشن

خفن استریپ: چراغ گردسوز

به تصویر نگاه و رابطه بین اعداد را کشف کنید 
تا بتوانید جای خالی را پر کنید.

چالش ذهن

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

رفته در آن نام آن خودرو را پیدا کنید.
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عدد یاب :

منتخب چی شده

   وقتی گرسنه ای و با آواز خوندن حواس خودت رو پرت 
می کنی!  آرزو ساالری منوجان

  واکنش مسئوالن وقتی مردم داد می زنن، تورو خدا 
جلوی این گرونی ها رو بگیرین!  اشرف بیدلی

   جغد جلویی: بچه جان خب یک کم آروم بگیر درن ازمان 
جمشید وثوقیان عکس می گیرن!  

  سمت چپی: ساکت باش، جغد باید سنگین باشه! 
ایلیا درویشی

   به جغد آوازه خوان: نه بابا صدات بد نیست می تونی بری 
لیانا درویشی عصرجدید!  

  واکنش من وقتی آقای روحانی میگه اون چنان رونق 
سمیه رزقی اقتصادی ایجاد کنم!  

   وقتی در خدمت سربازی هستی ومجبوری تا صبح یک 
لنگه با دهن باز بایستی!  طناز عادل فهمیده

ــاز، چشمات بسته     وقتی توکالس درس، دهنت ب
محترم دررودی وگوشات یکی باز ویکی بستس!  

   بــرای اجــاره کــردن خانه یک زمانی کفشاتو از دست 
می دادی ولی حاال پاهاتم تواین راه فدا میشن. 

محمدقربانی مقدم
    بادیدن این عکس به یاداین شعرافتادم گوش اگرگوش 
تو و ناله اگرناله من، آن که البته به جایی نرسد فریاد است. 
محمد نگهبان گرجی  
  وقتی رفتی عصر جدید مرحله اول تست خوانندگی بدی 
فرهاد دوست علی جلو ی آریا عظیمی نژاد!  
   وقتی خانم ها معموال برای آقایون ناز میارن و میگن آخ 
پام درد گرفت برام آژانس بگیر و آقا هم می گه بیا بریم راهی 
نمونده خودتو لوس نکن!  آرش نژادرحیم
* وقتی بعد از 30 سال بازنشسته میشی همزمان یارانت رو 
بازنشسته فرهنگی قطع می کنن!  
   وقتی من داد می زنم طال می خوام، گوشی می خوام، 

پس تو چه شوهری هستی؟ و شوهرم فقط نگاه می کنه! 
حدیثه عزت ور، کرج

ــت می خــواد بره سربازی و تو تا پادگان  * وقتی داداش
عباس یعقوبی همراهیش کردی.  
  وقتی که برای گرفتن وام ازدواج این قدر سنگ جلوی 
پات میندازن تا پات آسیب ببینه واز گرفتن وام منصرف 
طناز عادل فهمیده بشی!  
   وقتی صبح جمعه با خستگی یک هفته خانمت مجبورت 
مرتضی روشندل کنه بری باهاش پیاده روی!  
  تاحاال خمیازه یک پرنده را ندیدی که این طور زل زدی به 
عباس باقردوست من نگاه می کنی؟  
   وقتی میری طالفروشی که برای خانم آینده ات یه حلقه 
انتخاب کنی و از قیمت ها باخبر میشی و خانمت که عین 
خیالش نیست!  زهره نبی زاده، بشرویه
   وقتی صبح جمعه با ناراحتی میگی بذارین بخوابم، 

داداشت میگه امروز شنبه است و سرویست رفت! 
مهدی مظفریان

آواز گرانی!
سالم؛ امیدوارم حال جسم و دلتون خوب باشه و با رعایت پروتکل های بهداشتی از شر کرونا در امان بوده 
باشید. همین اول کار، توصیه بهداشتی مون رو بکنیم و بعد بریم سراغ پیامک های پر مهر شما. حتما ماسک 
بزنید و دستاتون رو هم مرتب بشویید. راستی از همه دوستانی که درست و طبق روش گفته شده در مسابقه 
شرکت کردند سپاس گزاریم. در صفحه فردا هم سوژه جدیدمون رو ببینید و درباره اش برای ما بنویسید. 

منتظر پیامک هاتون هستیم. خوش باشین همیشه.

حــدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان 
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که 
بدانید کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های 

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.
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حادثه در قاب

اختصاصی خراسان

کوتاه از حوادث

خط زرد

* مهر/ سرهنگ حسین جمال دار فرمانده انتظامی 
تالش گفت: سه نفر از اعضای یک خانواده به دلیل 
آشنا نبودن به فنون شنا در سواحل دریای خزر در 

بخش حویق شهرستان تالش غرق شدند.
*رکنا/ قسمتی از شرکت میهن در شهر لبنیاتی 
میهن واقــع در جــاده شورآباد شب گذشته دچار 

آتش سوزی شد.
* مهر/ سرکالنتر هفتم پایتخت از دستگیری سارق 
مغازه ای از بازار و کشف ۲۵۰ جفت کفش کتانی 
مسروقه بالفاصله پس از سرقت خبر داد و گفت: 
متهم در حال انتقال اموال مسروقه با چرخ دستی 

اش شناسایی شد.
* شبکه خبر/سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس 
ــاره نوعی  پلیس فتای کیش ضمن هــشــدار دربـ
کالهبرداری گفت: مخاطب یا قربانی به تصور این 
که این درخواست کمک مالی از سوی دوست واقعی 
او  انجام شده است مبالغ را به حساب شماره اعالمی 
ــز می کند غافل از این که این پول به حساب  واری

مجرمان واریز شده است.
*رکنا/ انفجار گاز شهری در خانه ای در آبادان دختر 
1۲ ساله و برادر شش ساله اش را به کام مرگ کشاند 

و مادر باردارشان نیز صبح دیروز جان باخت.
*رکنا/ پسر جوان اهل بیرجند در محدوده روستای 

اردشیر محله رودخانه تجن ساری غرق شد.
 عابر پیاده که قصد عبور از عرض آزادراه کرج-قزوین 
را داشت، با خودروی پژو پارس برخورد و وفوت کرد.

دستگیری عامل شهادت رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فهرج در کمتر از یک ساعت 

توکلی/ فرمانده انتظامی استان کرمان از   
با موادمخدر  هادت رئیس پلیس مــبــارزه  ش
سوداگران  با  درگیری  در  فهرج  هرستان  ش
مرگ خبرداد و گفت: عامل شهادت "هادی 
 رئیسی" در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.

به گزارش خراسان، سردار"ناظری" در تشریح 
بعاد این حادثه بیان کــرد: نیروهای پلیس  ا
ــواد مخدر شهرستان "فــهــرج" با  مــبــارزه با م
اقدامات اطالعاتی از عبور محموله سنگینی از 
مواد افیونی از شهرستان "فهرج" باخبر شدند و 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی ادامه داد: ماموران در روستای "علی آباد 
چاهدگال" به یک دستگاه خــودروی نیسان 
برخورد کردند و با سرنشینان مسلح آن درگیر 
شدند که ستوان یکم "هادی رئیسی" رئیس 

پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان "فهرج" 
در این درگیری زخمی شد که بی درنــگ به 
به علت شدت  امــا  یافت  انتقال  ارستان  م ی ب
جراحت های وارد شده به فیض شهادت نائل 
شد. ســردار ناظری گفت: خــودروی اشــرار از 
محل درگیری گریخت؛ اما با سرعت عمل و 
هوشیاری ماموران پلیس در کمتر از یک ساعت 
خودروی مزبور توقیف و قاتل مسلح دستگیر 
. وی به کشف دو قبضه سالح ممنوعه و  شد
مقادیر زیادی مهمات در این عملیات  اشاره 
و خاطرنشان کرد: ماموران در بازرسی از این 
خودرو 443 کیلوگرم  تریاک، 119 کیلو گرم 
حشیش، 1۵ کیلوگرم شیشه و 11 کیلوگرم 
ئین  و درمجموع ۵89 کیلو گــرم  مواد  و هر

افیونی کشف کردند.

دستگیری 4نفر از عوامل اصلی 	 
ســـردار "عبدالرضا نــاظــری" گفت: از همان 
ساعات اولیه این حادثه طی طرح عملیاتی، 
رزمندگان پلیس مبارزه با مواد مخدر، شناسایی 
ستگیری دیگر عــامــالن شــهــادت شهید  و د
ــد و با  رئیسی را در دستور کار خود قــرار دادن
انجام اقدامات اطالعاتی در کمتر از ۲4 ساعت 
چهار نفر از عوامل "اصلی" و "دخیل" در شهادت 
رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر شهرستان 
فهرج را در مخفیگاه شان دستگیر کردند.  بنا 
ــزارش، رحمان مزیدی رئیس حوزه  بر این گ
ی شهرستان فهرج هم  گفت: نشست  ی ا ض ق
شورای تامین شهرستان فهرج به منظور بررسی 
ابعاد  این درگیری برگزار شد. پیکر پاک شهید 
رئیسی روز گذشته بر دستان مردم شهید پرور بم 

تشیع و در گلزار شهدا به خاک سپرده شد. شایان 
ذکر است، داماد سروان رئیسی، رئیس پلیس 
دالور مبارزه با مواد مخدر شهر فهرج کرمان نیز 
در سال 96 در درگیری با سوداگران مرگ به 
درجه رفیع شهادت نائل شد  که وی نیز به داماد 

شهیدش پیوست.

قصه چشمان نرگس!

از لحظه ای که ماجرای ازدواج یک دختر برای 
نجات مــادرش را در ستون »در امتداد تاریکی 
روزنامه خراسان« خواندم، آشوبی عجیب در روح 
و روانم پدیدار شد، چرا که سرگذشت آن دختر مرا 
در اوج خاطرات روزهای تباهی و اعتیادم فرو برد 

و تصمیم گرفتم که ...
این ها بخشی از اظهارات مرد 3۵ساله ای است 
که مدعی بود با ترک اعتیاد، از اعماق تاریکی ها 
به بلندای روشنایی سفر کرده و با کشتی ایمان و 
خودباوری، خود را از جزیره فالکت و بدبختی به 
ساحل خوشبختی رسانده است. این مرد جوان 
در حالی که صفحه حوادث روزنامه خراسان را 
به مشاور کالنتری نشان می داد و اصرار داشت 
که شرایطی بــرای مالقات او با زن معتاد قصه 
ستون  »در امتداد تاریکی« فراهم شود، درباره 
سرگذشت و نجات خودش از لجنزار اعتیاد به 
مشهد  شفای  کالنتری  اجتماعی  شناس  ر ا ک
گفت: همه چیز از روزی آغاز شد که به تقاضای 
ــادرم و بــرای خرید به فروشگاه مــواد غذایی  م
محله رفتم. در آن روز گرم تابستانی وقتی پا به 
درون مغازه »اصغرآقا« گذاشتم، ناگهان نگاهم 
با نگاه دختری زیبا تالقی کرد و به یک باره قلبم 
لرزید و عاشق دختری شدم که به همراه مادرش 
درون فروشگاه ایستاده بود. در حالی که هیچ 
گاه فکر نمی کردم با ورود به بقالی اصغرآقا مسیر 
زندگی ام تغییرکند، شماره تلفنم را روی تکه 
کاغذی نوشتم و پنهانی به دست آن دختر دادم. 
من که جوانی ۲۲ساله بودم، احساس می کردم 
دختر رویاهایم را روی زمین یافته ام و بی صبرانه 
منتظر تماسش ماندم. هر ثانیه برایم سالی می 
گذشت تا این که چند روز بعد با دیدن پیامک 
ختر بــرق عجیبی در چشمانم درخشید.  ن د آ
بالفاصله با جمله ای زیبا پاسخش را دادم و این 
گونه گرفتار چشمان زیبای نرگس شدم. ارتباط 
عاطفی عمیقی با این عشق خیابانی بین من و 
نرگس آغاز شد تا این که از خانواده ام خواستم 
او را برایم خواستگاری کنند ولی پدرم با تحقیق 
از محله آن ها متوجه شد که پدر و مادر نرگس 
به موادمخدر اعتیاد دارند و برادرانش از اوباش 
سابقه دار محله هستند. اگرچه پدرم با این ازدواج 
مخالفت کرد اما من چیزی از حرف های پدرم 
نمی فهمیدم. پدرم نمی فهمید من به چشمان 
آن دختر دل باخته بودم و به این حرف ها اهمیتی 
نمی دادم.  باالخره پدرم با چشمانی اشک آلود و 
بغضی غریب نرگس را برایم خواستگاری کرد. 
مدتی بعد از آغاز زندگی مشترکمان، احساس می 
کردم در ارتباط خصوصی با همسرم مشکالتی 
دارم و نمی توانم به درستی عواطف و احساسات 
او را درک کنم. این گونه بود که به جای مراجعه 
به مشاوران خانوادگی یا پزشکان متخصص، به 
پیشنهاد همسرم مصرف موادمخدر سنتی را آغاز 
کردم، چرا که مصرف مواد برای او امری طبیعی 
بود و من بــرای برقراری هر رابطه خصوصی و 
عاطفی به دنبال مــواد افیونی بــودم تا به قول 
معروف لحظاتی شاد و سرخوش را تجربه کنم. 
زمانی به خود آمدم که دیگر مهر اعتیاد بر پیشانی 
ام خودنمایی می کرد و هر روز مقدار مصرفم 
باالتر می رفت تا جایی که به ناچار به موادمخدر 
صنعتی روی آوردم و زندگی ام در مسیر تباهی 
قرار گرفت. از کار اخراج شدم و دیگر نتوانستم 
مخارج زندگی و هزینه های اعتیادم را تامین 
کنم. نرگس هم که در شرایط سخت بی پولی 
قرار گرفته بود مرا ترک کرد و طالق گرفت. با بروز 
عالیم افسردگی و توهمات ناشی از موادمخدر 
صنعتی، همه اطرافیانم مرا رها کردند. از سوی 
ــاره منزلم را پرداخت کنم  گر نتوانستم اج ی د
و ایــن گونه بــود که کارتن خــواب شــدم و سر از 
توق های سیاه حاشیه شهر درآوردم. بارها  پا
توسط ماموران انتظامی به عنوان معتاد متجاهر 
دستگیر و روانه مراکز ترک اعتیاد اجباری شدم 
اما به محض آزادی از آن جا، دوباره به روزهای تلخ 
گذشته ام باز می گشتم. دیگر به آخر خط رسیده 
بودم به طوری که مرگ برایم عروسی بود. در 
یکی از همین روزها، زمانی که از شدت خماری 
نمی توانستم چشمانم را باز نگه دارم، با یکی از 
دوستان معتاد قدیمی ام برخورد کردم. »کمال« 
سرحال و شاداب مقابلم ایستاده بود. باورم نمی 
شد. فکر می کردم باز هم توهم می بینم اما او 
دستم را گرفت و مرا با خودش به جلسات انجمن 
معتادان گمنام برد. آن فرشته مهربان به یاری 
ام شتافت و با کمک خیران مرا از این بیماری 
وحشتناک نجات داد. هر بار که وسوسه مصرف 
سراغم می آمد، کمال را کنارم می دیدم که به 
من امید می داد. مدتی بعد پدرم مرا با آغوش باز 
پذیرفت و دوباره روزگار شیرینم آغاز شد. بعد از 
آن به همراه برادرم کارگاه تولیدی راه اندازی 
کردم و اوضاع مالی ام هر روز بهتر شد تا این که 
چند روز قبل دوباره وارد بقالی اصغرآقا شدم و به 
یاد روزی افتادم که چشمان زیبای نرگس زندگی 
ام را به نابودی کشاند اما هنگامی که از آن جا 
بیرون آمدم و روزنامه خراسان را خریدم و قصه تلخ 
آن دختر را خواندم به کالنتری آمدم تا با کمک به 

او، من هم کمالی برای داستان او باشم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

در  جنایت  عامل  سجادپور-  دخلیل  ی س
بلوک 4 منطقه قاسم آباد مشهد با دستورات 
ویژه قضایی و تالش 48 ساعته کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در 
حالی دستگیر شد که با ضربات چاقو اعضای 

یک خانواده را به خون کشیده بود.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی، عصر روز 
از دستگیری متهمان  بعد  شته دقایقی  ذ گ
پرونده »جنایت در بلوک 4« در گفت وگو با 
خراسان گفت: بیست و نهم شهریور، گزارش 
نزاعی خونین بین ساکنان سه واحد آپارتمانی 
ر بلوک 4 یک مجتمع مسکونی در بولوار  د
بــه پلیس رسید کــه طــی آن  اب مشهد  ج ح
اعضای یک خانواده چهار نفره با وارد آمدن 
بــات وحشتناک قمه بــه شــدت مجروح  ــر ض
شده بودند. سردار محمدکاظم تقوی افزود: 
با حضور پلیس در صحنه حادثه مشخص شد 
که مجروحان به یکی از مراکز درمانی محلی 
انتقال یافته اند اما پسر ۲۵ ساله  این خانواده 
که »مهدی-ر« نام داشت بر اثر عوارض ناشی 
از اصابت قمه جان خود را از دست داده است 
و دیگر مجروحان که پدر 6۵ ساله ،مادر ۵۵ 
ساله و دختر 1۵ ساله بودند بــرای درمــان 
و معالجه از آن مرکز درمانی به بیمارستان 

طالقانی منتقل و بستری شده اند.
مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی تصریح 
کرد: به دنبال قتل جوان ۲۵ ساله، بی درنگ 
قاضی ویــژه قتل عمد مشهد نیز عــازم محل 
ع جنایت شد و به این ترتیب تحقیقات  ــو ق و
گسترده کارآگاهان اداره جنایی با دستورات 
محرمانه ای از سوی قاضی احمدی نژاد برای 
یی و دستگیری عامالن این جنایت  سا شنا
ــه یافت. وی خاطرنشان کــرد: بررسی  ادام
های مقدماتی بیانگر آن بود که تعدادی از 
اهــالــی ساختمان بــه دلیل رعــایــت نکردن 
اصول همسایه داری در حالی با یکدیگر دچار 
اختالف شده اند که مرد 6۵ ساله ساکن در 
یکی از واحدهای بلوک 4 به فردی که به طور 
مجردی در واحد دیگر زندگی می کرد، تذکر 
داد که برخی اصول اخالقی و اجتماعی را 
رعایت کند اما این موضوع به مذاق همسایه 
جوان خوش نیامد و این گونه اختالفات آن ها 

شکل گرفت.
سکاندار امنیت سرزمین خورشید ادامه داد: 
طبق بررسی های پلیس، در این میان دو مرد 
ساکن در بلوک 4 به نام های »س« و »و« با طرح 
یک نقشه با مرد 6۵ ساله درگیر می شوند و او 
را با ضربات کابل کتک می زنند که با ایجاد 

سر و صدا، دیگر اعضای خانواده مرد 6۵ ساله 
نیز به کمک او می روند ولی آن ها هم کتک 

می خورند.
ــوی اضافه کرد:  رئیس پلیس خــراســان رض
ساعتی بعد دو جوان دیگر پروسوار وارد بلوک 
4 می شوند که یکی از آن دو جوان به طرفداری 
از »س« به طرف مرد 6۵ ساله و خانواده اش 
هجوم می برد و چهار عضو این خانواده را خون 
آلود نقش بر زمین می کند که در این میان پسر 
۲۵ ساله خانواده جان خود را از دست می 
دهد و مرد 6۵ ساله به همراه دختر 1۵ ساله 
و همسر ۵۵ ساله اش در بیمارستان بستری 
می شوند .سردار تقوی که به خاطر حساسیت 
پرونده های جنایی، همواره به طور مستقیم بر 
عملیات های پلیسی نظارت می کند در ادامه 
این ماجرا تصریح کرد: پس از آن که جوانب و 
زوایای چگونگی وقوع قتل، شبانه در حضور 

قاضی احمدی نژاد و در اتاق عملیات پلیس 
ــورد بررسی های کارشناسی قرار  آگاهی م
گرفت، رصدهای اطالعاتی برای دستگیری 
عامالن این نزاع مرگبار در حالی آغاز شد که 
»س« یکی از اهالی بلوک 4 به کالنتری پنجتن 
مراجعه کرد و با نشان دادن خراشیدگی های 
ــود روی بدنش مدعی شد که هدف  خــون آل

ضربات چاقو قرار گرفته است!
فرمانده حافظان امنیت خراسان رضوی یادآور 

شد: به محض این که ادعای »س« در بی سیم 
های پلیس پیچید، بی درنــگ کارآگاهان با 
مجوز قضایی عازم کالنتری پنجتن شدند و 
»س« را به مقر پلیس   آگاهی هدایت کردند. 
این مرد 39 ساله که به همراه خانواده اش در 
ساختمان بلوک 4 زندگی می کند در بازجویی 
ها ادعا کردتوسط مرد 6۵ ساله هدف ضربات 
چاقو قرار گرفته است اما بررسی های پلیس 
خالف ادعای او را نشان می داد به همین دلیل 
این مرد 39 ساله در حضور قاضی ویژه قتل 
عمد مورد بازجویی های فنی و تخصصی قرار 
گرفت و به ناچار حقیقت ماجرا را فاش کرد. او 
با معرفی متهم به قتل که پسر خواهرش است، 
در تشریح حادثه گفت: بعد از آن که با اعضای 
خانواده »حسن« )مرد 6۵ ساله( درگیر شدیم، 
همه در پایین بلوک و زیر پله ها بودیم که من به 
پسر خواهرم »مجتبی« زنگ زدم و به او گفتم 
که دعوا کرده ام. او هم با یکی 
از دوستانش سوار بر خودروی 
پژو پارس سفید رنگ به محل 
آمد و ناگهان به طرف اعضای 
خانواده مرد 6۵ ساله هجوم 
برد. سردار محمدکاظم تقوی 
با اشاره به عملیات تخصصی 
ن افــزود:  ا م ه ت ی م ر ی گ ت س د
ــراری که  ــابــی متهمان فـ ردی
ــژه و شبانه روزی  با تــالش وی
کارشناسان اداره اطالعات 
هی همراه  گا یی پلیس آ جنا
ــود، کــارآگــاهــان را بــه باغی  ب
در یکی از روستاهای اطراف 
مشهد کشاند و در نهایت همه 
عوامل مرتبط با ایــن پرونده 
جنایی فقط طی 48 ساعت 
لت  ا د ه ع ج ن ه پ ــ ر و ب ی گ ت س د

سپرده شدند.
ظامی خراسان  ت ن ه ا د ن ا م ر ف
ــی از  ــ ــدردانـ ــ ــا قـ ــ ــوی ب ــ ــ رض
دســتــورات به موقع  و حضور 
قاضی ویژه قتل عمد در کنار کارآگاهان اداره 
جنایی، خاطرنشان کــرد: جرایم مهمه و به 
ویژه پرونده های جنایی همواره با همکاری 
ش های  یی و تــال ه قضا ــا ــگ ــت س نه د صمیما
شبانه روزی به نتیجه رسیده اســت که این 
امــر همچنان موجب »احساس امنیت« در 

شهروندان می شود.
گزارش خراسان حاکی است، در همین حال 
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی نیز درباره 

جزئیات دستگیری عامل این 
جنایت مرگبار و دیگر متهمان 
پرونده جنایت در بلوک 4 به 
خراسان گفت: ساعتی بعد 
از انجام تحقیقات مقدماتی 
در محل وقوع جنایت، جلسه 
کارشناسی و تجزیه و تحلیل 
این پرونده جنایی در حضور 
ــر احمدی  ــب ــی علی اک ــاض ق
ــژاد برگزار شد و بالفاصله  ن
گروه ویژه ای از کارآگاهان به 
سرپرستی سرهنگ بهرامزاده 
)رئیس اداره جنایی( عملیات 
گسترده ای را در چند شاخه 
ــد.  ــردن اطــالعــاتــی آغــــاز ک
سرهنگ جــواد شفیع زاده 
ــس از دستگیری  افــــزود: پ
»س« در کالنتری، بی درنگ 
ــا اســتــفــاده از  ــان ب ــاه ــارآگ ک

راهنمایی های مقام قضایی، مخفیگاه »مجتبی« 
36 ساله( را در منطقه پنجتن  )متهم به قتل
مشهد به محاصره درآوردنـــد اما او که متوجه 
دستگیری »س« )دایی اش( شده بود به مکان 
نامعلومی گریخت. در عین حال کارآگاهان به 
ردیابی او پرداختند. این مقام ارشد انتظامی 
خاطرنشان کرد: از سوی دیگر عملیات در چند 
شاخه اطالعاتی ادامه یافت تا این که سرنخ ها به 
باغی در یکی از روستاهای اطراف مشهد رسید 
که نشان می داد یکی از متهمان تحت تعقیب در 
آن جا مخفی شده است. بنابراین کارآگاهان، 
عملیات دستگیری وی را به تاخیر انداختند و با 
زیر نظر گرفتن وی، متوجه شدند که مجتبی به 
همراه یکی از دوستانش سوار بر پراید به طرف 
باغ در حرکت هستند. سرهنگ شفیع زاده ادامه 
داد: پس از هماهنگی با قاضی ویژه قتل عمد، 
کارآگاهان در یک عملیات ضربتی و هماهنگ، 
چهار متهم اصلی پرونده را دستگیر کردند که 
دقایقی بعد نیز با حضور قاضی احمدی نژاد در 
اتــاق بازجویی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
تحقیق از آنــان ادامــه یافت. گــزارش خراسان 
حاکی است، "مجتبی ")متهم به قتل( که هنوز 
از چگونگی دستگیری خود در شوک بود، شب 
گذشته به سواالت تخصصی قاضی شعبه ۲۰8 
دادســرای عمومی و انقالب مشهد پاسخ داد و 
به صراحت ارتکاب جنایت را پذیرفت. در این 
بازجویی که تا پاسی از شب ادامه داشت، متهم 
این پرونده جنایی گفت: وقتی دایی ام با من 
تماس گرفت من سوار بر پژو پارس دوستم شدم 

و به طرف بولوار حجاب قاسم آباد رفتم. آن جا 
بود که دیدم همه زیر پله ها جمع شده اند من 
هم با چاقو به سمت مرد 6۵ ساله و خانواده اش 
حمله کردم و بعد با دایی ام به منزل مادرم در 
پنجتن رفتیم. آن جا نقشه کشیدیم که چگونه 
چاقوکشی را به گردن مرد 6۵ ساله بیندازیم 
به همین دلیل تصمیم گرفتیم با زخمی کردن 
خودمان چنین وانمود کنیم که آن ها ما را با 

چاقو زده اند!
اما وقتی »س« در کالنتری دستگیر شد من هم 
از آن جا گریختم. در همین حال »س« )متهم 
دیگر پرونده( به قاضی ویژه قتل عمد گفت: 
به دلیل اختالفاتی که با حسن )همسایه( پیدا 
کرده بودیم تصمیم گرفتیم او را ادب کنیم به 
همین خاطر من و »و« )همسایه دیگر( به پشت 
بام مجتمع رفتیم و کابل آنتن او را قطع کردیم. 
وقتی مرد 6۵ ساله برای بررسی آنتن به پشت 
بام آمد من با کابلی که در دستم بود او را کتک 
زدم اما با سر و صــدای او پسر و دخترش نیز 
هراسان به پشت بام آمدند که به ناچار آن ها 
را نیز زدم. وقتی پلیس به محل آمد به آن ها 
گفتم که مرد 6۵ ساله بشقاب آنتن ماهواره را 
پایین انداخته است به همین دلیل با هم درگیر 
شده ایم. اما با رفتن پلیس من به خواهرزاده ام 
زنگ زدم که با حضور او در محل ، این حادثه رخ 
داد. گزارش خراسان حاکی است، تحقیقات 
بیشتر درباره زوایای پنهان این پرونده جنایی 
و دستگیری دیگر عوامل مرتبط با این جنایت 

هولناک همچنان ادامه دارد.

تسنیم- تصادف ساندرو با اتوبوس درتهران  یک 
کشته و سه زخمی برجا گذاشت.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد توصیه های پلیس درباره دانش آموزان

    هر گونه اقدام خالف قانون والدین در مسیر 
رساندن فرزندان به مدرسه موجب آمــوزش و 

یادگیری آنان از رفتار والدین می شود.
 همیشه نشانی و شماره تلفن منزل را در اختیار 

فرزندانتان بگذارید تا همراه داشته باشند.
     رانندگان خودرو ها به هنگام عبور از جلوی 

مدارس مراقب دانش آموزان و تردد آن ها باشند 
و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

    در صورتی كه به هر دلیل مدرسه پیش از موعد 
تعطیل شد، مدیران مدرسه )به ویژه ابتدایی( 
دانش آموزان را تا زمان مقرر در مدرسه نگه دارید  و 
از رها کردن آن ها در خیابان جدا خودداری كنند 

و مراتب را حتما به والدین آن ها اطالع دهند .
سرهنگ بوستانی- رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

این جوان اعضای یک خانواده را در مشهد به خون کشید

  لحظه دستگیری متهم 

در امتداد روشناییاعترافات عامل جنایت در بلـوک۴



رفت و برگشت های تکراری بورس 
تخفیف صندوق پاالیشی یکم از 20 به 30 درصد افزایش یافت 

بازار سرمایه بعد از دو روز افت سنگین در 
روزهای یک شنبه و دوشنبه دیروز توانست 
خود را دوباره به تعادل نزدیک کند تا رفت 

و برگشت های تکراری بازار نهادینه شود.
به گــزارش خــراســان، دیــروز شاخص کل 
بورس بعد از ریزش 30 هزار واحدی اولیه 
به مرور خود را احیا کرد و میزان افت را تا 13 
هزار واحد کاهش داد. به این ترتیب شاخص 
کل در سطح یک میلیون و 581 هزار واحد 
به کار خود پایان داد. در معامالت دیروز 
هم مثل نیمه دوم معامالت روز دوشنبه اثر 
خریدهای گسترده حقوقی ها بر بازار کامال 

ملموس بود.
حتی در 4 نماد پاالیشی موجود در صندوق 
دارادوم که همواره شاهد فروش گسترده 
حقوقی ها بودیم در معامالت دیروز خرید 
حقوقی ها غالب بود. اگرچه درصد خرید 
حقوقی به انــدازه نمادهای بزرگ فلزی و 
پاالیشی نبود. با این حال صف فروش اکثر 
این نمادهای پاالیشی برقرار ماند تا عمال 
صرفه مشارکت کنندگان در پذیره نویسی 

این صندوق به حدود صفر برسد.
همین موضوع باعث شد تا دولت دست به 
کار شود و میزان تخفیف دارادوم را افزایش 
دهد تا از مشارکت کنندگان در پذیره نویسی 
مربوط حمایت شود. به گزارش سنا، دیروز 
اعالم شد که دولت با افزایش تخفیف سهام 
ــذاری به صندوق سرمایه گذاری  قابل واگ
قابل معامله صنایع پاالیش نفت، شامل باقی 
مانده سهام متعلق به دولت در شرکت های 
پاالیش نفت تبریز، پاالیش نفت بندرعباس، 

پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت تهران از 
20 درصد به 30 درصد موافقت کرد.

بر خالف پاالیشی ها، دیروز دیگر نمادهای 
بازار تغییر فاز دادند و بعضی به مدار رشد 
حجم  در  جهت  تغییر  ایــن  بازگشتند.اثر 
معامالت بسیار باال در نمادهایی مثل فوالد 
مبارکه اصفهان پیدا بود. نمادهایی مثل 
بانک ملت، ایران خودرو و سایپا هم حجم 

معامالت بسیار زیادی را تجربه کردند.
البته باید توجه کرد که با وجــود نوسانات 
ــای بـــزرگ بــســیــاری از  ــاده ــم گــســتــرده ن
نمادهای کوچک همچنان روند نزولی قوی 
تری دارند یا آن که متعادل شده اند. نکته 
مهم در خصوص بورس این است که با پایان 
تابستان ارزیابی ها نشان می دهد بازدهی 
بورس در این سه ماه، بر خالف فصول قبل از 
دالر و طال عقب افتاده است. این موضوع از 
دو جهت قابل بررسی است. از سویی برخی 
فصل پاییز را دوره جبران عقب ماندگی 
نسبی بورس می دانند و از سوی دیگر این 
عقب ماندگی بورس را عامل خروج نقدینگی 
از این بازار قلمداد کرده اند که ممکن است 
باعث فشار فروش بیشتر شود. با این حال 
این روزها رفتار حقوقی ها و نوسان گیران 
بیش از همه در بازار تعیین کننده است. به 
طوری که رفتار بازارگردانی )خرید گسترده 
در زمان فشار فروش و فروش گسترده در 
زمان فشار خرید( عمال نبض شاخص کل 
را در دست گرفته است. نتیجه تــداوم این 
رفت و برگشت ها، کاهش دامنه نوسانات و 

متعادل شدن بازار است. 

مرکز آمار ،تورم ماهانه شهریور را 3.6 درصد 
اعالم کرده که دومین تورم ماهانه از اردیبهشت 
98 به شمار می رود. گــزارش این مرکز موید 
بروز تورم های بیشتر در کاالهای بادوام است. 
همچنین در این ماه، گروه های کاالیی »حمل 
و نقل«، »شیر، پنیر، تخم مرغ«  و »ماهی ها و 
صدف داران« بیشترین تورم ماهانه را در بین 
دیگرگروه های کاالیی به نام خود ثبت کردند.
به گزارش خراسان، داده های مرکز آمار ایران، 
روند خودافزا و عمومی قیمت ها را که مردم در 
شهریور احساس کردند،  تایید می کند. طبق 
این داده ها، قیمت ها در شهریور نسبت به مرداد 
امسال، به طور متوسط 3.6 درصد افزایش پیدا 
کرده که دومین تورم بزرگ ماهانه از اردیبهشت 

98 )یعنی 17 ماه اخیر( به شمار می آید.

وقوع تورم باالتر در کاالهای با دوام تر	 
گــزارش مرکز آمــار نشان می دهد که بخش 
بزرگی از تــورم حاصل شــده، ناشی از تورم 
کاالهای با دوام است. این رقم در شرایطی به 
11.6 درصد رسیده که پنجمین تورم بزرگ 
ماهانه این دسته از کاالها از اردیبهشت 95 
به شمار می آید. پس از کاالهای با دوام نیز 
کاالهای کم دوام با تورم ماهانه 4.2 درصد، 
کاالهای بی دوام با تــورم ماهانه 3 درصــد و 
خدمات با تورم ماهانه 2.1 درصد قرار دارند.

تورم ماهانه خوراکی ها و غیر خوراکی ها	 
داده های شاخص قیمت در شهریور حاکی از 
این است که در این ماه، قیمت خوراکی ها به طور 
میانگین 3 درصد نسبت به مرداد افزایش  داشته 
است که این رقم نسبت به رقم مشابه در مرداد 
یعنی 3.6 درصــد، 0.6  )واحــد درصــد( کمتر 
شده است. با این حال، کاالهای غیر خوراکی 

که تورم ماهانه 3.4 درصد در مرداد  نسبت به 
تیرماه داشته اند، در شهریور با رشد قیمت 3.9 

درصدی نسبت به مرداد مواجه شده اند.

خودرو، رکورددار تورم ماهانه شهریور	 
در ششمین ماه از امسال  و در گروه عمده خوراکی 
ها، بیشترین رشد ماهانه قیمت به ترتیب مربوط 
به گروه »شیر، پنیر، تخم مرغ« )تخم مرغ، خامه، 
شیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه(، گروه »ماهی 
ها و صدف داران« )ماهی قزل آال و کنسرو ماهی 
تن(، گروه »چای، قهوه و دیگر نوشیدنی ها« )انواع 
نوشابه و آب میوه( بوده است. این گروه ها به ترتیب 
با تــورم ماهانه 6.8، 6.6 و 5.1 درصــد مواجه 
بوده اند.از سوی دیگر و در گروه عمده کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات، گروه های »حمل و نقل« 
)قیمت انواع خــودرو(، گروه »تفریح و فرهنگ« 
)لوازم تحریر، قطعات رایانه، دوچرخه بچگانه، 
لپ تاپ(  و گروه »مبلمان و لوازم خانگی« )لوازم 
شویی،  لباس  ماشین  آشپزخانه،  پالستیکی 
یخچال و فریزر و ظــروف شیشه ای آشپزخانه( 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مــاه قبل 
داشته اند. نرخ تورم ماهانه در این سه گروه نیز به 

ترتیب 8.4، 4.2، و 4.1 درصد بوده است.

باالترین تورم نقطه به نقطه یک سال اخیر	 
داده های مرکز آمار تایید می کند که در شهریور، 
تورم نقطه به نقطه )یک ماه نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل( به بیشترین رقــم خــود از مهر 98 
رسیده است. بر این اســاس، قیمت ها در این 
ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 34.4 درصد 
افزایش داشته اند. از سوی دیگر نرخ تورم ساالنه 
)میانگین 12 ماه منتهی به شهریور 99 نسبت 
به 12 ماه منتهی به شهریور 98( نیز 26 درصد 

محاسبه شده است. 
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افزایش 63 درصدی واردات 
سیگار قاچاق

فـارس- مقایسـه جـدول بـرآورد واردات سـیگار 
قاچـاق نشـان می دهـد کـه واردات قاچـاق ایـن 
کاال در پنـج مـاه امسـال نسـبت بـه مـدت مشـابه 
سـال قبـل، بیـش از 63 درصـد افزایـش یافتـه 
اسـت. برایـن اسـاس واردات سـیگار قاچـاق از 
بیـش از چهـار میلیـارد نـخ در پنـج مـاه اول سـال 
1398 بـه بیـش از هفـت میلیارد نـخ در پنـج ماه 

1399 رسـید.

چراغ سبز تنظیم بازار برای گرانی 
دوباره شیر و گوشت مرغ

تسنیم- درحالی که زمــان زیــادی از افزایش 
قیمت مرغ و شیرخام و لبنیات نمی گذرد، بر 
اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، قیمت جدید 
مرغ و شیرخام، با توجه به افزایش قیمت کنجاله 
سویا از 2415 به 2650 تومان، دوباره تعیین و 

ابالغ می شود.

29 کشور جهان خواهان پوشاک 
ایرانی

تشریح  با  گمرک  سخنگوی  لطیفی  میزان-  
تجارت پوشاک کشورمان گفت: ایران در پنج ماه 
ابتدایی امسال حدود چهار هزار و 527 تن انواع 
پوشاک به ارزش 35 میلیون و 190 هزار و 52 
دالر را به بیش از 29 کشور جهان صادر کرده 
است. این در حالی است که کشور های مقصد 
پوشاک ایران در سال گذشته صرفًا چهار کشور 

افغانستان، روسیه، عراق و یمن بودند.

افزایش 63 تا 1۷0 میلیون 
تومانی قیمت محصوالت 

مدیران خودرو

ایسـنا- در حالـی کـه قـرار اسـت طبـق مصوبـه 
شـورای رقابـت، قیمـت خودروهـا هـر سـه مـاه 
یک بار )به صـورت فصلی( به روز شـوند، شـرکت 
مدیران خـودرو در آخریـن روزهـای مـاه جـاری 
لیسـت قیمتـی محصـوالت خـود را بـرای فصـل 
پاییـز منتشـر کـرده اسـت کـه شـامل افزایـش 
قیمـت  از 63 میلیـون و 900 هـزار تـا 170 
میلیـون و 300 هـزار تومانی مـی شـود. مدیران 
خـودرو عرضـه کننـده خودروهـای ام وی ام، 

چـری، تیگـو و آریـزو اسـت.

 تعیین قیمت 4 هزار تومان 
برای خرید تضمینی گندم 

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از 
ارائه گزارش دستگاه های مرتبط در خصوص تامین 
گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم 
خودکفایی و ارائه به صرفه تر نان به مردم، قیمت 
خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای 
اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی 
آینده، چهار هزار تومان تعیین شد. سال گذشته 
نرخ خرید تضمینی گندم 2500 تومان تعیین 
شده بود. به گزارش تسنیم، نرخ پیشنهادی وزارت 
جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم 5500 
تومان و مجلس خواستار این شده بود که نرخ خرید 

تضمینی گندم نباید کمتر از 4500 تومان باشد.

احراز هویت برای درج آگهی 
مسکن و خودرو الزامی شد 

براساس اعالم دادستانی، از این پس افرادی که 
قصد درج آگهی در سامانه های فــروش مسکن 
و خودرو را دارند باید در سایت امتا احراز هویت 
شوند. این در حالی است که پلتفرم های فضای 
ــراز هویت در امتا مخالف  مجازی با انحصار اح
هستند.به گــزارش ایسنا،  نابسامانی بازارهای 
مسکن و خودرو، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا از 
اردیبهشت امسال درج قیمت در آگهی های  فروش 
مربوط به این بازارها در سایت های  اینترنتی را 
ممنوع کند. اگرچه با وجوداین، روند افزایش قیمت 
مسکن و خودرو همچنان ادامه داشته است.بر این 
اساس از اواسط شهریور ، دادستانی طی نامه ای 
کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی 
خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از 
اول مهر ،از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. 
گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند 
حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت 
امکان ثبت آگهی  خواهند داشت. نامه دادستانی 
برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی 
است اما در مرحله اول، اولویت با کسب و کارها 
و پلتفرم هایی اســت که در حــوزه فــروش خــودرو 
کارشناسان  می کنند.برخی  فعالیت  امــالک  و 
معتقدند که به دلیل نبود احراز هویت کاربران، 
برخی دالالن با فعالیت در پلتفرم هــای آگهی 
آنالین و ارائه نرخ های غیرواقعی باعث تشدید روند 
رشد قیمت خودرو و مسکن شده اند. با این حال 
کسب و کارهای اینترنتی به این الزام و انحصار به 
نفع امتا معترض هستند. چندی قبل محمدی، 
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر 
به روزنامه ایران گفته است: کیفیت و پایداری این 
سامانه نسبت به پلتفرم های کسب وکارهای آنالین 
قابل مقایسه نبوده و قطعی یا افت کیفیت سرویس 
می تواند ضرر و زیان های هنگفتی به کسب وکارها 
وارد کرده و نارضایتی  کاربران آن ها را به دنبال 
داشته باشد.همچنین تجربه امتا در ثبت نام خودرو 
نیز نشان داد که این سامانه مشکالت زیادی برای 

کاربران ایجاد می کند.

اخبار

دور موتور تورم تندتر شد 
 ثبت باالترین تورم نقطه به نقطه یک سال اخیر 

خودرو صدرنشین گرانی کاالها در شهریور

بازار خبر  شاخص

گرانی بیشتر برای ثروتمندان 

در شرایطی که طی یک ماه اخیر، نرخ تورم 
ماهانه 3.6 درصد بوده است، دهک های 
دهم و نهم تــورم ماهانه به مراتب بیشتری 
داشته اند. به نظر می رسد دلیل این مسئله 
سهم باالی کاالهای وارداتی در سبد مصرفی 
این دهک ها باشد. چرا که جهش نرخ ارز تاثیر 
فوری بر کاالهای وارداتی می گذارد و با تاخیر 
چند ماهه اثر خود را نیز بر کاالهای داخلی 
که متکی به مواد اولیه خارجی است خواهد 
گذاشت. لذا پس از هر جهش ارزی ابتدا 
کاالهای وارداتی و در نتیجه تورم دهک های 

پردرآمد بیشتر افزایش می یابد.

معرفی رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت 

را  صمت  پیشنهادی  ــر  وزی جمهور،  رئیس 
ــورای اســالمــی معرفی کــرد.  بــه مجلس شـ
حسینعلی امیری در گفت و گو با خبرگزاری 
ــزود: آقای  صدا و سیما، با اعــالم این خبر اف
روحانی در نامه ای به مجلس، آقای علیرضا 
رزم حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی صمت 
به مجلس معرفی کرد. وی گفت: معرفی وزیر 
صمت قاعدتًا در جلسه علنی فــردا )امــروز( 
ــورای اسالمی باید اعــالم وصول  مجلس ش
ــای امیری افـــزود: طبق آیین نامه  ــود. آق ش
داخلی مجلس شــورای اسالمی قاعدتًا یک 
هفته پس از اعالم وصول این موضوع، جلسه 
رای اعتماد به وزیــر پیشنهادی باید برگزار 

شود. رزم حسینی، اکنون استاندار خراسان 
رضوی و پیشتر استاندار کرمان بوده است. به 
گفته امیری، رزم حسینی از فرماندهان دوره 
دفاع مقدس از لشکر ثارا... و قائم مقام شهید 
واال مقام حاج قاسم سلیمانی بوده و یکی از 
افتخاراتش ایثارگری و دریافت نشان فتح 
است. امیری افــزود: وزیر پیشنهادی صمت 
پس از دوره دفاع مقدس نیز از سابقه مدیریت 
در چند شرکت بــزرگ و عضویت در هیئت 
مدیره چند واحد صنعتی و معدنی برخوردار 
بــوده اســت و تجربه فعالیت های بازرگانی 
دارد و با امور صنعت، معدن و تجارت آشنایی 

کامل دارد.

خالصه آمارهای تورم شهریور 99 )ارقام به درصد(
3/6تورم ماهانه )شهریور نسبت به مرداد 99(

34/4تورم نقطه به نقطه )شهریور 99 به شهریور 98(
26نرخ تورم )12ماهه(

رکوردداران تورم 
ماهانه

خوراکی ها
6/8شیر، پنیر، تخم مرغ

6/6ماهی و صدف داران
5/1چای، قهوه، نوشابه، آب میوه

غیر خوراکی ها
8/4حمل و نقل

4/2تفریح و فرهنگ
4/1مبلمان، لوازم خانگی

تورم ماهانه کاالها بر حسب دوام
11/6با دوام

4/2کم دوام
3بی دوام
2/1خدمات
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سخنگوی هیئت رئیسه:

دنا پالس های نمایندگان به نام 
مجلس شماره گذاری می شود 

واکنش  در  مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی 
به اخبار منتشر شــده در خصوص تحویل دنا 
پالس گفت که خودروها به نام مجلس شماره 
گــذاری شده اســت. به گــزارش تسنیم،  محمد 
حسین فرهنگی اظهار کرد:» این که خودروهای 
تولید داخــل در اختیار نمایندگان قــرار گیرد 
تازگی ندارد و در همه ادوار سابقه داشته است. 
درضــمــن180 نفر از همکاران ما در مجلس 
یــازدهــم سابقه نمایندگی نداشتند و ایــن ها 
خودروی مناسبی برای سرکشی به حوزه های 
انتخابیه در اختیارشان نیست.« سخنگوی هیئت 
رئیسه مجلس  افزود:» این رویه در گذشته وجود 
داشته و اما تنها فرقش این بود که قبال به  نام 
نمایندگان شماره گذاری می شد، اما این دوره 
به  نام مجلس شماره گذاری شده است و امکان 
واگذاری ندارد.« فرهنگی با اشاره به این که این 
خودرو ها در جهت انجام وظایف نمایندگی است 
و  هم تــرازان نمایندگان مردم  که وزرا هستند 
گاهی ده ها خودرو در اختیارشان است، تصریح 
کرد:»برخی نمایندگان هم در اثر فضایی که ایجاد 
شده منصرف شدند ولی مسلما این امر در کارکرد 

و کارایی آن ها تاثیر منفی می گذارد.«

با پیشنهاد »خراسان« و همکاری آستان قدس و آبفا مشکل آب شرب 39 روستای بحرانی مشهد برطرف می شود

موکب های اربعین سقای روستاهای تشنه
 بــا پیشــنهاد خراســان و حمایــت معاونــت 
خدمات اجتماعی بنیاد کرامت آستان قدس، 
موکــب هــای اربعیــن و گــروه هــای جهادی 
مشهد، که هر سال در مسیر پیاده روی اربعین 
حضور داشتند و به زائران حضرت اباعبدا... 
حسین )ع( خدمت رسانی می کردند، امسال 
به دلیــل برگزار نشــدن راهپیمایی باشــکوه 
اربعین برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا، 
با همکاری شرکت آبفای مشهد در پروژه آب 
رسانی به  39 روستای تشــنه بخش مرکزی 
این شهرستان کمک خواهند کرد. این اقدام 
جهادی باعــث خواهد شــد، عملیاتــی که بر 
اســاس برآوردهای اولیــه تا پایان ســال قرار 
بود به بهره برداری  برسد، تا پایان ماه صفر به 
اتمام برسد.به گزارش خراسان ، روستاهای 
بخش مرکــزی مشــهد بــا مشــکل تامین آب 
شــرب روبــه رو هســتند و بــر اســاس اعــالم 
شرکت آبفای مشهد در نشســت مشترکی با 
دهیاران روســتاهای بخش مرکزی مشــهد ، 
39 روستای بخش مرکزی در شرایط بحرانی 
قرار دارند که این مشکالت در زمینه کیفیت 
و کمیت آب شرب است و برخی از این روستا 
ها نیز با هــر دو مشــکل روبه رو هســتند.وی 
افزود: بــه عنوان مثــال برای نصب دســتگاه 

های کلرزنی و آب شــیرین کن ها به کانکس 
هایی نیاز اســت که بایــد آن هــا را خریداری 
کنیم و فرایند خرید ادارات دولتی به شــکلی 
اســت که اوال باید به تعداد مشخصی برسد و 
بعد برای آن مناقصه برگزار شــود و تا تحویل 
آن ها احتماال چنــد ماه زمان می بــرد اما اگر 
این کار با همکاری خیران و اهالی روســتاها 
انجام شود کار سریع تر پیش می رود و از این 
رو ما همــواره از مردم برای نــذر آب و وقف در 
این زمینه کمک خواستیم .در ادامه، خبرنگار 
روزنامه خراسان در تماس با معاونت خدمات 
اجتماعی بنیاد کرامت آســتان قدس رضوی 
که همواره دغدغه کمک به قشــرهای آسیب 
پذیــر را دارنــد، تمــاس می گیرد و پیشــنهاد 
می کند که این نیازها در صورت امکان توسط 
ایــن معاونــت تامین شــود کــه خوشــبختانه 
از ســوی آســتان قــدس نیــز تایید می شــود.  
صادقــی، معــاون محرومیــت زدایی آســتان 
قــدس در این بــاره گفــت: قطعــا در موضوع 
نذر آب در کنار ساکنان روســتاهای مشهد و 
شرکت آبفا خواهیم بود تا با همکاری یکدیگر 
این پروژه با سرعت بیشــتری به بهره برداری 
برســد. وی تاکید کرد: امســال  با گروه های 
جهادی و موکب هایی که قرار بود در کربالی 

معلــی بــه زائــران اربعیــن حســینی خدمت 
رســانی کننــد و به دلیــل شــرایط کرونا نمی 
تواننــد در کربال باشــند هماهنگــی هایی را 
انجام خواهیم داد تا این موکــب ها با نذر آب 
، در آب رســانی به روســتاهای تشــنه مشهد 
همــکاری کننــد و ان شــاءا... روســتاییان تا 
 انتهای ماه صفر بتوانند از آب شرب با کیفیت 

بهره مند شوند. 

اجرای طرح نذر آب در چند استان دیگر	 
سنت حسنه کمک به مردم مناطق محروم و 
روستاها  این روزها در بقیه مناطق کشور هم 
اجرا می شود. در سیستان و بلوچستان تیم 
های بهداشتی و درمانی و معیشتی هالل 
احمر از استان گلستان به روستاهای محروم 
استان سیستان و بلوچستان  اعزام شده اند 
و تعداد 3۷ تانکر ۵00 لیتری آب اهدایی 
خیرین داوطلب استان گلستان در این سفر به 
مردم مناطق محروم و کم برخوردار سیستان و 
بلوچستان اهدا می شود.  در خراسان جنوبی 
کــاروان نذر آب غبار بی آبی را از چهره های 
و  زدود  کویر  داغ  آفتاب  از  کشیده  محنت 
لبخندی از نوع شادمانی و رضایت را بر لبان 

خشکیده مردم این دیار نشاند.

پتک بر بحران زرشک
خرید توافقی زرشــک از سوی بنیاد علوی آغاز 
شد.معاون اشتغال و اقتصاد بنیاد علوی درمیان 
به»خراسان « گفت: خرید توافقی زرشک هایی 
که سال قبل انبار شده بود توسط بنیاد شروع 
شده وحدود 10 روز است که از تاریخ اعالم آن می 
گذرد.»محمد دوست « افزود: برای خرید زرشک 
های مانده در انبار آمادگی داریم البته در شروع 
کــار اولویت با تولیدکنندگان خــرد اســت و بعد 
نوبت انبارهای کالن می شود. ما اولویت را هم 
اکنون به تولیدکنندگانی دادیم که زیر ۷00 کیلو 
زرشک دارند و روی دست آن ها باقی مانده است 
و مجبورهستند با توجه به قرار گرفتن در فصل 
برداشت زرشک جدید، آن را بفروشند. تالش می 
شود با شناسایی بازار  صادراتی همه زرشک انبار 
شده کشاورزان به فروش برسد. او هدف از این 
کار را جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان 

ذکر کرد و گفت که این اقــدام با هدف کمک به 
تولید و مقابله با بحران زرشک انجام می شود.

بنیاد علوی از دستگاه هایی است که از سوی بنیاد 
مستضعفان مدیریت می شود و زیر نظر مقام معظم 
رهبری فعالیت دارد. ماموریت این نهاد در جهت 
محرومیت زدایی است و به همین دلیل در استان 
فعالیت می کند.اقداماتی از جمله خرید توافقی 
زرشک از تولید کنندگان مستضعف و آسیب دیده 
با فعال سازی 20 کارگاه فراوری اولیه زرشک طی 
روزهای گذشته کلید خورد و آن طور که »محمد 
دوست « شرح داد، خرید زرشک توسط بنیاد علوی 
از زرشک کارانی انجام می شود که بیشترین آسیب 
را از بحران بازار دیده اند و هدف از این اقدام توازن 
و تعادل بخشی به بازار زرشک،دلجویی و دادرسی 
از کشاورزان مستضعف و آسیب دیده ای است که 

محصول شان در آستانه فاسد شدن قرار دارد.

سخنگوی دولت خبرداد: 

یک گروه داخلی مظنون جدی خرابکاری در نطنز 
سخنگوی دولت که این هفته نشست خبری خود 
را با رسانه ها به استان سیستان و بلوچستان و شهر 
زاهدان برده بود ، درباره خرابکاری در سایت نطنز 
تصریح کرد: خرابکاری قطعی است اما فرضیه های 
گوناگونی در خصوص حادثه نطنز وجود دارد. در 
یکی از فرضیه ها برخی از عناصر داخلی مورد ظن 
قوی قرار گرفته اند و تحت نظارت و پیگیری جدی 

دستگاه های امنیتی کشور هستند. وی در پاسخ 
به سوالی درباره خبر خوش رئیس جمهوری برای 
روزهای شنبه و یک شنبه این هفته که برخی از آن 
برداشت های دیگری داشتند، اظهار کرد: آقای 
روحانی اصال نگفت »خبر خوش« در حالی که از 
بعد سیاسی و بین الملل و به عقب راندن تحریم در 

دل خود یک خبر خوش نیز است.

 سیاسی
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آرمان ملی- در ادامه پالس های منفی اصالحات  •
به حمایت از الریجانی در انتخابات 1400 این 
بار رسول منتجب نيا فعال سياسی اصالح طلب 
در گفت و گو با این روزنامه گفت : »اصالح طلبان 
نباید به سمت اصولگراها و اعتدال گراها بروند.... 

کاندیدای اجاره ای تکرار اشتباه است.«
هفت صبح- این روزنامه در گزارشی با عنوان  •

»چراغ قرمز رو به روی استارت آپ ها« نوشت : 
»شورای عالی فضای مجازی سندی را با هدف 
بهبود فضای رقابتی و ضد انحصار ابالغ کرده 
که عمال نتيجه آن محدودیت های تازه ای برای 

پلتفرم های اینترنتی است.«

توکلی رئيس سازمان  • :  احمد  نوشت  لــف   ا
دیده بان شفافيت و عدالت طی مکاتبه ای خواستار 
عذرخواهی مجلس از مــردم بابت تحویل 350 
خودروی لوکس به نمایندگان شد و از آنان خواست 
تا با بازگرداندن آن ها، خودروهای ارزان تــری را 
برای خدمت جایگزین کنند. احمد توکلی رئيس 
ین نهاد در نامه خود تصميم مجلس در تامين  ا
ــودرو را اشتباه ارزیــابــی کــرده و از نمایندگان  خ

خواسته از این بابت از ملت پوزش بخواهند.
جام نیوز نوشت : روزنامه نيویورک تایمز، چند  •

روز پيش، یک آگهی تمام صفحه درباره یک زندانی 
در ایران}نسرین ستوده { منتشر کرده است. اما 
ایــن آگهی یک ویژگی خــاص دارد: بــاالی عکس 
نوشته شده ADVERTISEMENT )یعنی آگهی( و 
 Paid for by the Center پایينش هم نوشته شده
for Human Rights in Iran )پرداخت شده توسط 
مرکز حقوق بشر در ایران(.این دو عبارت باعث شده 
تا سواالتی برای فعاالن مجازی ایجاد شود. چنين 
آگهی در نيویورک تایمز حدود 109 هزار دالر )یعنی 
حدود دو ميليارد و 950ميليون تومان( هزینه دارد. 
حاال این سوال مطرح است که این پول از کجا تامين 

شده است؟ و هدف از این تبليغات چيست؟

نيمه شب یک شنبه دولت آمریکا نتوانست حرف خود را به کرسی 
بنشاند و کشورهای جهان را برای استفاده از مکانيسم ماشه 
 قانع کند؛ از آن پس بود که سيل طعنه ها و انتقادها به سمت 
سياست های کاخ سفيد روانــه شد؛ تا جایی که جان بولتون 
مشاور سابق امنيت ملی آمریکا و چهره بسيار ضد ایرانی  نيز در 
صفحه توئيتر خود پافشاری آمریکا بر استفاده از گزینه ماشه را 
تاسف بار توصيف کرد:» تالش شکست خورده دولت ترامپ برای 
»بازگرداندن تحریم ها«، به طرز طعنه آميز و تاسف آوری تالش های 
ایاالت متحده برای از بين بردن برنامه هسته ای نظامی ایران را 
تضعيف خواهد کرد.« اگر چه آمریکایی ها مایل نيستند که این » 
نه « جهانی را شکست خود اعالم کنند اما درالبه الی سخنانشان 
تلویحا به این شکست معترف هستند؛ در همين زمينه، »اليوت 
آبرامز« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از فاصله ای که بين اروپا و 
آمریکا افتاده پرده برداشته و با ابراز ناراحتی از عدم همراهی اروپا 
درخصوص سياست های این  کشور اعالم کرده که از »کشورهای 
اروپایی نااميد شده است«، شکستی که گزارشگر بی بی سی نيز 

با عکسی جالب آن را این گونه در صفحه توئيتر خود توصيف کرده 
است:» پاسخ دولت  ترامپ به دست رد بی سابقه شورای امنيت به 
تالش هایشان: جلوی دوربين آمدن وزرای خارجه، دارایی، دفاع 
و تجارت و خواندن نام چند نهاد و شخصيت اضافه شده به ليست 
تحریم شدگان. کاری که هر چند هفته معموال در بيانيه های 
وزارت دارایی انجام می شه.« به گزارش فارس در همين راستا 

» استفان والــت« استاد آمریکایی مشهور روابــط بين الملل در 
دانشگاه هــاروارد ادعای پمپئو وزیر خارجه کشورش  که گفته 
بود » بازگشت خودکار تحریم های ایران اجرایی شده« را غير 
واقعی خواند  و آن را به سخره گرفت :» توجيه آمریکا به جز چند 
کشور معدود هيچ طرفداری ندارد و این موضع همچنان مبهم 
است که دولت آمریکا چگونه به طور یکجانبه می تواند تحریم های 
چندجانبه را اجرا کند.« انتقادی که  چندی قبل هم  مورد توجه 
واشنگتن پست  قرار گرفته بود و این نشریه آمریکایی با مبهم 
خواندن سياست هایی که دونالد ترامپ در پيش گرفته این سوال 
را مطرح کرده بود که چگونه » واشنگتن « به طور یکجانبه می تواند 
تحریم های چند جانبه را اجرا کند؟شاید همين حجم باالی انتقاد 
ها از سياست کاخ سفيد در این زمينه باعث شد تا ترامپ هم در 
سخنرانی ساالنه خود هيچ اشاره ای به شکست فاحش دولتش 
در عملياتی کردن مکانيسم ماشه و انتقاد از کشورهایی که به این 
خواسته تن ندادند، نکند چرا که دراین صورت باید زمان زیادی 

از سخنرانی اش را به نام بردن از این کشورها اختصاص می داد.

موج کنایه ها به افتضاح ماشه 
درحالی که انتقادها از اقدام کاخ سفيد درباره فعال سازی مکانيسم ماشه درداخل آمریکا هم اوج گرفته ترامپ هم ترجيح داد در سخنرانی 

مجمع عمومی با سکوت از این افتضاح عبور کند 

ویژه های خراسان  

 آژیر قرمز کرونا 
در ادارات بلند شد

بر اساس گزارش روزهای اخير یک مسئول مهم 
دولتی به تعدادی از اعضای کابينه، مشخص شده 
به رغم تاکيدات و بخشنامه های صورت گرفته، 
آمارها حکایت از افت رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و پيشگيرانه در خصوص جلوگيری از 
شيوع ویروس کرونا دارد به گونه ای که استفاده 
ز ماسک و برخی مـــوارد مهم دیگر همچون   ا
فاصله گذاری اجتماعی، هم در ميان کارمندان 
ستگاه هــای دولــتــی و هــم در ميان مراجعه  د
نندگان به ادارات کاهش داشته و از سوی  ک

مدیران نيز توجه الزم به این رفتارها نمی شود.

مدیران دولتی بخشنامه ها را با 
QR code تحویل می گیرند

ــت با ارســال نامه ای  یک نهاد مسئول در دول
ــای اخير خطاب به مدیران تعدادی از   در روزه
 سازمان ها و ادارات دولتی در تهران و استان ها
 ضمن تشریح دستورالعمل جدید صادرشده 
ر خصوص نحوه رسيدگی به برخی تخلفات  د
در مجموعه های مربوطه، از مخاطبان خواسته 
است در راستای تحقق برنامه دولت الکترونيک، 
برای اسکن QR code موجود در بخشنامه توسط 
گوشی هوشمند خود اقدام کنند تا همه مستندات 

و پيوست های آن در اختيارشان قرار بگيرد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح : 
به یمنی ها موشک نمی دهیم بلکه تجربیات دفاعی 

منتقل می کنیم 
سخنگوی ارشد نيروهای مسلح با بيان این 
که این گونه نيست که کشورمان موشک در 
اختيار یمن قرار بدهد، تاکيد کرد که ما تجربه 
فناوری در حوزه دفاعی را به آن ها منتقل 
کردیم و یاد گرفته اند خودشان موشک و پهپاد 

و سالح در یمن توليد کنند. 
به گزارش فارس ،سردار ابوالفضل شکارچی 
ــاره به ایــن که مــردم یمن بر خــالف آن   با اش
چيزی که دشمن از آن ها نشان می دهد، 
مردم بسيار فرهيخته و دانشمندی هستند، 
ــردم یمن توانسته انــد در  اذعــان کــرد که م

ــان ممکن خــودشــان موشک و  کمترین زم
پيشرفته ترین پهپادها را بسازند و در جنگ 
الکترونيک هم بسيار ماهر و پيشرفته هستند. 
سردار شکارچی  در خصوص همکاری های 
نظامی بين ایران و سوریه گفت:» به تازگی در 
سفری که ریاست ستاد کل نيروهای مسلح 
به سوریه داشتند، به درخواست دولت سوریه 
این بحث پدافند هوایی قرار شد تقویت شود 
و به دنيا هم اعالم کردیم که ما این قرارداد را 
با دولت سوریه داریم و حتما هم آن را تقویت 

می کنيم.« 

سخنگوی وزارت خارجه:  
 پاسخ ایران به یاغی گری های آمریکا در ماجرای 

تحریم ها کوبنده خواهد بود
سخنگوی وزارت خارجه تاکيد کرد که پاسخ 
ایران به هرگونه سرکشی و یاغی گری آمریکا 
عليه کشورمان، کوبنده و بــدون لحظه ای 

تردید خواهد بود. 
ــه گـــزارش ایسنا، سعيد خطيب زاده در  ب
پاسخ به سوالی درخصوص استفاده ایران از 
ماده 51 منشور سازمان ملل متحد در برابر 
امات احتمالی آمریکا عليه کشورمان  د ق ا
با توجه به ادعا و اصــرار این کشور مبنی بر 
بازگشت تحریم های پيشين شورای امنيت 
سازمان ملل متحد عليه ایران، با بيان این که 

حق دفاع مشروع یک حق شناخته شده در 
حقوق و نظام بين الملل است، اظهار کرد: 
»اگــر حاکميت ملی و کيان  کشوری به هر 
نحوی از انحا مورد تعرض قرار بگيرد، قطعا 
هر کشوری از جمله ایــران می تواند از این 
حق مشروع که یک حق مسلم شناخته شده 
است برای دفاع از خود استفاده کند.« وی 
در ادامه تاکيد کرد:» درباره آمریکا نيز پيام 
روشن است، پاسخ ایران به هرگونه سرکشی 
و یاغی گری آمریکا کوبنده و بدون لحظه ای 

تردید خواهد بود.« 
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ــروع هــم پـــروژه ای  مــی دانــم کــه نوشتن از پاییز پیش از ش
شکست خورده است چون آن قدر از پاییز گفته  و نوشته اند که 
من از هر جایش شروع کنم، تکرار مکررات است ولی بیاییم 
کمی در این باره فکر کنیم چه می شود که ما حس ها و احساسات 
متفاوتی را در پاییز تجربه می کنیم؟ واقعیت این است در هر سنی که باشیم، هوای 
پاییز ما را به تجربه ها و خاطراتی از گذشته می برد. پاییز روزهای کوتاهی دارد و 
آفتابی که هر روز کم رنگ تر می شود و البته مشتری دارتر و خواستنی تر. گویی ما 
از پس یک فصل گرما و فراری بودن از آفتاب، حاال دوباره قدردان آفتابی می شویم 
که اذیت نمی کند و حتی دلپذیر می شود. مثل لحظه افتادن نور اریب آفتاب روی 
فرش خانه. همین صحنه خودش به حد کافی نوستالژیک است. روزهای کوتاه 
پاییز آن چنان است که پیاده روی های عصرانه روی برگ های خشک خیلی زود 
به شب پیوند می خورد. شب گردی معنی دیگری می گیرد و اگر در خانه باشیم 
ساعات بیشتری از شب را کنار هم می گذرانیم. هوای پاییز با یک سرمای غافل 
گیرکننده شروع می شود. مایی که تا دیروز کولر روشن می کردیم، ناگهان حتی 
مجبور می شویم پنجره ها را ببندیم. مایی که تا چند روز قبل لباس های تابستانی 
داشتیم باید کم کم لباس های گرم  مان را بپوشیم و خود را از باد پاییز حفظ کنیم. 
می گویند برخالف باد بهار که طراوت و شادابی می بخشد، باد پاییز پژمرده می کند. 
من بحث علمی اش را نمی دانم اما به نظرم می رسد این هوا، تعداد ساعات روشنی 
و رنگ های غالب پاییز است که ما را به آدمی دیگر در پاییز تبدیل می کند. آدمی 
کمی افسرده تر، کمی عاشق تر و شاید هم کمی منزوی تر. به خصوص برای آدم های 
گرمادوست که آن ها را به کنجی از خانه می کشاند و ساعات بسیاِر کنار بخاری و 
زیر پتو بودن. از نوستالژی های پاییز هم بسیار گفته شده مثل نارنگی که معموال 
شهریور و پیش از خود پاییز می آید. نارنگی نماد مهمی از پاییز است، مثال تجربه 
قدیمی ما از بوی پوست نارنگی که روی بخاری گذاشته شده و عطر خوش آن که 
پیچیده است. خیلی ها نوشته اند این آخرین پاییز قرن است که البته نیست،اما 
سال آینده آخرین پاییز قرن است ولی امیدوارم هر چه که هست میان همه این 
روزهای سخت و نگران کننده، خوش باشد و خوش بنشیند. با این حال در پرونده 
امروز زندگی سالم با »میالد عرفان پور« که رباعی های  پاییزی معروفی دارد، درباره 
این فصل و الهام بخش بودنش گفت و گو کرده ایم، از رمز و رازهای سالمتی در پاییز 

گفته ایم و باورهای اشتباه درباره افسردگی فصلی.

پرونده

فصل زیبای پاییز را  از منظر روان شناسی ، سالمت و الهام بخشی ادبی بررسی کردیم

امید که خوش بنشیند این پاییز
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توصیه های پاییزی برای حفظ سالمتی

    از ویتامین دی غافل نشوید| بیشتر ویتامین دی 
دریافتی بدن ما از نور خورشید تامین می شود و در روزهای 
سرد و کوتاه پاییز، دریافت این ویتامین کاهش می یابد. 
بنابراین الزم است مکمل ویتامین دی مصرف کنید تا 

روحیه و سیستم ایمنی بدن شما تقویت شود.
    واکسن آنفلوآنزا بزنید| اگر جزو گروه های پرخطر 
مانند بیماران صعب العالج،کودکان ، مادران باردار یا 
سالمند هستید و این واکسن هم برایتان مهیاست، حتما 

آن را تزریق کنید.
    سیستم ایمنی خود را بهبود بخشید| می توانید 
با نوشیدن مقادیر زیــادی آب، شستن دست ها برای 

پیشگیری از بیماری و خوردن 
غذا های مغذی، به تقویت و 
بهبود سیستم ایمنی خود 
کمک کنید. تحرک خود را 

بیشتر و سعی کنید از مدت 
روشنی روز نهایت استفاده را 

ببرید.
    خوراکی های فصل را فراموش 

نکنید| چغندر، انواع کلم ها، بادمجان، کدو تنبل، 
آبگوشت، سوپ و خوراکی های گرم، گزینه های خوبی 

هستند مانند مغزها، انجیر، کشمش و مویز.

    خواب تان را بیشتر کنید| در طول روز 
بیدار بمانید و شب ها زودتر بخوابید 
ــت بیشتری  ــراح ــت تـــا بـــدن اس
داشته باشد و توانایی مقابله با 
بیماری ها را پیدا کند. دوره 
تاریکی طوالنی تر مساوی 
بــا دوره خـــواب طوالنی تر 
است، به شرطی که تبدیل به 

پرخوابی نشود.
    برنامه ای بــرای شب های 
بلند داشته باشید| اگر در این 
فصل برنامه ای نداشته باشید تا مشغول 
شوید، به مرور خسته و کسل خواهید شد. مطالعه، 
صحبت با اعضای خانواده، دوستان و تماشای فیلم، هم 

روحیه شما را تقویت و هم وقت تان را پر می کند.

پوست خود را مرطوب کنید| سرمای شدید می تواند 
پوست شما را خشک کند بنابراین مدام آن را مرطوب و 
هیدراته نگه دارید. عالوه بر کرم های استاندارد، استفاده 
از روغن بادام نیز بسیار مفید است. همچنین استفاده از 

کرم ضدآفتاب را فراموش نکنید.
    لباس های گرم بپوشید| یکی از دالیل عالقه خیلی ها 
به پاییز امکان پوشیدن لباس های بیشتر است! مخصوصا 
اگر سرمایی هستید، مراقب باشید سرمای موذی این 

فصل شما را شکار نکند.
    هوای خودتان را داشته باشید| برخی پاییز 
را فصل غم و غصه می دانند، پس سعی کنید افکار 
منفی را به افکار مثبت تبدیل کنید و بیش از پیش 
به خودتان اهمیت دهید. استفاده از عطر گل های 
خوش بوی این فصل مانند نرگس و یاس و مخصوصا 

گالب را از یاد نبرید.

باور نادرست درباره افسردگی فصلی

افسردگی فصلی ویژه روزهای کوتاه پاییز و زمستان است درست است که بیشتر افرادی که از افسردگی فصلی رنج می برند 1
در طول فصول سرد سال یعنی پاییز و زمستان با این مسئله 
دست و پنجه نرم می کنند اما به معنای آن نیست که در بهار و تابستان هیچ 
خبری از این اختالل نیست. بررسی ها نشان می دهد افرادی که در مناطق 
کوهستانی زندگی یا در مشاغل شیفتی کار می کنند و در نتیجه ممکن است 
در تابستان در طول روز بیشتر خواب باشند، احتمال دارد درگیر افسردگی 
فصلی در بهار و تابستان شوند. بخشی از دلیل این که متخصصان از اصطالح 
»افسردگی فصلی« به جای افسردگی پاییزی استفاده می کنند، همین موضوع 

است چراکه این نوع افسردگی مختص فصل پاییز و زمستان نیست.

افراد مبتال به افسردگی فصلی در کل طول سال افسرده اند اگر فردی در تمام طول سال درگیر نشانه های افسردگی است و 2
تغییر فصل، تغییری در حال او ایجاد نمی کند، به احتمال زیاد به 
افسردگی فصلی مبتال نیست و باید از نظر ابتال به افسردگی به صورت عمومی 
بررسی شود. یکی از مهم ترین خطوط تمایز افسردگی فصلی از افسردگی، 
به صورت عمومی همین محدود بودن افسردگی به زمان هایی از سال است. 
افرادی که درگیر افسردگی فصلی هستند، در روزهای بلند سال ممکن است 
شادترین آدم نباشند اما قطعا افسرده هم نیستند. توجه به این تفکیک اهمیت 

دارد چرا که درمان افسردگی فصلی تفاوت هایی با افسردگی عمومی دارد.

نه فقط روزهای کوتاه که هوای ابری هم افسردگی می آورد زمانی که روزها کوتاه می شود، تغییری در بدن ما رخ می دهد. 3
در طول زمــان تاریکی میزان ترشح هورمون مالتونین در 
بدن ما افزایش می یابد. این هورمون در میزان کم باعث ایجاد احساس 
خواب آلودگی می شود اما اگر میزان ترشح آن افزایش بیشتری پیدا کند، 

آن وقت افت خلق و خو و اختاللی مانند افسردگی فصلی هم سر و کله اش 
پیدا خواهد شد. افزایش ترشح مالتونین هر چند با کاهش طول روز ارتباط 
نزدیکی دارد اما ابری بودن هوا به خودی خود نمی تواند باعث افزایش ترشح 
این هورمون شود. در نتیجه این موضوع هم حتی وقتی شاهد تابش خورشید 

از پشت ابرهای ضخیم هستیم، ترشح هورمون مالتونین افزایش نمی یابد.
 

فقط زنان درگیر افسردگی فصلی می شوند هر چند بیشتر مبتالیان به این اختالل را زنان تشکیل می دهند 4
اما توجه داشته باشید که نزدیک به 20درصد مبتالیان، آقایان 
هستند. پس این تصور که مردان در برابر این اختالل ایمن هستند، خطاست. 
اما چرا احتمال ابتالی زنان به این اختالل باالتر است؟ هنوز پاسخ روشنی 
برای این سوال وجود ندارد اما به نظر می رسد فیزیولوژی بدن زنان به شکلی 
است که وقتی طول روز کوتاه تر می شود، افزایش ترشح هورمون مالتونین 
در بدن آن ها افزایش می یابد. افزایش ترشح این هورمون همان طور که گفته 

شد، با بروز افسردگی فصلی رابطه مستقیم دارد.

نوردرمانی بهترین درمان برای این اختالل است یکی از مهم ترین دالیل بروز افسردگی فصلی، کاهش طول 5
روز و در نتیجه کاهش مدت در معرض نور طبیعی بودن 
است. به واسطه همین موضوع هم روش نوردرمانی برای مبتالیان 
به این اختالل ابداع شده است. این روش یکی از درمان های رایج و 
معتبر برای افسردگی فصلی است. در این روش درمانی افراد روزانه 
و اول صبح باید به مدت 20 تا 60 دقیقه در معرض نور مخصوصی قرار 
گیرند اما یادتان باشد هر چند این روش درمانی موثر و معتبر است اما 
برای همه جواب نمی دهد و بهترین روش درمانی برای همه  مبتالیان 
نیست. برخی افراد برای درمان افسردگی فصلی شان باید دارو استفاده 
کنند. در کنار آن استفاده از ویتامین دی هم یکی دیگر از توصیه ها 
برای مبتالیان به این اختالل است. البته روان درمانی هم گاهی اوقات 

می تواند کمک کننده باشد.

افسردگی فصلی فقط یک افسردگی خفیف است برخی افراد تصور می کنند وقتی از افسردگی فصلی صحبت 6
می کنیم منظورمان نهایت، همان حس بی حوصلگی است که 
ممکن است به سراغ خود آن ها هم در روزهای سرد سال بیاید اما واقعیت 
این است که افسردگی فصلی گاهی اوقات می تواند از نوع افسردگی 
شدید باشد. با توجه به این نکته، هر چند برای فردی که با افسردگی فصلی 
دست و پنجه نرم می کند، داشتن خواب منظم، تحرک بدنی در فضای باز و 
تغذیه مناسب توصیه های بدی نیستند و می توانند در درمان موارد خفیف تر 
نقش داشته باشند اما یادتان باشد درصدی از افراد، حتی اگر همه  این 

کارها را هم انجام دهند، باز هم نیاز به مداخله تخصصی دارند.

با شروع فصل پاییز، خیلی از افراد تغییراتی  رادر خلق و خوی خود احساس می کنند؛ بی حوصلگی، احساس غمگینی و ناامیدی و پایین 
آمدن سطح انرژی از جمله این تغییرات هستند. از طرفی طی سال های اخیر اصطالحاتی چون افسردگی پاییزی و افسردگی فصلی را هم 
بسیار بیشتر از قبل شنیده ایم. در این مطلب نگاهی به برخی از باورهای نادرست افسردگی فصلی انداخته ایم و در زمان بررسی این باورهای 

نادرست، از نکاتی گفته ایم که به شما کمک می کند با این اختالل بیشتر آشنا شوید و راه مقابله با آن را بهتر بیاموزید.
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تغییر فصل، سرد شدن تدریجی هوا و روز های کوتاه پاییز می تواند برای سالمت ما به خصوص 
امسال که کرونا هم به آن ها اضافه شده است، چالش برانگیز باشد. برای حفظ سالمتی 

جسمی خود در این فصل که مقدمه سرمای زمستان است، توصیه هایی به شما داریم.

 پاییز 
الهام بخش و حکمت آمیز است

گفت و گو با »میالد عرفان پور« درباره پادشاه فصل ها 
و تاثیراتش بر سبک زندگی انسان ها

» تلخ است که با درد موافق شده است، زرد است که لبریز حقایق شده 
است، عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی، پاییز بهاری است که عاشق شده 
است«. بعید است این رباعی معروف را نشنیده و بعد از شنیدن مصرع آخر 
آن به وجد نیامده باشید. به سراغ »میالد عرفان پور«، شاعر خوش ذوقی 
رفتیم که این رباعی را سروده تا بیشتر با او درباره پاییز، الهام بخش بودن 

این فصل  و ... صحبت کنیم.

  در 16 سالگی این رباعی را سرودم
این شاعر معاصر که کتابی را به نام »پاییز بهاری است که عاشق شده است«در کارنامه  
ادبی اش دارد،به ما از حس و حال خود درباره پاییز و اشعار پاییزی اش می گوید: »این 
رباعی معروف »پاییز بهاری است که عاشق شده است« را در 16 سالگی سرودم. یادم 
هست زمانی که در شیراز دانش آموز بودم، در یک روز پاییزی جرقه این رباعی در 
ذهنم زده شد و بعدها هم این رباعی در اولین کتابم که مجموعه ای از رباعیاتم بود، با 

همین عنوان به چاپ رسید و با استقبال خوب مخاطبان رو به رو شد«.
   پاییز پیام آور معرفت است

این شاعر جوان کشورمان که هشت رباعی دیگر هم برای فصل پاییز سروده، از عالقه 
شخصی خودش به این فصل نکات جالبی می گوید: »پاییز همیشه برای من یک فصل 
دوست داشتنی بوده و حس خوبی را به من منتقل می کرده است. تالشم بر این بوده تا 
در هر رباعی ام درباره پاییز از دیدگاه های متفاوتی به این فصل بپردازم.« وی با اشاره 
به متون دینی، ریزش برگ ها و رویش مجدد آن را الهام بخش و حکمت آمیز توصیف 
می کند و خزان را مانند پیامبری می داند که حامل حکمت ها و معرفت های فراوانی 

است اما بسیاری از ما، حواس مان به آن ها نیست.
  پاییز را فصل غم و اندوه نمی دانم

»پاییز را فصل بسیار مورد احترام برای هنرمندان به خصوص شعرا می دانم«، 
عرفان پور با این مقدمه می افزاید: »با حرف عده ای که پاییز را فصل غم واندوه 
می دانند، مخالف هستم. هیچ یک از فصل ها، منتقل کننده غم و اندوه نیستند اما 
می توان پاییز را فصل عواطف و عشق انسانی تلقی کرد و این موضوع در مجموع 
بستگی به طرز فکر و نگرش و جهان بینی انسان ها دارد. یکی با تماشای فصل 
پاییز حس خوبی به او منتقل می شود و یکی هم امکان دارد یاد بدهی های خود 
بیفتد! یکی با این تصور که در پاییز برگ های زرد می ریزند، دوباره سبز می شوند 
و فرصت رویش مجدد پیدا می کنند، با خودش می گوید که به زودی مشکالت 
من هم حل خواهد شد اما بعضی ها هم منفی باف هستند. بنابراین به نظر من، 
هر شخصی جهان را از نظر خودش به گونه ای تعریف می کند و همین تعریف بر 

نگاهش به سختی ها و شیرینی های زندگی تاثیر خواهد گذاشت.«
  برگ های پاییزی حس دارند

»عرفان پور« در پایان این گفت و گو از تاثیر پاییز 
بر زندگی خود و نگرش مثبت به آن برای ما 
می گوید: »از زمان نوجوانی که به سرودن 
شعر روی آوردم و اشعاری هم در وصف پاییز 
گفتم، دوست نداشتم برگ های خشک 
روی زمین افتاده را پایمال کنم و همیشه 

این باور را داشتم که این برگ ها با وجود 
آن که روی زمین افتاده اند، هنوز حس دارند و 

ما نباید آن ها را پایمال کنیم. در ضمن، اصلی ترین 
نماد پاییز هم از نظر من همان برگ های 

زرد افتاده از درخت هستند که 
پیام های زیــادی برای انسان 

در تماشای شان وجود دارد 
به شرطی که نگاه مان را 

به آن ها دقیق تر کنیم.«

صادقجهانی|خبرنگار
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4 دلیل پزشیک برای رسدی اپها

 
یاسمین مشرف |  مترجم

سردی پاها ممکن است پاسخ طبیعی بدن به سردی هوا باشد، 

اما گاهی می تواند حکایت از شرایط  پزشکی خاصی داشته و 

نیازمند درمان باشد. بیماری های مختلفی از دیابت گرفته تا کم خونی بر درجه 

حرارت  پاهــا تأثیر می گذارند. کارشناســان می گویند برخــی عوامل زمینه ای 

می تواند سرد بودن مداوم پاها را به همراه داشته باشد. اگر عوامل خطر مرتبط با 

بیماری های قلبی عروقی مانند سابقه مصرف دخانیات، فشار خون و کلسترول 

باال یا دیابت دارید در ادامه با ما همراه باشیدتا با دالیل سردی پا ها آشنا شوید .

دانستنی ها

پزشکی

آشپزیآشپزی من

ترشی

ترشی بامیه، مقوی پاییزی

سالمت

۱-بامیه ها را بشویید و اجازه دهید خشک شود.
۲- بهتر است از بامیه های ریز استفاده کنید.

۳- اگر خواســتید ته بامیه ها را بگیرید ، مواظب باشید مواد لزج 
آن بیرون نریزد.

۴-  داخل شیشــه ای تمیز به صورت الیه  الیه  بامیه ، سبزیجات 
)شوید و ترخون و ...( سیر و فلفل سبز قرار دهید .

۵- آب جوشــیده  خنک و ســرکه و نمک را با هم مخلــوط کنید و 
داخل شیشه بریزید.

۶-  می توانید به جای آب تنها سرکه بریزید.
۷- در ظرف را محکم ببندید و در جای خنک نگهداری کنید.

بیشتر بدانیم

بانوان
هورمون هایی که در 

خانم ها موجب اضافه 
وزن می شوند

شاید شما هم جزو کسانی باشید که همه راه های کاهش 
وزن را امتحان کرده اید اما نتیجه نگرفتید. یکی از مهم ترین 
نــکات بــرای کــم کــردن وزن در خانم ها داشــتن تعادل 
 هورمونی اســت. خانم هایی که تعــادل هورمونی ندارند
معمواًل سوخت و ساز در بدن آن ها پایین است و به همین 
دلیل در روند الغری دچار مشکل می شــوند. در ادامه به 

بررسی هورمون های مرتبط با کاهش وزن می پردازیم.
 تیروئید

مشــکل تیروئید شــایع ترین نوع به هــم ریختن تعادل 
هورمونی در خانم هاســت. کم کاری تیروئید بیماری 
اســت که در آن بــدن هورمــون تیروئید کافی نــدارد و 
باعث می شــود دچار افزایش وزن شــوید .از عالیم کم 
 کاری تیروئید می توان به خستگی، تحمل نکردن  سرما

خشکی پوست، یبوست و افزایش وزن اشاره کرد.
  استروژن

استروژن یک هورمون زنانه است که کاهش سطح آن 
می تواند باعث افزایش وزن در دوران یائســگی شود. 
سلول های چربی منبع دیگری از استروژن هستند که 
کالری را به چربی تبدیل می کنند واز این رو می توانند 

باعث چاقی در خانم ها شوند .
  پروژسترون

سطح هورمون پروژسترون در دوران یائسگی در بدن 
کاهش می یابد که این کاهش ممکن است باعث نفخ و 
جمع شدن آب در بدن زنان شود. از نشانه های کاهش 
پروژسترون این است که شما حس می کنید، بدن شما 

نسبت به قبل پرتر و سنگین تر شده است.
  تستسترون

نامتعادل بودن میــزان  تستســترون، می تواند باعث 
اختــالالت قاعدگــی، رشــد موهــای صــورت، آکنه و 
ناباروری و از همه مهم تر افزایش این هورمون، موجب 

چاقی در خانم ها  شود.
انسولین

انسولین مسئول تنظیم چربی و کربوهیدرات در بدن 
اســت. این هورمون به بــدن اجازه می دهــد از گلوکز 
 اســتفاده کند. سطح باالی انســولین در بدن  خانم ها

منجر به افزایش وزن خواهد شد.
  هورمون استرس یا کورتیزول

کورتیزول معــروف بــه هورمون اســترس، بــه تنظیم 
فشار خون و سیســتم ایمنی بدن کمک می کند .این 
هورمون به بدن پیــام می دهد که باید مــواد غذایی با 
میزان کالــری باال مصرف کنــد و مقادیر بــاالی آن در 
بدن منجر به افزایش اشــتها و در نتیجه چاقی خواهد 
شــد. اســترس و کمبود خواب دو دلیل عمــده در باال 
رفتن سطح کورتیزول در بدن هستند پس اگر دوست 
ندارید چاق شوید بهتر است به میزان کافی بخوابید و 

سطح استرس خود را در روز کنترل کنید.
منبع: باشگاه خبرنگاران

  گردش خون ضعیف

گــردش خــون ضعیــف یکــی از دالیــل عمده ســردی 
پاهاســت. وقتی دمــای محیــط کاهش می یابــد، بدن 
تالش می کند هســته مرکزی خود را گرم نگه دارد. در 
نتیجه، رگ هــای خونی در اندام  هــای بیرونی منقبض 
می شــوند تا گــردش خــون بــه قســمت مرکــزی بدن  
محدود شود. در این شرایط، قسمت هایی از بدن مانند 
دست ها، پاها، گوش ها و بینی مقداری از گردش خون 
خــود را از دســت می دهند و ما آن ها را ســرد احســاس 
می کنیم. این موضوع کامال طبیعی اســت. اما گردش 
خون ضعیــف می توانــد نتیجه نشســتن بیــش از حد و 
داشتن یک سبک زندگی بی تحرک باشد. اگر در طول 
روز زمان زیــادی را در حالت نشســته به ســر می برید و 
تحرک کمی داریــد، احتمال کاهش گــردش خون در 
پاهایتان افزایش می یابد و شــما پاهایتان را ســردتر از 

بقیه قسمت های بدن احساس خواهید کرد.
گردش خون ضعیــف به دلیــل عوامل خطــر مرتبط با 
بیماری های قلبی یک مشکل نگران کننده است. پمپاژ 
خون در بدن با سرعت کافی چالشی برای بدن است و 
ســردی مداوم پاها می تواند نشــانه ای از این باشد که 
بدن در این چالش موفــق عمل نکرده اســت. بیماری 
شریانی محیطی مشــکلی اســت که در نتیجه گردش 
خون کم در پاها ایجاد می شــود.این وضعیت می تواند 
عواقب بسیار جدی تری به همراه داشته باشد  بنابراین 
باید توسط یک متخصص معاینه و درمان شود. مصرف 
دخانیات یکی  از عواملی است که گردش خون ضعیف 

را به همراه دارد.

 کمبود آهن

آهن یک ماده معدنی است که چندین عملکرد مهم در 
بدن دارد و عمده ترین  آن ها نقشی است که در ساخت 
گلبول های قرمز خون و انتقال اکســیژن به بدن دارد. 
کمبود آهــن  باعث کم خونی می شــود و عالیمی مانند 
خستگی را به دنبال دارد. کم خونی همچنین می تواند 
سردی مزمن پاها را به همراه داشته باشد. کم خونی فقر 
آهن حتی در افراد بسیار سالم نیز ممکن است رخ دهد. 
با ایجــاد تغییراتــی در رژیم غذایی و  مصــرف مکمل ها 
می توان تقریبا به راحتی مشکل کم خونی را درمان کرد. 

 دیابت نوع یک یا 2

دیابت یکــی از بیماری هــای زمینه ای اســت که باعث 
می شود فرد در پاهایش احساس سردی داشته باشد. 
آســیب عصبی بــه پاها یکــی از دالیــل ایجاد احســاس 
ســردی در آن هاســت. عالیم دیگر ممکن است ایجاد 
بی حسی یا گزگز در پاها باشد. اگر عالیم آسیب عصبی 
در پاها را تجربه کردید، به یک متخصص مراجعه کنید 
و توجه بیشــتری بــه بریدگی ها یــا جراحت هایی که در 

پاهایتان ایجاد می شود داشته باشید.
 کم کاری تیروئید 

اگر غده تیروئید به اندازه کافی هورمون تیروئید تولید 
نکند، متابولیسم یا سوخت و ســاز بدن  تحت تأثیر قرار 
می گیرد. از آن جا که متابولیســم هم ضربان قلب و هم 
دمای بدن را کنترل می کنــد، تیروئید کم کار می تواند 
کاهش گــردش خون و ســرد شــدن پاهــا را بــه همراه 
داشته باشد. گنجاندن ورزش بیشتر در برنامه روزانه، 
مصرف پروتئین بیشتر و کربوهیدرات های تصفیه شده 

و کافئین کمتر از راه های  تقویت متابولیسم هستند.
 چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

اگر از ســردی مکرر پاها رنج می بریــد، ابتدا یک جفت 
جوراب پشمی باکیفیت تهیه کنید. اگر سردی پا ادامه 
یابد، ممکن اســت الزم باشــد به یک پزشک متخصص 
مراجعه کنیــد. اگر همراه با ســردی پا عالیــم زیر را نیز 

تجربه می کنید مراجعه به پزشک را به تاخیر نیندازید:
 مشاهده زخم هایی روی انگشتان پا که بهبودی آن ها 

مدت زیادی به طول می انجامد.
  خستگی طوالنی مدت

  تغییرات وزن
  درد پا

  نکاتی برای رفع سردی پاها

  هنگام نشستن روی صندلی اجازه ندهید که پاهایتان 
آویزان بماند.چهار پایه ای زیر پای خود بگذارید.

  فعالیت های هــوازی ماننــد پیاده روی یــا دوچرخه 
ســواری را بــرای افزایــش گــردش خــون مناســب و 

جلوگیری از سرد شدن پاها امتحان کنید.
 در فصول سرما جوراب های گرم و راحت بپوشید.

 اگر سیگاری هستید آن را ترک کنید زیرا ممکن است 
باعث ضعیف شدن گردش خون شود.

 به طور مداوم کلسترول ، فشار خون و قند خون خود 
را بررسی کنید.

  غذا های غنی از اسید های چرب امگا۳ مانند ماهی 
ســالمون، گردو، تخم کتــان و دانــه کدو تنبــل را برای 
جلوگیری از عروق مسدود شده و گردش خون ضعیف 
neufoot.com :منبع مصرف کنید.  

 با سرد شدن هوا ممکن است در پاها احساس سردی کنید که به دالیلی مانند کم خونی 
یا کم کاری تیروئید مربوط است

 بامیه -  نیم کیلوگرم
 شوید و ترخون و تخم آن ها  -  به میزان 
الزم )ریحان ، مرزه ، گشنیز وجعفری هم 

می توانید استفاده کنید.(
 سیر- ۶ تا ۷ حبه

 فلفل سبز تند -  ۴ تا ۵ عدد
 آب جوشیده خنک -   ۲ لیوان

  سرکه -  ۲ لیوان

روشی ساده برای نابودی کرونا 
در ۱۵ ثانیه!

 
دانشــمندان آمریکایی در تحقیقــات اخیر خود 
توانستند یک روش ساده و کاربردی برای از بین 

بردن ویروس کرونا در ۱۵ ثانیه کشف کنند.
 با گذشت چندین ماه از شــیوع کرونا در جهان 
و تــالش دانشــمندان بــرای کشــف واکســن و 
داروی ایــن بیمــاری تاکنــون هیــچ درمانــی 
برای آن کشــف نشــده اســت و تنها راه در امان 
ماندن از این ویروس رعایت دستورالعمل های 
مقامــات  ســوی  از  شــده  اعــالم  بهداشــتی 

بهداشتی است.
دانشمندان دانشگاه کانتیکت در ماساچوست 
آمریــکا در تحقیقــات اخیر خــود به ایــن  نتیجه 
دســت یافته اند که مــاده ُید می توانــد در از بین 

بردن کرونا ویروس موثر باشد.
 بــه گفته ایــن دانشــمندان ماده یــد ضدعفونی 
کننده مناسبی در برابر ویروس کروناست و ۱۵ 
ثانیه شست وشوی دهان و بینی با آن ویروس را 

از بین خواهد برد.
این محققان آمریکایــی، هنگامی که نمونه های 
ویــروس کرونــا را در برابــر ســه غلظــت مختلف 
محلول ید 0/۵ درصــد، ۱/۲۵ درصد و ۲/۵ 
درصد آزمایش کردند، مشخص شد که محلول 
ید در مدت ۱۵ ثانیه ویــروس را کامال غیرفعال 
می کند، اما زمانی که همان آزمایش را با اتانول 

انجام دادند ویروس همچنان فعال بود. 
به گفته دانشــمندان حتی محلــول رقیق 0/۵ 
درصــد یــد هــم می توانــد در ۱۵ ثانیــه ویروس 
کرونا  را از بین ببرد و این نشان دهنده خاصیت 

ضدعفونی کنندگی قوی محلول ید است.
بینــی و دهــان یکــی از اصلی تریــن محل هــای 
ورود ویروس کرونا به بدن انســان هســتند که با 
ضدعفونی کردن آن ها توسط محلول ید در ۱۵ 

ثانیه می توان ویروس کرونا را از بین برد.
 ناگفتــه نمانــد هنوز این ادعــا به تایید ســازمان 

بهداشت جهانی نرسیده است.

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

راه های زیادی برای فعال کردن بچه ها وجود دارد، حتی 
این روزها که مجبوریم فاصله اجتماعــی را حفظ کنیم. 
بچه ها باید هر روز یک ســاعت فعالیت در سطح متوسط 
تا شدید داشته باشــند. در ادامه چند پیشــنهاد داریم تا 

فرزندان تان را به فعالیت بدنی تشویق کنید.

 خانوادگی ورزش کنید

بچه هــا به صــورت دســته جمعی و همــراه بــا خانواده، 
و تحــرک می شــوند.  بــه ورزش  بیشــتر عالقه منــد 
پیاده روی هــای خانوادگــی، دوچرخه ســواری های 
خانوادگــی یا حتی یــک توپ بازی ســاده  هیجان انگیز 

نمونه های خوبی برای فعالیت خانوادگی هستند.

کودک را به فعالیت های بیرون از خانه تشویق کنید

هر وقت امکانش فراهم شد، کودک تان را تشویق کنید 
که به فضای باز برود، حتی اگر قدم زدن در اطراف خانه 

همراه خواهر یا برادر باشد.

ویدئوهای ورزشی آنالین تماشا کنید

ویدئوهای ورزشــی آنالین زیاد و متنوعی در دســترس 
هستند که می توانند شما و بچه ها را تشویق به تمرینات 

ورزشی در خانه کنند.

چالش ورزشی درست کنید

بــا فرزندان تــان یــک چالش 

ورزشی متناســب با سن و سال 
آن ها در نظر بگیرید. مثاًل قرار 
بگذاریــد در هفتــه پنج بــار به 

دوچرخه سواری بروید یا هر روز 
تعداد حرکات شنایتان را افزایش 

بدهید و به ۵0 شنا برسانید.

بچه ها را تشویق به انجام کارهای خانه 

کنید

کارهایی مانند گردگیری منزل، شستن 
خــودرو یــا تمیــز کــردن انبــاری و ...، 

فرصت هــای خیلی خوبــی برای 
تحرک بچه ها هســتند. بچه ها 

را متناســب بــا سن شــان در 
انجام کارهای خانه شــریک 

کنید.

غذاهای سالم تری در خانه 

تهیه کنید

خیلــی مهــم اســت کــه مصرف 

هله هوله  و دیگر خوراکی های ناســالم را محدود کنید 
و به بچه ها اجازه ندهید اسنک های ناسالم بخورند. 
سبزیجات و غذاهای ســالم را طوری برای بچه ها 

سرو کنید که جذاب تر باشد.

خودتان الگوی مناسبی باشید

بهتریــن روش آمــوزش رفتارهــای درســت 
بــه بچه هــا این اســت کــه خودتــان الگوی 
ایــن رفتارهــا باشــید. وقتــی خودتــان 
بــرای  یــا  می کنیــد  پیــاده روی 
می رویــد بیــرون   دویــدن 
بچه ها هم تشــویق می شوند 

از شما تقلید کنند.

مدت زمان استفاده  بچه ها از ابزارهای الکترونیکی 

را محدود کنید

با توجه به مجازی شــدن مدارس و اســتفاده  بیشــتر از 
رســانه های اجتماعی مجازی همه  افــراد زمان زیادی 
از روز را پــای رایانــه، موبایــل و ... ســپری می کننــد. 
خانواده ها موظف اند مدت زمان اســتفاده از ابزارهای 

الکترونیکی را برای بچه ها محدود کنند.

وعده های غذایی تان را خانوادگی و دورهم بخورید

حاال که فرصتــی پیش آمده تــا اعضای خانــواده زمان 
بیشــتری در خانه باشــند، از این فرصت بــرای دور هم 

غذا خوردن بیشترین بهره را ببرید.

رفتارهای سالم کودکان را بیشتر تشویق کنید

وقتی بچه ها ورزش می کنند، میوه و سبزی می خورند 
و فعالیت ســالمی انجام می دهنــد، فراموش نکنید که 

آن ها را تشویق و تحسین کنید.
 

 ۵علت اصلی 
ابتال به عفونت کلیه

دالیل زیادی ممکن است باعث عفونت و سنگ 
کلیه شود. در این جا برخی از دالیل عفونت کلیه 

بیان شده است.
  موارد بهداشتی

عفونت کلیــه معمــواًل به دلیــل رعایــت نکردن  
بهداشــت در توالت ایجــاد می شــود. هنگامی 
که فرد از حمام  یا صندلی توالت تمیز اســتفاده 
نمی کنــد، احتمــال ابتــال بــه عفونت دســتگاه 

ادراری وجود دارد.
  سنگ کلیه

 وقتی مــواد معدنی و ســموم اضافــی به صورت 
ادرار به درســتی از بدن خارج نشــوند ، به دلیل 
عملکرد نامناســب یک یا هــر دو کلیــه این مواد 
تشــکیل ســنگ می دهند. افرادی که از ســنگ 
کلیه رنــج مــی برنــد مســتعد عفونت کلیــه نیز 

هستند و باید به موقع برای درمان اقدام کنند.
  بزرگی پروستات

 مردانی که از بزرگ شدن پروستات رنج می برند 
، اغلب برای ادرار کــردن با مشــکل روبه رو می 
شوند. در بسیاری از موارد ، این موضوع ممکن 

است منجر به تجمع سموم و عفونت کلیه شود.
  ضعف ایمنی

 این مشــکل نیــز یکــی از دالیل عمــده عفونت 
کلیه اســت. افرادی که رژیم غذایی نامناســب 
و ایمنــی ضعیفی دارنــد ، به طور کلــی با انواع 
مختلفی از مســائل مانند عفونــت کلیه روبه رو 
می شــوند. نکته قابــل توجه این اســت که این 
بیماری ممکن است بیشتردر طول تغییرفصل 

دیده شود.
  روابط زناشویی

ایــن موضــوع در صورتــی اتفــاق مــی افتد که 
مقاربــت باعث تحریک و احســاس ســوزش در 
مجــرای ادرار شــود ، بنابرایــن باکتــری هــا را 
بیشتر به سمت کلیه و مجاری ادراری سوق می 

دهد) جایی که باعث عفونت کلیه می شود(.
مشــکل فرد باید به موقع تشخیص داده شود و 
یاد بگیرد که چگونه عالیم و نشــانه های اولیه 
عفونت کلیه را تشــخیص دهد تا پزشک بتواند 

به موقع سنگ کلیه را رفع کند.

مهسا کسنوی
خبرنگار

تشویق کودکان به ورزش در روزهای کروانیی

مهدیس مرادیان 
خبرنگار

منبع: تبیان
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زندگی سالم 
چهارشنبه 
    2 مهر 1399   
شماره 1702 

* بعد از مطالعه پرونده زندگی سالم، واقعا برام سواله 
که ما ایرانی ها چطور می تونیم به عکس شهدا و صورت 
جانبازان عزیــز نگاه کنیــم و خجالت نکشــیم که چرا 

برای بهتر شدن شرایط کشور، تالش نکردیم.
* من تازه عینکی شــدم و واقعا باهاش مشــکل دارم. 
به ویژه وقتی ماســک می زنم! می خواستم عینک روز 
بــذارم کنار امــا دیدم در صفحه ســالمت نوشــتید که 
باعث پیشگیری از کرونا میشــه و از تصمیمم منصرف 

شدم!
مدرســه  دربــاره  زندگی ســالم  گفتــی  گل  آخ،   *
شوهرداری. کاش تو ایران هم بزنن و البته معلمش باید 
یک خانم باشه. مردها از کجا می دونن که شوهر نمونه 

چه ویژگی هایی داره، باید خودمون بهشون بگیم.
* به نظرمن سن یک عدد است و نمی تونه بیانگر پیری 
یا جوانی فرد باشــه، مهم داشــتن دل جوان است چه 
بسا بعضی جوانان بیکار و افسرده امروز که گرد پیری 
روی صورت شان نشسته چون دلشــان پیر شده. پس 
با درج عدد در صفحه سالمندان)60+( تاکید نکنید 

سن کهولت چقدره!

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز بررسی باد الستیک های خودرو

قرار و مدار

خودرو هم مانند تمام وســایل دیگه ای که 
ازشون استفاده می کنین، نیاز به یک سری 
مالحظات داره. امروز حتما باد الستیک های 

کنین چون اگر کم شده خودروتون رو چک 
باشــه، هم مصرف 
بنزین رو می بره 
بــاال و هم عمر 
الستیک رو کم 

می کنه.

 مراجعــه بــه مشــاور بــرای 

انتخاب رشته ضروری است؟1
در پاسخ به این ســوال رایج باید 
گفته شــود بــا توجــه بــه این که 

انتخاب رشته کاری است اصولی، پس بهتر 
است در این زمینه از تجربیات مشاورانی که 
در این زمینه تخصص کافی دارند، استفاده 
کنید چون آن ها در زمینه معرفی رشــته ها، 

میزان ظرفیت دانشــگاه ها 
و ... اطالعات مفیــدی را در 
اختیار شما قرار خواهند داد 
و همچنین یک مشاور خوب 
می تواند اطالعات غلطی را 
که در ذهن داوطلب توســط 
دیگران ایجاد شده  تشخیص 
دهد و آن را اصالح کند. با این 
حال، شما باید حتما دفترچه 
راهنمای انتخاب رشته های 
تحصیلی برای دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی سال 

۱۳۹۹  راکه حاوی تمامی شرایط و ضوابط 
اختصاصی رشــته های مختلــف تحصیلی 
دوره های روزانه، نوبت دوم)شبانه(، مجازی، 
پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد، دانشگاه 
پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی 
و غیردولتــی اســت و روی ســایت ســازمان 

ی
قان

ده
م 

یث
:م

س 
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و  ســوگ  بحــث  خصــوص  در 
غم دیدگی افراد بســته بــه عوامل 
میــزان  ســن،  چــون  مختلفــی 
صمیمیت بــا فــرد از دســت رفته، 
میزان دریافت حمایت از سمت دیگر اعضای خانواده، 
ناگهانی بودن یا قابل پیش بینی بودن مرگ متوفی، 
سطح رشدی و درک از مرگ و میزان تاب آوری و تحمل 
سختی های زندگی واکنش نشــان می دهند و زمان 
داغدیدگی به طور معمول تا شش ماه طبیعی است. 
شما به عنوان دخترخاله از این که نگران حال ایشان 
هستید، مشخص است که رابطه نزدیکی با وی دارید 

و می توانید نقش موثری در سوگواری او داشته باشید.

کمک کنید تا احساساتش را ابراز کند
بهتر اســت چند وقت یک بــار به دیدن ایشــان بروید و 
به مرور خاطرات خواهر فوت شــده ایشــان و بازگویی 
آن ها بپردازید. همچنین سعی کنید مشارکت دختر 
خاله تان را در بیان و ابراز احساســات داشته باشید تا 
تخلیه احساسات صورت گیرد و به لحاظ ذهنی ایشان 
کم کم درک کنند کــه راه ارتباطی با خواهر از دســت 

رفته اش همین مرور خاطرات است.

او باید سازگارانه با این غم کنار بیاید
باهم قــرار بگذاریــد و هر چند وقــت یک بار بــا رعایت 

پروتکل های بهداشتی بر سر مزار دخترخاله مرحوم  تان 
بروید. بگذارید گاهی تنها دقایقی در این موقعیت باشد 
تا دل گفته هایش را با او بگوید و به نوعی خداحافظی 
کند و بداند موعد ارتباط احساسی با فرد از دست رفته 
مثال آخر هفته ها و بر سر مزار یا مرور خاطرات است. در 
این واکنش ها شما به دخترخاله تان کمک می کنید تا 
به شکل سازگارانه ای با از دست دادن خواهرش کنار 
بیاید و نــوع رابطه اش از شــکل دیدار هــر روز و ارتباط 
مستقیم با خواهرش در زمان حیات به مرور خاطرات 
و پذیرش نبودن وی  باشد که باید با همراهی شما برای 

ایشان جا بیفتد.

کمک کنید تا زندگی را از سربگیرد
شما به عنوان یک همراه به دخترخاله تان کمک کنید 
تا زندگی را از سر بگیرد و به فعالیت های تحصیلی خود 
ادامه دهــد. درباره واکنش های داغدیدگی در ســن و 
سال دخترخاله تان بدانید اولین آن ها واکنش تحصیلی 
به مرگ معرفی شده است. واکنش هایی که در محیط 
مدرسه معموال نشان داده می شوند، تمرکز نداشتن، 

کاهش نمرات کالسی، کاهش حافظه، خیال بافی های 
بیشــتر از معمــول و ... را دربرمــی گیــرد. کــودکان و 
نوجوانانی کــه با یک فقــدان ناگهانی ماننــد مرگ در 
حال کنار آمدن هســتند، ممکن اســت انگیــزه انجام 
فعالیت های ورزشی، شرکت در گروه های اجتماعی 
یا تکالیف مدرســه را نداشته باشند و از لحاظ هیجانی 
فاصله بگیرند یا واکنش های اضطراب زا و پرخاشگرانه 

بیشتری نسبت به گذشته از خود نشان دهند.

شرایطش تا چند ماه دیگر بهتر می شود اما ...
اگرچه بسیاری از نشانه هایی که بالفاصله پس از مرگ 
عزیزان پدید می آیند، 6 تا ۱۲ ماه بعد از واقعه به تدریج 
کاهش می یابند ولی مشــکالت برخی از افــراد ادامه 
دارد که نیازمند مداخالت بالینی اســت. نشانه های 
سوگ طوالنی شامل غم و اندوه شدید، احساس گناه، 
اشتیاق و حسرت عمیق درباره متوفی، درگیری ذهنی 
با عزیز فوت شده یا اتفاقات درباره مرگ، اجتناب از به 
یاد آوردن فقدان، تندخویی و به سختی اعتماد کردن 
یا مراقبت کردن از دیگران را شامل می شود. بنابراین 
در صورت طوالنی تر شــدن و گذشت شــش ماه تا یک 
سال و طبیعی نشدن رفتارهایش، حتما از روان شناس 
کمک بگیرید تا به او در سوگواری به هنجار کمک کند.
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مشاوره 
زوجین

دختر خاله 12 ساله ام بعد از فوت خواهر سرطانی اش به زور زندگی می کند

  خوش بین باشید

اگر انتظار داشــته باشــید مکالمه ای که 
پیش رو دارید، بد پیش بــرود همین طور 
خواهد شد. اگر تصورتان این باشد که این 
گفت وگوی مهم، شرایط را وخیم تر خواهد 
کرد، احتماال همین گونه خواهد شد. شما 
باید ابتدا انتظارات خود از این گفت وگو را 

تعریف کنید و خوش بین باشید.

  علت گفت وگو را پیدا کنید

آیــا می خواهید ایــن صحبت جــدی را با 
شوهرتان داشته باشــید تا بهتر بفهمید 
نظر شوهرتان درباره این موضوع چیست؟ 
آیا می خواهید ســوء تفاهمــی را برطرف 
کنیــد؟ آیــا الزم اســت درباره یــک رفتار 
ناراحت کننده یا دروغی که شنیده اید با 
شوهرتان بی رودربایستی و جدی حرف 

بزنید؟ آیــا نگران فاصله ای که بین شــما 
افتــاده هســتید و علتــش را نمی دانید و 
می خواهیــد همــه چیــز را شــفاف از 

شوهرتان بشنوید؟

  اولین جمله تان برای شــروع بحث 
مهم است

نگویید »می توانیم با هم حــرف بزنیم؟« 
یا »مــا باید با هــم حرف بزنیــم«. صحبت 
خود را با جمله ای شــروع کنید که معلوم 
شــود موضــوع مــورد بحث تان ســخت، 
حساس و دردناک است. آشکارا بگویید 
که می دانید طرز فکرتان متفاوت اســت 
امــا می خواهید با همکاری هــم به درک 
بهتری از طرزفکرهای تان برسید. به یک 
مقدمه  مناســب فکــر کنید. چنــد جمله  
مناسب برای مقدمه: »من درباره ... فکر 
کرده ام«، »نظر تو درباره ... چیست«، »من 

می خواهم نظــرت را دربــاره ... دقیق تر 
بدانم«. طفره نروید؛ بی حاشــیه و ســاده 

روی موضوع اصلی تمرکز کنید.

  چه زمانی و کجا حرف بزنید؟

بــرای گفت وگو های ســخت و اســترس 
برانگیــز، شــوهرتان را به ســینما و تئاتر 
نبرید. شــما بــه جایــی دنــج و آرام برای 
گفت وگــو نیاز داریــد.  زمان مناســبی را 
برای گفت وگوی جدی انتخاب کنید. از 
شوهرتان نخواهید فوری با شما موافقت 
کند. هر دوی شــما باید خونســرد و آرام 
باشــید تا به نتیجه گیری مناسب برسید 
اما خیلی هــم فاصلــه نیندازیــد، توافق 
کنیــد کــه چیــزی حــدود دو روز فرصت 
کافی اســت.  درباره مــکان گفت وگوی 
تان توافــق کنیــد. خیلی بهتر اســت که 
خانــه را از حضــور بچه هــا خالــی کنید و 
همین جــا حرف های تــان را بزنید، مگر 
این که شوهرتان ترجیح دهد در یک مکان 
عمومی مانند رستوران با هم حرف بزنید.

  از این چند استراتژی  کمک بگیرید
در تمام مــدت گفت و گــو، احترام تــان را 
به شــوهرتان نشــان دهید. با لحــن بد با 
شــوهرتان حرف نزنید.  کالم شــوهرتان 
ارتبــاط  بــه  نســبت  نکنیــد.  قطــع  را 
غیرکالمی تــان هوشــیار باشــید. تماس 
چشــمی تان را حفظ کنید. ایــن را درک 
کنید که فهم شما از چیزی که شوهرتان 
می گویــد لزومــا به معنــی موافقــت با آن 
نیســت، پس از توضیح بیشــتر خواستن 
برای درک بیشتر و رفع سوء تفاهم هراس 
نداشته باشید. حاشیه نروید. مکالمه تان 
را فقط دربــاره موضوعــی نگــه دارید که 
توافق کرده اید، حرف بزنید. به یک توافق 
واقعی برسید، نه ظاهری. سپس کمی به 
هم زمان دهید تا ببینید چگونه با مسئله 
برخورد خواهید کرد.  اگر مشکل تان ادامه 
دار شد و دردسرساز، پس هر دوی شما نیاز 

دارید به یک مشاور مراجعه کنید.
برای نوشتن این مطلب از برترین ها کمک 

گرفته شده است

بانوان

   نحوه انجام این پژوهش

 این سوالی است که گروهی از محققان در دانشگاه 
درســدن آلمان به دنبال پاســخی برای آن بودند. 
در این مطالعه آن ها ۱7۳ نفر را مورد بررسی قرار 
دادند. ابتدا از آن ها خواستند تا پرسش نامه هایی 

درباره خودکنترلی، باور آن ها دربــاره قدرت اراده 
و ساعت خواب ایده آل را تکمیل کنند. سپس به مدت 

۱0 روز هر روز صبح آن ها ساعت خواب شب قبل و کیفیت 
آن را ثبت کردند. در ایــن مدت، میزان اســترس روزانه افراد هم 

اندازه گیری شد.

   اراده، قدرتی بی انتها یا محدود؟
نتایج این مطالعه نشان می دهد نگرش افراد درباره اراده با میزان زمانی که 
آن ها ساعت خواب شان را به تعویق می اندازند، ارتباط دارد. به صورت کلی 
دو نوع نگرش درباره اراده بین افراد دیده می شود؛ یکی تصور این  که قدرت 
اراده در ما، محدودیت هایی داشته و خستگی و استرس می تواند آن را کاهش 
دهد و برای تقویت دوباره آن، به استراحت نیاز داریم. تصور دوم اما بر این باور 
است که در هر شرایطی می توانیم اراده کنیم و کاری را انجام دهیم، چرا که 
اراده قدرتی بدون محدودیت اســت و تنها کافی اســت خودکنترلی خوبی 
داشته باشیم. در این مطالعه افرادی که اراده را به عنوان منبعی محدود در نظر 
می گرفتند، هر شب خواب خود را بین 40 تا 50 دقیقه عقب می انداختند. 
در مقابل اما وقتی افراد باور به نا محدود بودن اراده داشتند، با تاخیر بسیار 

کمتری به رختخواب می رفتند. اما چرا این گونه است؟

   گشت و گذار اینترنتی خواب آور است؟

این مطالعه پاســخ دقیقی برای چرایی این مســئله ندارد امــا مجریان آن 
می گویند این اتفاق شاید برای این باشد که افرادی که باور به محدود بودن 
اراده دارند، تصور می کنند با تماشای تلویزیون، گشت زدن در اینترنت یا 
نشستن روی مبل و کارهایی از این دست، می توانند انرژی الزم برای آماده 
شــدن برای خواب را پیدا کنند، اما در گروه دیگر به دلیــل نگرش آن ها به 
موضوع اراده، فرد قائل به خودکنترلی بیشتری است و در نتیجه با صرف 
وقت کمتری می تواند از جای خود بلند شود. راستی شما جزو کدام دسته 

هستید؟

 چرا وقتی خسته ایم
 خواب را به تاخیر می اندازیم؟

  تا حاال پیش آمده شــب، بعد از یک روز طوالنی و 
خسته کننده، همین طور بنشینید و دایم بلند شدن و 
آماده شدن برای خواب را به تعویق بیندازید؟ هر چند 
این کار تجربه ای شایع بین غالب افراد است اما برخی 

افراد برای زمانی طوالنی تر خواب خود را به تعویق می اندازند. چرا؟
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 از دنیای 
روان شناسی

اصول صحبت با شوهر درباره موضوعات جدی

دختر خاله 12 ســاله ای دارم که 3 ماه پیش، خواهر بزرگ ترش را به خاطر سرطان از 
دست داد و از آن زمان، رفتارهایش خیلی تغییر کرده است. دیگر مثل قدیم، نیست. درس 
نمی خواند و انگار هیچ چیز دیگر برایش مهم نیست. دختر سرزنده و شادی بود اما االن به 

زور زندگی می کند. آیا من و مادرم می توانیم به او کمک کنیم؟ چطور؟

اهمیت انتخاب رشته از کنکور بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست. طبق 
اعالم سازمان ســنجش، داوطلبان از امروز تا شنبه 5 مهر فرصت 
دارند تا مراحل انتخاب رشته را انجام دهند و یکی از تاثیرگذارترین 
تصمیم های زندگی شــان را بگیرند. انتخاب رشته کنکور در جامعه 
امروزی ما یکی از اولین انتخاب های تاثیر گذار برای آینده تحصیلی و پلی به ســوی 
پیشرفت شغلی محسوب می شود پس داشتن اطالعات کافی در زمینه انتخاب رشته 
اصولی بسیار ضروری است. واضح است که اگر انتخاب رشــته بدون آگاهی کامل 
صورت گیرد، به تبعات جبران ناپذیری در زندگی فرد منجر می شود که از جمله می توان 
به عدم موفقیت تحصیلی، عدم رضایت شغلی، احساس ناکارآمدی و افسردگی اشاره 
داشت. در ادامه به رایج ترین سواالتی که هنگام انتخاب رشته در ذهن داوطلبان ایجاد 

می شود، پاسخ داده می شود.

محوری
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سنجش منتشر شده با دقت بخوانید.
 امروز انتخاب رشــته کنیم یا 

شنبه؟2
ســوال های  از  دیگــر  یکــی 
رایــج داوطلبــان این اســت که 
در روزهــای اول انتخاب رشــته کنیــم یا به 
روزهــای آخــر موکــول کنیــم؟ با توجــه به 
این که امســال مهلت انتخاب رشــته ۲ تا 5 
مهر تعیین شــده، ســعی کنیــد در روزهای 
پنج شــنبه و جمعه ایــن کار را انجــام دهید 
چــون برخــی داوطلبــان بــه دلیــل این که 
انتخاب رشــته را بــه روزهای آخــر موکول 
می کننــد، در لحظــات پایانــی آن را بدون 
دقت و با اســترس زیادی انجام می دهند و 
این کار می تواند اشــتباه در پر کردن فرم را 
به وجود آورد. البته واضح است که ابتدا باید 
بررســی های الزم را انجام دهید اما تالش 
کنید که هرچه زودتر به جمع بندی برسید.

عالقه را اولویت قرار دهیم یا 

آینده شغلی؟3
سعی کنید انتخاب رشته مبتنی 
بر عالقه فردی باشد چون تجربه 
ثابــت کــرده اگر فــردی بــه رشــته ای عالقه   
داشــته باشــد، احتمال موفقیت باالتری در 
دانشــگاه و ســپس بــازار کار دارد نســبت به 
کســی که بدون عالقــه کافی 
و صرفــا برای داشــتن منزلت 
اجتماعی باالتــر و تحت تأثیر 
حرف های دیگران رشــته ای 
را بدون بررســی عالقه مندی 
می کنــد.  انتخــاب  خــود 
عالقه مندی به رشته تحصیلی 
باعث می شــود تــا با پشــتکار 
بخوانیــد  درس  بیشــتری 
احتمالــی  ســختی های  و 
در مســیر راه را بــا جــان و دل 
تحمل کنید. البتــه باید توجه 
داشــته باشــید کــه عالقــه به 
تنهایــی کافــی نیســت و باید 

توانمندی های فردی را نیز در نظر گرفت.
 نحوه اولویت بندی رشته ها به 

چه صورتی باشد؟4
برای اولویت بندی رشته ها در ۳ 
وضعیت خوش بینانه، واقع بینانه 
و حتی بدبینانه باید شرایطی را در نظر بگیرید. 

در رشته های خوش بینانه احتمال قبولی شما 
کم است، در رشــته های واقع بینانه احتمال 
قبولی شما بیشتر اســت و در رشته های کف 
قابل قبول به احتمال بســیار قبول می شوید 
پس طوری رشــته ها را انتخاب کنید که از هر 
ســه گروه در آن باشــد. با این تصور که امکان 
قبول شدن در بعضی رشته ها  کمتر است، از 

انتخاب شان صرف نظر نکنید.
 هزینــه شــهریه دانشــگاه و 

شرایط خوابگاه به چه صورت 5
است؟

داوطلبــان عزیــز حتمــا در نظــر 
داشته باشید که فقط تحصیل در رشته روزانه 
به صورت رایگان است و بقیه دانشگاه ها اعم از 
شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس ها شامل 
هزینه هستند و همه دانشگاه ها دارای خوابگاه 
نیســتند. تمــام ایــن اطالعــات در دفترچــه 
انتخاب رشــته ذکر شده اســت که داوطلبان 

عزیز حتما قبل از انتخاب، آن را مطالعه کنند.
 کدام مراکز انتخاب رشته بهتر 

هستند؟6
 در ایــن ایــام شــاهد تبلیغــات 
گسترده در زمینه انتخاب رشته 
توسط افراد و مراکز زیادی هستیم پس سعی 
کنید مراکز معتبر را انتخاب کنید که زیر نظر 
آموزش و پرورش و نظام روان شناسی باشند و 
از نظریات مشاوران متخصص بهره مند شوید. 
حتما قبل از مراجعه به مشاور از متعهد بودن او 

و داشتن مجوزهای الزم مطمئن شوید.
 رایج ترین اشــتباه داوطلبان 

برای انتخاب رشته چیست؟7
مهم ترین عاملی کــه در انتخاب 
رشــته موثــر اســت، ویژگی های 
شخصیتی است که در بسیاری از موارد نادیده 
گرفته می شود. هر فردی دارای الگوهایی از 
تفکر، ادراک، احساســات و رفتار منحصر به 
خودش است. ویژگی های شخصیتی معموال 
در طول زندگــی فرد ثابت می ماند. بســته به 
تفاوت های شخصیتی افراد می توانند عجول 
یا صبــور، برون گرا یــا درون گــرا، مضطرب یا 
آرام و ... باشــند. رشــته و به تبع آن شغل، باید 
بــه صورتی انتخاب شــود کــه بــا ویژگی های 
شخصیتی شما هماهنگ باشــد. در غیر این 
صورت در طــول تحصیل و زمــان کاری دچار 

ناسازگاری با موقعیت می شوید.

اپسخ 7 سوال رایج درابره انتخاب رشته
 عالقه مهم تر است یا آینده شغلی، نحوه اولویت بندی رشته ها و ...

 این روزها ذهن همه داوطلبان کنکوری را مشغول کرده است

تصمیمی که در این 
لحظه می گیرید، به 
طورمستقیم  آینده 

شما را تحت تاثیر قرار 
می دهد. اگر امروز 
بدون کسب آگاهی 
انتخاب رشته کنید، 
در آینده برای این 

انتخاب خود افسوس 
خواهید خورد 

 نــکات علمــی، آموزشــی ، تاریخی
 و مســائلی را کــه می توانــد 

مورد عالقه سالمندان باشد 
روزهــای فــرد در صفحه آخر 

زندگی سالم بخوانید.

 

در طول زندگی مشترک تان زمان هایی خواهد بود که مجبورید گفت وگو های 
جدی و سختی با شوهرتان داشته باشید. این گفت وگو ها درباره مسائل سخت 
و پیچیده و موقعیت های دشواری هســتند که هیچ کدام تان دوست ندارید 
درباره شان حرف بزنید، چیز هایی که ممکن است هر دوی شما را عصبانی و 
ناراحت کند و بیازارد.  در این مطلــب توصیه هایی برای تان داریم که چگونه 

مکالمه های سخت تان را پیش ببرید.

زینبطباطبایی



برایت پیش آمده که تعریف کسی را به عنوان استاد شنیده باشی و وقتی با او برخورد می کنی باورت 
نشود فالنی استاد اســت؟ اصال به نظرت استاد به چه کسی می گویند؟ کســی که توی یک رشته 

درس خوانده و دکتر ایش را گرفته و استاد دانشگاه شده است؟ یا کسی که در یک زمینه به خصوص 
کلی تجربه و مهارت دارد یا ...؟ خب انگار دایره آدم هایی که می شود استاد خطاب شان کرد، خیلی 

بزرگ شده است. معلم کنکور هم استاد است، استاد دانشگاه هم استاد است، رفیق مان که خوب شعر 
حفظ می کند و می خواند هم استاد است، تعمیرکار هم استاد است و درعین حال هر کسی که بزرگ تر از 

ما باشد و بخواهیم احترامی به او بگذاریم هم استاد است. به نظر می رسد یک جای کار می لنگد. نمی شود 
استاد که یک روز برای خودش ابهتی داشت،  به راحتی خرج هر کسی که تازه دو روز است مهارتی را یاد گرفته 

بشود. بعضی ها با شنیدن نام استاد قبل از فامیلی شان خیلی زود خودشان را گم می کنند و بعضی وقت ها هم 
به کار بردن واژه استاد برای کسی که حسابی تازه کار اســت درکنار فردی که در یک حرفه سال ها تالش کرده 

و به جایگاهی رسیده می تواند نشان دهنده بی دقتی و بی انصافی ما باشد. هر کسی که خودش را در شبکه های 
اجتماعی متخصص و استاد معرفی می کند، الزاما قابل اعتماد نیست و هرکسی از مهارت ها و توانایی های خودش 

زیــادی تعریف می کنــد،  الزاما کاربلد و حرفه ای نیســت. واژه اســتاد را برای کســی خرج کنیم که مطمئن هســتیم 
سال های عمرش را برای یک تخصص و مهارت صرف کرده است و خودمان از نزدیک با کارش آشنا هستیم نه برای هر 

کسی از راه می  رسد و ادعای متخصص بودن دارد. 

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

استاد سالم، چطوری استاد؟  

خودت بساز 

 

این شما و این َنَمد دوست داشتنی  
    

مهسا فارسی | روزنامه نگار

مهسا این جاست تا شما را به ساختن یک عدد »جاچیزِی« زیبا، ساده و کاربردی دعوت کند. 
خیلی وقت ها دوست داریم که چیزهای ُخرد و ریزمان را در ســبدی بریزیم یا از باکس ها و سبدهای 
مختلف برای نظم دادن به وسایل مان استفاده کنیم. این شد که خواستم شما را با مقوله ای آشنا کنم 

که بتوانید با سرچ و خالقیت بیشتر، ایده اش را در ابعاد و اندازه های دلخواه تان پیاده کنید.

 همه آن چه نیاز دارید: پارچه نمدی، مداد و کاغذ، قیچی و خط کش، نخ کنفی یا بند
پارچه های نمدی را که بسیار هم دلربا و کاربردی هستند، فروشگاه های خرازی دارند و به سادگی با 
قیچی برش می خورند. اول الزم است الگو را روی کاغذ بکشید. من از کاغذ شطرنجی استفاده کردم 
چون کار با آن راحت تر اســت. دقت کنید الگوی برش این طرح را مطابق عکس بکشــید و نسبت ها را 

رعایــت کنیــد. مثــال مربعــی که در 
وســط الگو کشــیده شــده با حاشیه  
آن نســبت مشــخصی داشته باشــد 
وگرنه کار درست از آب درنمی آید. 
مــن مربــع را 10در10ســانتی متر 
درنظر گرفتم و برای حاشیه، نسبت 
یــک دوم را رعایــت کــردم یعنــی 
5ســانتی متر. درنتیجــه ابعاد کلی 
20ســانتی متر  طــرح بایــد 20در
باشــد. حــاال شــکل کاغــذی را بــا 
قیچی بــرش بزنیــد و بگذارید روی 
پارچــه نمــدی و الگو را پیــاده کنید 
و دوبــاره با قیچی بــرش بزنید. باید 
در چهارگوشــه طــرح ســوراخ های 
کوچکــی ایجــاد کنیــد. مــن ایــن 
ســوراخ ها را با دســتگاه پانچ کاغذ 
انجام دادم. حاال سعی کنید نمد را 
به شکل نهایی نزدیک و سوراخ ها را 

با بند به هم وصل کنید. 
چطور بود؟

ضامن آهو  

چی درسته، چی غلط؟ 

 زندگی سالم
  چهارشنبه

2  مهر ۱۳۹۹    

 شماره ۱۷۰۲

  روایت یک شاهد عیین

روز 2۸ نوامبر 1۹۸0 اســت. »آلن گادفری« پلیس شــهر »تادمدرن« انگلســتان مشغول 
پیداکــردن تعدادی گاو گمشــده بود. آلن موقع گشــت زنی زیر بارانی کــه لحظه به لحظه 
شدیدتر می شود، نوری پشــت درختان می بیند. ابتدا فکر می کند بالگرد یا بالونی آن جا 
فرود آمده  اما بعد متوجه می شود این نور بیضی شکل، باالی درختان و حدود 100متری  

او ثابت مانده است.
 با دقت نگاه می کند و متوجه جسمی فلزی و چرخان در هاله نور می شود. از ماشین پیاده 
می شــود تا بهتر آن را ببیند و روی کاغذ بکشــد اما ثانیه ای بعد خودش را داخل ماشــین و 
یک کیلومتر آن طرف تر می بیند و از نور هیچ اثری وجود ندارد. آلن حسابی گیج شده است و 
نمی فهمد داخل ماشین و آن هم در چنین مسافتی دور از محل گشت زنی اش چه می کند. 
دچار ســردرد عجیبی شده اســت و نمی تواند ماجرا را درک کند. درســت مثل این که در 
خواب بوده و تنها چیزی که به خاطر می آورد پیاده شدن از ماشین است. به ایستگاه پلیس 
برمی گردد تا کمی استراحت کند. مردد است که ماجرا را به افسر مافوق گزارش بدهد یا 
نه چون مطمئن است گفتن اش باعث خنده و مســخره همکارانش خواهدشد. در همین 
فکرهاســت که صدای بلند و هیجان زده یکی از همکارانش را می  شنود که در اتاقی دیگر 
درباره نور عجیبی صحبت می کند. ظاهرا به جز او چند پلیس و افراد دیگر هم متوجه این 
پدیده شده اند. آلن ماجرای خودش را خیلی مفصل برای آن ها تعریف می کند. همان جا 
متوجه پارگی پوتین هایش می شــود؛ انگار او را بــه زور روی زمین کشیده  باشــند. همین 

نشانه ها باعث می شود دیگران حرف های او را تاحدی باور کنند. ماجرای این پلیس  زودتر 
از آن چه انتظار می رود، رسانه ای و آلن به یکی از شناخته شده ترین پلیس های انگلستان 

تبدیل می شود.
   هیپنوتیزم به کمک کشف حقیقت یم آید

برخی روان شناســان با تحلیل و تجزیه ماجرایی که بر آلن گذشته است و آن بخشی که 
به خاطر نمی آورد، احتمال ربوده شــدن او توســط افراد ناشــناس را مطــرح کردند اما 
برای اطمینان بیشــتر از او خواستند هیپنوتیزم شــود. احتماال می دانید که در شرایط 
هیپنوتیزم افراد به خواب عمیق رفتــه و چیزهایی را به یاد و به زبان می آوردند. آلن در 
جریان هیپنوتیزم به خاطر آورد که بعد از پیاده شــدن از ماشین، خودش را در یک اتاق 
سفیدرنگ دیده در حالی که روی تختی دراز کشیده است و درکنار آن موجودی قدبلند 

با ریش کوتاه و چشــمانی نافذ و چند روبات ایستاده اند. 
نکته عجیب درباره آلن گادفری به ادعای خودش این است که بیگانه مدنظر برخالف 
دیگر موارد، نه یک موجود خاکستری با سر و چشمان درشــت بلکه کامال شبیه انسان 
بوده و آلن هیچ احساس ترســی از او نداشته اســت. ظاهرا آن مرد، معایناتی روی آلن 
انجام داده اســت. گادفری سال هاســت که اصرار دارد آن چه دیده، یک بشقاب پرنده 
بوده است. او حتی در کتابش به نام »آن ها چه کسی یا چه کسانی بودند؟« ادعا می کند 

که تا سال ها بعد ازطرف اشــخاص مرموزی همیشه تحت تعقیب بوده است.

Anton Gudim :اثر

داستان نویسی؟ شاعری؟ دغدغه رفقا سالم!

مسائل اجتماعی داری؟ خب جشنواره شعر و 

داستان »شهر من« مخصوص توئه. این مسابقه در دو 

بخش خردسال و نوجوان با موضوعاتی مثل اخالق شهروندی، 

بازیافت و پسماند، تعلق به شهر و مصرف بهینه انرژی برگزار میشه.

 
 shahrvandi-isf تا پونزدهم همین ماه فرصت داری، تو سایت

شماره پیامک 2000999ثبت نام کنی و آثارت رو بفرستی.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000

brightside :منبع

اثر :کریس گال

محاسبه

 استدالل و تفکر

هرن و خالقیت

express، mirror :منابع

»ما شارژر پشه ها هستیم« از نمای نزدیک!

آثار شما 

  دارم راه می روم که یک بوته می بینم. با گام هایی آرام به سمتش می روم و بعد از بازرسی کامل 
شروع به خوردن می کنم. صدای پایی را می شنوم که آرام آرام به من نزدیک می شود. کمی می ترسم 
و به روبه رو خیره می شوم. با دیدنش قدمی به عقب برمی دارم. مردی کچل و کوتاه قد است با کالهی 
شــبیه کاله جادوگرها. از چشــمان دریده قهوه ای اش شــرارت می بارد. دماغ عملــی اش مانند برج 
زهرمار روی صورتش خودنمایی می کند و روی لبش یک پوزخند مسخره وجود دارد. بلوز چهارخانه 
قهوه ای و شــلوار کتان قرمز پوشیده و یک جفت چکمه که فکر کنم دوســالی می شود که آن ها را تمیز 
نکرده است. یک تفنگ مشکی که از قد خودش بلندتر است، به دست دارد. لبخند خبیثانه ای می زند 
و دندان های سیاه کرم خورده اش نمایان می شود. تفنگ را باال می آورد. با ترس به او خیره می شوم. 
می گوید: »آهوی بیچاره«. خشکم زده است. نمی توانم تکان بخورم، انگار پاهایم به زمین چسبیده اند.  
چشــمانم را که باز می کنم، خودم را در جایی عجیب می بینم. یک رودخانه زیبا و درختانی که ســر به 
فلک کشــیده اند. مادرم را کنار مردی بــا چهره نورانی می بینــم که لبخند مهربانی بــر لب دارد. مرد 
به من نزدیک می شــود. ســرم را نوازش می کند و می گوید: »خوش اومدی آهــوی کوچک«. این مرد 
کیست؟ حس می کنم برایم آشناست. آهان یادم آمد. او ضامن ماست، ضامن آهوها. مادرم داستانش 

را برایم گفته است. 

پرونده های مجهول

   
مریم ملی  | روزنامه نگار

این که یک موجود، هشــت تا پا داشته باشــد و سه تا 
قلب و دوتا چشم خیلی عجیب است، مگر نه؟ چی؟ این که دوتا 
چشم داشته باشد، عجیب نیست؟ خب! شاید حق با شما باشد 
ولی انصافــا این که یــک موجود هشــت پا جــزو باهوش ترین 
جانــداران کره زمین باشــد کــه دیگــر خیلی عجیب اســت، 
نیســت؟ طــی آزمایش هایــی کــه روی اختاپوس هــا انجام 
شده اســت، آن هــا نشــان داده انــد توانایــی بــاز کــردن 

ظرف هایی را که قفل کودک روی آن نصب است، دارند.
 همچنیــن می تواننــد نمادهــا را تشــخیص بدهنــد، از 
مشــاهدات خود چیزهایی بیاموزنــد و از همه عجیب تر 
این که توانایی حل کــردن پازل را دارنــد. اختاپوس ها 
می تواننــد انســان ها را تشــخیص بدهنــد و آن هــا را 
از هــم تفکیــک کننــد و نشــان بدهنــد کــه از فردی 
خوش شــان می آید یا نه! ســبک زندگی جالب شان 

هم حسابی توجه محققان را به خودش جلب کرده است. آن ها برای 
فرار ازدســت شــکارچیان و درامان ماندن از خطرات مختلف نوعی 
مایع چسبناک به شکل جوهر تولید می  کنند و با پراکنده کردنش در 
آب، شکلی شبیه بازوهای مارپیچ خود می سازند تا دشمن به اشتباه 
بیفتد و گیج شــود. اختاپوس، درســت مثــل آفتاب پرســت می تواند 
فقط درعرض چندثانیه تغییر رنگ بدهد و شــکل بدنــش را نیز مانند 

محیط اطرافش تغییر  دهد.
 شاید بپرسید خب ســه تا قلب به چه دردی می خورد؟ آن  ها از دو قلب 
برای رساندن خون به آبشــش ها اســتفاده می کنند و از آن یکی برای 
رســاندن خون بــه بقیه بخش هــای بــدن . خیلی ها با دیــدن بازوهای 
اختاپوس هــا، شیرین زبانی شــان گل می کنــد و می پرســند این همه 
بازو آن هم بدون اســتخوان توی هــم پیچ نمی خورند؟ خــب بگذارید 
خیال تان را راحــت کنیم. یکــی از مهارت های ویــژه اختاپوس  همین 
است که مراقب باشد بازوهایش گره نخورند و اگر هرکدام شان بریده 
شــد یا جایی گیر کرد و ازبین رفت، یکی دیگر بســازد و نگرانی هم به 

دل راه ندهد.

بالتازار

پلیسی که توسط فضایی ها ربوده شد

یک مأمور پلیس انگلیسی ادعا کرده  مدتی گروگان 
آدم فضایی ها بوده است 

فاطمه قاسمی  | روزنامه نگار

یکی از شناخته شــده ترین داســتان های فضایی کــه برخی آن را بــاور کرده اند، 

ماجرای پلیسی است که ادعا می کند سفینه فضایی و فرازمینی ها را مالقات کرده و همین 

باعث شهرتش در دنیا شده است. داستانی که با گزارش دیده شدن یک شیء ناشناخته 

نورانی آغاز و خیلی زود به ماجرای تخیلی و ماوراء طبیعی تبدیل شد. این داستان را با هم 

می خوانیم اما باورش با خودتان!

ریحانه رمضانی تیموری | 15ساله

چهار شنبه ها 

بخوانید

دیدنی

گاوها با دیدن رنگ قرمز 
عصبانی می شوند

 واکنش عصبانی گاوها 
به رنگ قرمز نیست بلکه 
به خاطر حرکات گاوباز است

 تغییر رنگ آفتاب پرست ها 
نشان دهنده حالت و 
خلق وخوی آن هاست

 پنیر، غذای موردعالقه 
موش ها نیست

سگ ها همه رنگ ها را 
تشخیص می دهند اما 

نه به قدرت و دقت 
انسان

آفتاب پرست ها برای 
تطابق با محیط تغییر رنگ 

می دهند

موش ها عاشق 
پنیرند 

سگ ها فقط 
رنگ های سیاه و 

سفید را می بینند 

موجودی تیزهوش با 8 پا و3 قلب را چقدر می شناسید؟ 
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برد الشارجه تنها راه 
صعود پرسپوليس

ادامه همکارى  با 
الهام هاشمی قطعی نيست!

حرف ها� دوپهلو� رئيس فدراسيون تيرانداز� درباره هاشم� سپاهان دومين حذف شده ا�ران در آسيا

استقالل - االهلى؛ سمفونى صعود
جدال حساس آب� ها در ورزشگاه الجنوب دوحه
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امشــب در ادامــه مرحلــه گروه� 
ليــگ قهرمانــان آســيا ٢ نما�نده 
)شــورمان آخر�ن بــاز% خود در ا�ــن مرحله را 
برگزار خواهند )رد. در اولين باز% استقالل از 
ســاعت ١٨:٣٠  بــه مصــاف االهل� عربســتان 
م� رود. آب� ها برا% صعود از گروه خود در ا�ن 
باز% مح?وم به پيروز% هستند و در د�گر باز% 
هم شــهرخودرو در حال� از ســاعت ٢١:٣٠ به 
دور  از  )ــه  رفــت  خواهــد  پاختا)ــور  مصــاف 

رقابت ها )نار رفته است.
 استقالل-االهل�

تيم اســتقالل با هدا�ت مجيــد نامجومطلق در 
ليــگ قهرمانان آســيا مقابل الشــرطه عراق به 
نتيجه مســاو% �K� - K رسيد تا )ار صعود به 
�K مرحله �K هشتم نها�� به روز آخر و باز% 
ســخت با االهل� عربســتان )شــيده شود. اگر 
آب� پوشان بيش از �K گل به االهل� بزنند و با 
هر نتيجه ا% بجز �K - صفر به پيروز% برسند، 
بدون هيچ شرط� از گروهشان صعود خواهند 
)ــرد امــا بــرد �ــK- صفــر )ار را به شــمارش 
)ارت هــا% زرد و قرمــز خواهــد )شــاند. تيــم 
عراق� تا)نون با ٦ )ارت زرد و �K )ارت قرمز 
بــه )ارش خاتمه داده و اســتقالل� ها ٥ )ارت 
زرد گرفته انــد )ــه اگــر آب� ها �ــK - صفر ا�ن 
باز% را ببرند و )ار به شمارش )ارت ها برسد، 
با وضعيت )نون� آن ها شــرا�ط بهتر% دارند. 
البتــه ا�ن در صورت� اســت )ه در بــاز% بعد% 
اتفاق عجيب� از نظر شمارش )ارت رخ ندهد. 
 Kطبــق آ�ين نامــه رقابت هــا هــر )ارت زرد �ــ
امتياز منفــ� دارد، )ارت قرمز بعد از ٢ )ارت 
زرد ٣ امتياز منف� دارد، )ارت قرمز مســتقيم 
٣ امتيــاز منفــ� و  )ارت زرد و بعــد از آن قرمــز 
مســتقيم نيز ٤ امتياز منفــ� دارد. حاال با ا�ن 
فرمــول خيل� راحت م� تــوان امتيازات منف� 
٢ تيم را محاســبه )رد. در استقالل رضاوند ٢ 
بار )ارت زرد گرفته و چشم�، ميليچ و غفور% 
هــم د�گــر اخطار% ها% اســتقالل هســتند و 
امتيــاز انضباطــ� اســتقالل ٥- اســت. اما در 
الشــرطه ٤ باز�?ــن )ارت زرد گرفته اند و اعال 
علــ� هم باز�?ن� اســت )ــه مقابــل االهل� با 

در�افــت )ارت زرد دوم از بــاز% اخراج شــده، 
تا امتيــاز منف� تيم عراق� به ٧- برســد. البته 
خيل� از خبرگزار% ها و ســا�ت ها تعداد )ارت 
تيــم عراقــ� را ٦ )ارت زرد اعــالم  زردهــا% 
)رده انــد )ه ا�ن اشــتباه اســت چرا )ــه )ارت 
زرد اول اعــال علــ� بــه دليــل در�افــت )ارت 
قرمز محاسبه نم�  شود و )ارت زرد �?� د�گر 
از باز�?نــان الشــرطه نيــز )ــه در بــاز% مقابل 
الوحــده بــوده، بــا توجــه بــه )ناره گيــر% تيم 
عربستان� محاســبه نخواهد شد. به ا�ن ترتيب 
اســتقالل� ها خيل� با�د مراقب باشند، چرا )ه 
در�افت فقــط ٢ )ارت زرد در بــاز% امروز )ار 
را برا% صعود ســخت خواهد )ــرد. البته تمام 
ا�ن حســاب و )تاب هــا بعد از بــرد �K - صفر 
اســتقالل انجام خواهد شد و با توجه به ا�ن )ه 
االهل� صعود ش به عنوان صدرنشــين قطع� 
شــده، شــا�د با نفرات اصل� مقابل اســتقالل 
قــرار نگيــرد و )ار آب� هــا برا% �K بــرد قاطع 
عبــدا...  هنــد%،  عبدالباســط  شــود.  آســان 
حسون،  لو)اس ليما،  عل� االسمر%،  سلمان 
الموشــر و محمــد المجحــد، ٦ باز�?ن )ليد% 
االهل� هســتند )ــه در صــورت در�افت )ارت 
زرد در بــاز% با اســتقالل بــاز% مرحله حذف� 
�K هشتم نها�� را از دست م� دهند. با توجه 
بــه دو )ارته بودن ا�ن ٦ باز�?ــن اصل� به نظر 
نم� رسد ســرمرب� صرب در باز% با استقالل 
)ــه بــرا% آن هــا تدار)اتــ� بــه شــمار م� آ�د، 

ر�سK )ند.
 شهرخودرو-پاختا5ور

شــهرخودرو اولين امتياز آســيا�� اش را بعد از 
٤ ش?ســت مقابل الهالل عربســتان )رونا زده 
 fسب )رد تا حداقل دســت خال� جام را تر(
 Kن?نــد و ١٠ هــزار دالر جا�ــزه بــرا% ا�ــن �ــ
مســاو% در )يسه اندوخته داشــته باشد. البته 
ا�ــن نما�نده ا�ران هنوز گل� در ا�ن مســابقات 
به ثمر نرســانده اســت. شــاگردان ســيدمهد% 
رحمتــ�  ا)نــون شــانس دارنــد )ــه �ــK بــرد 
آسيا�� را هم بگيرند تا از اعتبار خود در فوتبال 
دفــاع )نند. آن هــا برا% اولين مرتبه اســت )ه 

حضور در ا�ن رقابت ها را تجربه )ردند. 

هفتــه پنجــم ليــگ قهرمانــان آســيا در منطقــه 
غــرب ا�ن قــاره به پا�ان رســيد. در گروه ســوم، 
پرســپوليس ا�ــران با �ــK گل مغلــوب الدحيل 
تيــم  گل   ٦ بــا  امــارات  الشــارجه  و  شــد  قطــر 
التعاون عربســتان را در هم )وبيد. با احتســاب 
نتا�ــج دوشــنبه شــب، شــرا�ط امتيــاز% ٢ تيم 
پرســپوليس ا�ــران و شــارجه امارات �?ســان و 
صحبت در خصوص احتماالت صعود �?� از ا�ن 
٢ تيم به دور بعد% است. اگر فرض بر ا�ن باشد 
)ه التعاون عربستان موفق به ش?ست الدحيل 
قطــر نشــود، الدحيل صعــود م� )نــد و دومين 
تيــم صعود )ننده گــروه C از ميان پرســپوليس 
و شــارجه خواهد بــود.  طبق قوانين مســابقات 
در صــورت برابــر بــودن امتيــاز ٢ تيم �ا بيشــتر 
در جــدول، بــاز% رو در رو% آن هــا ت?ليــp تيم 
صعود )ننده را مشخص م� )ند، اما در صورت� 
)ه باز% ها% رو در رو مساو% باشد، تفاضل گل 
تعيين )ننــده اســت. بــا توجــه به قوانيــن قبل� 

 ،pا% اف ســ� مبنــ� بــر گل زده در خانــه حر�
ا�ن تصور وجود دارد )ه پرســپوليس در صورت 
تســاو% بدون گل �ا �K�-K، به دليل تســاو% 
٢-٢ در امــارات، باالتر از شــارجه راه� مرحله 
بعد% م� شود، اما ا�ن قانون تغيير )رده است. 
بــا توجــه بــه متمر)ــز برگزار شــدن مســابقات 
ليــگ قهرمانــان آســيا (منطقه غــرب) در قطر، 
ا% اف ســ� قانــون گل زده در خانــه حر�ــp را 
حــذف )ــرده و تفاضل گل تعيين )ننده اســت. 
بنابرا�ن پرســپوليس برا% صعــود، فقط با�د به 

ف?ر پيروز% مقابل شارجه باشد.

مجيد نامجومطلق سرمرب� استقالل در نشست 
خبر% قبل باز% تيمش مقابل االهل�  عربستان 
در رقابت هــا% ليگ قهرمانان آســيا گفت:  «من 
در ابتــدا با�د درباره آمدن مان به نشســت خبر% 
 K� صحبت )نم. من بسيار عصب� هستم چون
ســاعت به اشــتباه باز�?ن و عوامل تيم داشــتيم 
دور شــهر م� گشتيم و ا�ن باعث خستگ� ما شد 
و من  به ا�ن مســئله اعتراض م� )نــم. اميدوارم 
ا�ــن اتفــاق در روز باز% پيش نيا�ــد. اتالف وقت 
در ا�ن شرا�ط به هيچ عنوان خوشا�ند نيست. ما 
با�د برا% بــاز%  پيش رو% خود فقــط به پيروز% 
ف?ر )نيم تا به عنوان نما�نده ا�ران در دور حذف� 
حضور داشــته باشــيم. اميدوار�م تا بــا �K باز% 
خــوب بــه مرحله بعــد صعــود )نيم. حر�ــp تيم 
خوب� اســت اما ما برا% صعود به مرحله بعد به ٣ 
امتياز ا�ن باز% نيــاز دار�م.» نامجومطلق درباره 

باز% تيمش مقابل الشرطه گفت: «تيم ما به خاطر 
ا�ن )ــه ٢ هفته از شــرا�ط بــاز% دور بــود و فقط 
تمر�ــن )رد�م، مقدار% در نيمه اول باز�?نان در 
وضعيت باز% نبودند و با ا�ن )ه م� دانستيم نقطه 
قوت تيم الشرطه رو% ضربات )رنر و ا�ستگاه� 
اســت، اما نتوانســتيم )يفيت خوب� ارائه دهيم 
ول� در نيمه دوم بهتر شد�م و حت� م� توانستيم 
گل ها% بيشتر% به ثمر برســانيم و باز% را برا% 
خودمان آســان تر )نيم. ما از باز% گذشته درس 
م� گير�م و باز�?نان به ن?ات موجود بيشتر دقت 
م� )ننــد. ما به االهل� عربســتان و ب� انگيزگ� 
ا�ــن تيم )ار% ندار�م و تيم ما با�د  انگيزه داشــته 
باشد. ما مح?وم به پيروز% هستيم و با تمام توان 
وارد ميدان م� شو�م و )ار% هم به هدف و  انگيزه 
تيم مقابل ندار�م. ما �K هــدف دار�م و برا% آن 

م� جنگيم.»

العيــن   و  ا�ــران  ســپاهان  تيم هــا%  د�ــدار 
امارات با نتيجه تســاو% به پا�ان رسيد تا تيم 
اصفهان� بعد از شــهرخودرو دومين نما�نده 
نــا)ام ا�ــران در ليــگ قهرمانــان آســيا لقب 
بگيــرد. در ادامــه مرحله گروه� مســابقات 
ليگ قهرمانان آسيا تيم ها% فوتبال سپاهان 
ا�ــران و العيــن امارات در ورزشــگاه جاســم 
رقابت هــا%  چارچــوب  در  دوحــه  بن حمــد 
گروه D بــه مصاف هــم رفتند )ه ا�ــن د�دار 
با تســاو% بــدون گل بــه پا�ان رســيد.  با ا�ن 
 K� تســاو% ســپاهان ٤ امتياز% و در فاصله
هفته تا پا�ان مرحله گروه� عدم صعودش از 
ا�ن گروه مسجل شد و بعد از تيم شهر خودرو 
دوميــن تيم نــا)ام ا�ران� در ليــگ قهرمانان 
آســيا لقب گرفت. العيــن نيز بــا ٢ امتياز در 
قعرجدول باق� مانــد تا عمال  تيم ها% النصر 
عربســتان و الســد قطــر به ترتيب بــا ١١ و ٩ 
امتياز بــه عنــوان صعود)ننــدگان ا�ن گروه 

شناخته شوند. ا�ن درحال� است )ه باشگاه 
ســپاهان پيش از ســفر به قطر محرم نو�د)يا 
انتخــاب  زردپوشــان  ســرمرب�  به عنــوان  را 
)رده بــود، ول� ا�ن تيــم در ٣ باز%  اخيرش 
در ا�ــن مســابقات بــا مربــ� جــوان خــود ٢ 
ش?ســت و �K تســاو% و حذف زودهنگام از 
ليگ قهرمانان را تجربــه )رد. قضاوت د�دار 
ســپاهان ا�ران - العين امارات برعهده عل� 
محمود شــعبان از )و�ت بود )ــه ا�ن داور به 
محمد محب� از سپاهان و فهد سالم حد�د از 

العين )ارت زرد نشان داد.

جدال حساس آب� ها در ورزشگاه الجنوب دوحه

استقالل - االهلی؛ در انتظار اولين صعود ایرانی
برد  الشارجه تنها راه صعود پرسپوليس

نامجومطلق: مقابل االهلی محکوم به پيروزى هستيم

سپاهان دومين حذف شده ایران در آسيا

A جدول گروه

1
2
3
4

تیم
االهلى عربستان
الشرطه عراق
استقالل

-

بازي
3
4
3
-

امتیاز
6
5
2
-

تفاضل
1
0

-1
-

B جدول گروه

1
2
3
4

تیم
الهالل عربستان

پاختاکور
شباب االهلى
شهرخودرو

بازي
5
5
5
5

امتیاز
11
8
7
1

تفاضل
4
3
0

-7

C جدول گروه

1
2
3
4

تیم
الدحیل
شارجه

پرسپولیس
التعاون عربستان

بازي
5
5
5
5

امتیاز
9
7
7
6

تفاضل
0
6
-1
-5

D جدول گروه

1
2
3
4

تیم
النصر عربستان

السد
سپاهان

العین امارات

بازي
5
5
5
5

امتیاز
11
9
4
2

تفاضل
5
7

-3
-9

وضعيت مبهم غفورى براى بازى با االهلی
)اپيتان تيم فوتبال استقالل در آستانه باز% با االهل� با تورم زانو مواجه شده است. تيم فوتبال 
اســتقالل امشــب در شــرا�ط� به مصاف تيم فوتبال االهل� عربســتان م� رود )ه  ور�ا غفور% 
)اپيتــان آب� پوشــان برا% ا�ن مســابقه وضعيت نامشــخص� دارد. ا�ن باز�?ن روز گذشــته در 
سالن وزنه تمر�ن ر�?اور% انجام داد اما زانو% و% )م� متورم شده و به همين دليل وضعيت 
و% برا% باز% با االهل� عربســتان مشخص نيست. قرار اســت غفور% تا امروز(چهارشنبه) به 
درمــان زانو% خود بپــردازد و وضعيت و% برا% حضور در مســابقه با االهل� ســاعات� پيش از 

باز% مشخص خواهد شد.

بازگشت علی کریمی به ترکيب اصلی
اســتقالل امروز در آخر�ن د�دار خود در مرحله گروه� ليگ قهرمانان آســيا به مصاف االهل� 
عربســتان مــ� رود و در صــورت پيــروز% در ا�ــن بــاز% بــه مرحله بعــد صعود م� )نــد. مجيد 
نامجو مطلــق در حال� تيمش را برا% ا�ن باز% آماده م� )ند )ه م� تواند عل� )ر�م�، ســتاره 
خط ميان� اش را از ابتدا% باز% در اختيار داشــته باشــد و از ا�ن نظر خيال و% راحت اســت. 
)ر�مــ� )ــه با تاخير ز�اد به اردو% آب� پوشــان در قطر ملحق شــد، به دليــل دور% از تمر�نات 
گروه� مقابل الشرطه در تر)يب اصل� قرار نگرفت و در نيمه دوم جانشين فرشيد باقر% شد. 

٢ ایرانی در ميان برترین بازیکنان هفته پنجم ليگ قهرمانان آسيا
بــا پا�ــان د�دارها% هفته پنجم مســابقات ليگ قهرمانان آســيا، )ارشناســان ســا�ت رســم� 
)نفدراســيون فوتبال آسيا (ا% اف س�) اســام� برتر�ن باز�?نان ا�ن هفته را اعالم )رد )ه نام 
٢ باز�?ن ا�ران� در ا�ن فهرست د�ده م� شود. وليتون مهاجم برز�ل� تيم شباب  االهل� )ه در 
برتــر% ٦ - صفر تيمش مقابل التعاون عربســتان هت تر�K )رد، با نمــره ٩٫٥ بهتر�ن باز�?ن 
هفته لقب گرفت و )ا�و )ه در ا�ن مســابقه �K گل زد و �K پاس گل داد، با )ســب نمره ٨٫٤ 
به رتبه دوم دســت �افت. مازن فياض گلزن الشــرطه عراق مقابل استقالل با نمره ٨٫١، خالد 
الغنام از النصر عربســتان بــا نمره ٧٫٧ و ماجد ناصر دروازه بان شــباب االهل� با نمره ٧٫٦، به 
رتبه ها% ســوم تا پنجم رســيدند. مهد% تر)مان از سپاهان با نمره ٧٫٦ و محمدعل� فرامرز% 
از شهر خودرو با )سب نمره ٧٫٦، در جا�گاه ها% ششم و هفتم ا�ستادند و عل� فائز از الشرطه 

با نمره ٧٫١، به مقام هشتم دست �افت.

سعيد آقایی بازى با الشارجه را هم از دست داد
سعيد آقا�� )ه در ٢ د�دار مقابل التعاون در سمت چپ دفاع� برا% پرسپوليس به ميدان رفته بود 
و نما�ش قابل قبول� از خود به جا گذاشت، به دليل مصدوميت در آستانه باز% با الدحيل از ليست 
باز% خارج شــد. روز گذشــته با گرفتن MRI مشــخص شــد )ه مصدوميت ســعيد آقا�� )شيدگ� 
)شــاله اســت و او قادر بــه همراه� ا�ن تيــم در د�دار پا�انــ� مرحله گروه� برابر الشــارجه امارات 
نيــز نخواهد بود و با�د اميدوار به صعود سرخ پوشــان از ا�ن مرحله و بازگشــت به تر)يب تيم باشــد. 
�حيــ� گل محمد% در بــاز%   مقابل الدحيل از شــجاع خليــل زاده، مدافع ميان� ا�ن تيم در پســت 
غيرتخصص� سمت چپ سود برد و با�د د�د مقابل الشارجه شرا�ط به چه ش?ل پيش خواهد رفت و 

ا�ن بار در غياب آقا��، چه تصميم� برا% جناح چپ سرخ پوشان گرفته خواهد شد.

 سعيد آقایی بازى با 
الشارجه را هم از دست داد

٢ ایرانی در ميان برترین 
بازیکنان هفته پنجم ليگ 
قهرمانان آسيا

وضعيت مبهم غفورى 
براى بازى با االهلی

ارســـالن  و هـــر
 ٩٧ دقيقه یک گل

گيتار�ست خطرنا8 تر از ببر سياه و نيمار آسيا
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توسعه ورزش همگانی استان با پویش آماده باش
رئيــس هيئــت ورزش ها� همگان� خراســان رضــو� گفت: 
و  همگانــ�  ورزش  توســعه  بــه  آماده بــاش  پو&ــش  «اجــرا� 
گســترش فعاليت ها� ورزشــ� *م+ *رد.» اميررضا آذر&ان 
در مرحلــه پا&انــ� برگــزار� برنامه هــا� هيئــت ورزش ها� 
همگان� خراســان رضــو� در قالب پو&ــش آماده باش افزود: 
«اجرا� پو&ش آماده باش &+ ابت9ار خوب از سو� فدراسيون 
ورزش هــا� همگان� برا� ســامانده� فعاليت ها و هم9ار� 
هيئت ها� استان� در اجرا� برنامه ها و فعاليت ها� ورزش� 
بــود.» و� اظهــار *ــرد: «جامعــه ورزش همگانــ� *شــور در 
چارچــوب ا&ن طرح تالش *رد حر*ت خوب� در *شــور برا� 
افزا&ش فعاليت ها� ورزش� بين مردم انجام دهد و با اجرا� 
بيــش از ١٨٠٠ برنامه توانســت به اهدافش برســد. ط� ا&ام 
اجــرا� ا&ن پو&ش در فضا� مجاز� شــور و نشــاط بســيار� 
برا� انجام فعاليت ها� ورزش� در قالب فعاليت *ميته ها� 
تحت نظر فدراســيون انجام شد و در شهرها� مختلJ *شور 
ا&ــن موضــوع مشــاهد شــد.» آذر&ــان با اشــاره بــه همدل� و 
همراه� پرشور هيئت ها� شهرســتان� و *ميته ها� هيئت 
ورزش ها� همگان� خراســان رضو� گفت: «از ابتدا� ابالغ 
ا&ن طرح از ســو� فدراســيون، در هيئت اســتان به همراه� 
تمام� *ميته ها و مســئوالن شهرســتان� به ســرعت در قالب 

پو&ش آماده باش فعاليت را آغاز *رد&م.»

مدافع شهرخودرو
نتایج در آسيا برخالف انتظارات به دست آمد

مدافع شهرخودرو در خصوص عمل9رد تيمش در رقابت ها� 
ليــگ قهرمانــان آســيا گفــت: «همه تــالش خــود را *رد&م تا 
در *نــار ارائــه باز� هــا� خــوب، نتا&ج مناســب� هم *ســب 
*نيــم اما متاســفانه اتفاقات� *ه م� خواســتيم رخ نداد. تمام 
تالش مــان را *رد&م تا دل هواداران را شــاد *نيم و شــرمنده 
نشــو&م اما نشــد.» عل� نعمت� درباره نتا&ج� *ه شهرخودرو 
در آسيا *ســب *رد، افزود: «فشــردگ� باز� ها در *نار عدم 
امــ9ان اســتفاده از باز&9نــان جد&د باعث شــد تا فشــار رو� 
تيم مضاعJ شــود. در خصوص ميزبانــ� قطر� ها هم هرچه 
بگو&م شــا&د برداشــت شــود *ه بهانه م� آور&م اما تنها محل 
زندگــ� مــا در ا&ــن هفته ها هتل� اســت *ــه چند تيــم در آن 
اس9ان دارند و شرا&ط غذا&� و ر&9اور� هم مناسب نيست.» 
و� خاطرنشــان *رد: «ا&ن هتل &+ سالن وزنه و &+ استخر 
*وچــ+ دارد و واقعــا فضــا و ام9انات بــه انــدازه *اف� وجود 
نــدارد.» و� در خصــوص حضــور مهــد� رحمت� بــه عنوان 
ســرمرب� -باز&9ن شــهرخودرو گفــت: «قطعا *ار بــا بزرگان 
فوتبال برا� هر *ســ� افتخار اســت، چه ســال گذشته و چه 
امســال در *نار رحمت� *ه پيش9ســوت بــزرگ فوتبال ا&ران 
محسوب م� شــود، چيزها� ز&اد� &اد گرفته ام و خوشحالم 

*ه او به عنوان سرمرب� فعاليت م� *ند.»

چهارمی شطرنج بازان خراسانی در کشور
تيم خراســان رضو� در مسابقات شــطرنج دختران قهرمان� 
*شــور به مقــام چهارم� دســت &افــت. ا&ن رقابت هــا از ٢٩ 
تــا ٣١ شــهر&ور با حضور ٢٢ اســتان و به صــورت آنال&ن و به 
ميزبانــ� البــرز برگــزار شــد *ــه خراســان� ها در رده چهارم 
*شور ا&ســتادند. همچنين *يانا معاضد� از استان جزو ١٠ 
منتخب نها&� و دعوت شــده به اردو� تيم مل� دانش آموزان 
ا&ران جهــت انتخاب نها&ــ� تيم مل� دانش آمــوزان ا&ران در 

مسابقات جهان� انتخاب شد. 

ب� شــ+ دروازه بانــان در تيم هــا� فوتبالــ� از *ليد� تر&ــن باز&9نــان 
محسوب م� شوند *ه خيل� م� توانند در برد و باخت &+ تيم تاثيرگذار 
باشــند. در طول تار&خ فوتبال ا&ران دروازه بانان� بوده اند *ه نامشان در 
تار&خ ثبت شــده و از آنــان به ني�9 &اد م� شــود. هرچند برخ� هم عمر 
*وتاهــ� در ورزش داشــتند و از دنيــا� فوتبال *ناره گيــر� *ردند اما 
هر مرب� م� داند *ه داشــتن &+ دروازه بان ششــدانگ خيل� م� تواند 
در پيروز� هــا� تيمــش مثمرثمــر باشــد. به تبــع خراســان رضو� هم 
*ــه قدمــت ز&ــاد� در فوتبــال دارد، در برهه ها� مختلــJ دروازه بانان 
خوب� را به فوتبال *شــورمان معرف� *رده *ه گل سرسبد آن ها مهد� 
عسگرخان� است *ه حت� لژ&ونر هم بود. در باز� ها� اخير تيم فوتبال 
شــهرخودرو در ليگ قهرمانان آسيا، سيدمهد� رحمت� *ه س9اندار� 
ا&ــن تيم را بر عهده گرفته د&گر درون دروازه قرار نگرفت و ٢ دروازه بان 
جوان را به ميدان فرســتاد؛ دروازه بانان� *ه فصل گذشته اصال فرصت 
نداشــتند به ميدان بروند اما به &+ باره به بهانه *ســب تجربه سنگربان 
تيم شــهرخودرو م� شــوند *ه ا&ن موضوع با انتقادها� ز&اد� از ســو� 
*ارشناسان همراه بود. ا&ن بهانه ا� شد تا به بررس� جا&گاه دروازه بان� 
در فوتبــال خراســان بپرداز&م و ا&ن *ه چرا با توجه به ا&ن *ه در گذشــته 
بهتر&ن دروازه بانان را داشتيم اما ا*نون در ا&ن زمينه هيچ حرف� برا� 

گفتن ندار&م.  
 دروازه بان لژ�ونر 

قطعــا فوتبال خراســان رضــو� دارا� ظرفيــت و اســتعدادها� خيل� 
خوب� اســت و در طول تار&خ ا&ن رشته ورزشــ� هم نشان داده شده *ه 
باز&9نان و چهره ها� خوب� پرورش و به فوتبال *شــور معرف� شــده اند 
امــا در &ــ+ دهــه اخيــر *متــر شــاهد باز&9نان چهره در ســطح *شــور 
هستيم. اگرچه در پست ها� مختلJ باز&9ن دار&م اما از نظر دروازه بان 
خيلــ� افت *رده ا&م و هيچ ســاز و *ار� برا� ا&ن مســئله وجود ندارد. 
زمانــ� دروازه بانان بزرگ� در اســتان داشــتيم *ه در ســطح *شــور هم 
چهــره بودند. نمونه بارز آن مهد� عســگرخان� اســت *ــه در دهه ٣٠ 
جــزو بهتر&ــن دروازه بانان محســوب م� شــد. و� در تيم پرســپوليس و 
تيم مل� باز� *رد. حت� شــنيده م� شــود *ه او جــزو اولين لژ&ونر ها� 
تار&خ باشــگاه پرســپوليس هم بوده اســت. او پس از حضــور در پي9ان و 
پرســپوليس در ســال ١٣٥٢ راه� تيم الســالميه *و&ت شــد و ٢ سال 
در ا&ن تيم باز� *رد، ســپس به ا&ران برگشــت و به تيم ابومســلم مشهد 
پيوســت و در جام ملت ها� ١٩٧٦ آسيا نيز عضو تيم مل� ا&ران بود *ه 
به مقام قهرمان� رســيد. هرچند پس از عســگرخان� دروازه بانان خوب 
و با اســتعداد� در فوتبال خراســان رضو� ظهور *ردند اما به تيم مل� 
نرســيده اند ول� *م اهميت دادن به ا&ن پســت در فوتبال و نبود ســاز و 
*ار� برا� استعداد&اب� باعث شده االن خراسان� ها از نظر دروازه بان� 

هيچ حرف� برا� گفتن در باالتر&ن سطح فوتبال ا&ران نداشته باشند.
عدم حما�ت مسئوالن 

&�9 از پيش9ســوتان تيم ابومســلم *ه خودش هــم دروازه بان بود و االن 
هم در *ســوت مربيگر� فعاليت م� *ند، درباره جا&ــگاه دروازه بان در 
تيم هــا� فوتبالــ� م� گو&د: «جا&ــگاه دروازه بان در هر تيم� مشــخص 
اســت، اگــر بهتر&ــن تيــم دنيا را داشــته باشــيم امــا دروازه بــان خوب و 
ششــدانگ نداشته باشيم، هيچ ارزشــ� ندارد. همه مربيان و باشگاه ها 
به ا&ن امــر واقفند *ه دروازه بان خوب خيلــ� در نتيجه گير� تاثيرگذار 
اســت اما متاســفانه بــا ا&ن وجود هنــوز دروازه بانــان جا&ــگاه خوب� در 
تيم ها� ورزشــ� ندارند.» حسين پاس در ادامه سخنان خود م� گو&د: 
«دروازه بانــان هميشــه در گل خــوردن مــورد اتهــام قــرار م� گيرند اما 
در باز� ها&ــ� *ــه واقعــا در نتيجه گيــر� تاثيرگذار هســتند، فراموش 

م� شــوند و به حســاب تمام تيم نوشــته م� شــود.» و� در پاســخ به ا&ن 
ســوال *ه چرا اســتان خراســان رضو� در دروازه بان� فقير اســت و در 
ســطح *شــور جا&گاه� ندارد، خاطرنشــان م� *ند: «خراسان رضو� 
پس از انقالب اســالم� دروازه بانــان خوب� را به فوتبال *شــور معرف� 
*ــرد *ه در تيم ها� ابومســلم، پيــام و د&گر تيم ها� خراســان� بهتر&ن 
دروازه بانــان را داشــتيم امــا ا&ن *ه االن در ا&ن پســت ناتوان هســتيم و 
چهره خاص� ندار&م، به عدم حما&ت مسئوالن برم� گردد وگرنه استان 
مــا از نظــر اســتعداد فوتبال� هيچ چيز� از د&گر اســتان ها *ــم ندارد و 
ا&ن موضوع در تار&خ فوتبال خراســان ثابت شــده اســت. اما ا&ن *ه چرا 
مــا نم� توانيم اســتعداد ها را پــرورش بدهيم به عدم حما&ت مســئوالن 
برم� گردد و برا� ا&ن مســئله هيچ برنامه و ســاز و *ار� ندار&م.» و� با 
اشــاره به باز� دادن دروازه بان جوان مشــهد� در ليگ قهرمانان آسيا 
م� گو&ــد: «ما االن دروازه بانان جوان ز&اد دار&م اما مربيان و باشــگاه ها 
توجه� ندارند. رحمت� در &�9 از باز� ها� ليگ آســيا صفا&يان جوان 
را درون دروازه قرار م� دهد و عنوان م� *ند *ه با&د تجربه *ســب *ند 
ول� بنده ا&ن مســئله را رد م� *نم و قطعا دليل آن ها برا� ميدان دادن 
بــه دروازه بان جوان نبوده. معلوم نيســت چه پشــت پــرده ا� دارد. اگر 
راســت م� گو&ند چرا در طول مســابقات ليگ برتر به ا&ــن دروازه بانان 
جــوان ميدان نداده انــد. به نظرم نداشــتن دروازه بان چهــره به ناتوان� 
مربيان مشــهد� برنم� گردد بل9ه به عدم حما&ت مسئوالن برم� گردد 
چرا*ــه هــر مد&ــر� به دنبــال حفظ جا&ــگاه خود اســت و اهل ر&ســ+ 

نيست.» 
ب$ توجه$ به پا�ه ها

&9ــ� د&گــر از پيش9ســوتان تيم ابومســلم *ه زمانــ� جــزو دروازه بانان 
خوب اســتان بود، درباره ا&ن *ه چرا خراســان رضو� در بحث داشــتن 
دروازه بان فقير اســت، م� گو&د: «&�9 از موضوعات اساســ� ا&ن است 

*ه باشــگاه ها� بزرگ به تيم ها� پا&ه ب� توجه هســتند. در حال حاضر 
باشگاه ها فقط اسم تيم پا&ه دارند اما در عمل هيچ گونه اقدام� در جهت 
اســتعداد&اب� و &ا مســائل فن� انجام نم� دهند. بــرا� همين نه تنها از 
وجود دروازه بان خوب *ه از داشــتن باز&9نان در پست ها� مختلJ هم 
رنج م� بر&م و ا&ن زمينه ا� م� شــود *ه باز&9ن رشد ن9ند اما در مقابل 
اســتان ها&� همچون اصفهان، خوزستان و... به همان اندازه *ه به تيم 
بزرگســاالن اهميت م� دهند برا� تيم ها� پا&ه هم ارزش قائل هستند 
اما ا&ن فا*تور ها در خراســان رضو� اجرا&� نم� شود.» سعيد جوشش 
با بيان ا&ن *ه در حال حاضر خراســان رضو� در بحث دروازه بان� هيچ 
جا&گاهــ� در فوتبال *شــور نــدارد، م� افزا&ــد: «ا&نقدر *ه بــه مهاجم 
و &ــا مثال بــه هافب+ ها در هر تيمــ� توجه م� شــود و پول ها� هنگفت� 
بــه آن ها م� دهند بــه دروازه بان ها هيچ توجه� ندارنــد. در صورت� *ه 
ســنگربانان ٣٠ تــا ٤٠درصد در موفقيــت تيم ها تاثيرگذار هســتند. ما 
در تار&ــخ فوتبال خراســان رضو�، &+ دروازه بان بنام و چهره داشــتيم 
*ه آن هم مهد� عســگرخان� اســت و افتخار� برا� فوتبال خراســان 
رضو� اســت. هرچند در ط� دهه هــا� مختلJ دروازه بانــان خوب� از 
ا&ن اســتان به فوتبال *شور معرف� شدند و در سطح ليگ برتر هم باز� 
*رده اند ول� در مجموع خراســان از نظر دروازه بان نمره صفر م� گيرد 
و در ا&ــن زمينه هيچ برنامه ا� ندار&م *ه افراد با اســتعداد را شناســا&� 
*نيم و آن هــا را به صورت حرفه ا� پرورش دهيــم.» و� ادامه م� دهد: 
«هر نوجوان� *ه وارد &+ باشــگاه فوتبال م� شود، آرزو دارد *ه مهاجم 
شــود ول� *ســ� نم� خواهــد *ــه دروازه بان شــود. ا&ن مســئله هم به 
الگو ســاز� برم� گردد *ه در ا&ن زمينه فرهنگ ساز� ن9رده ا&م. وقت� 
هم &+ باز&9ن چهره م� شــود به جا� ا&ن *ه مربيان سراغ او بروند ١٠ 
دالل ســراغ ا&ن باز&9ن م� رود و او را به حاشــيه م� *شد بنابرا&ن با&د 

رو� استعدادها سرما&ه گذار� *نيم.»

مهدى عسگرخانی، تنها دروازه بان خراسانی که به تيم ملی راه یافته است
صفر؛ نمره خراسانى ها در دروازه بانى اخبار خراسان

على ترابى
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مصطفی کارخانه یک  جلسه  محروم شد
�ميته انضباط� فدراســيون واليبال، ســرمرب� تيم  واليبال  �با را
ســا/پا /-  جلسه از همراه� تيم خود محروم شد. در هفته نخست 
ليــگ برتر، تيم ها� ســا/پا و هورســان رامســر در تهــران به مصاف 
/6د/گر رفتند �ه در جر/ان ا/ن مســابقه عيســ� ناصــر�، باز/6ن 
ســا/پا �ــه پيراهن شــماره ١٧ بــرا� او ثبت شــده بود، بــا پيراهن 
�رد. نشست �ميته انضباط� فدراسيون واليبال  �شماره ١١ باز
برا� بررس� ا/ن تخلE، روز دوشنبه ٣١شهر/ورماه برگزار شد. بر 
اســاس آرا� صــادره �ميته انضباط�، سيدعيســ� ناصر� به /- 
جلسه محروميت تعليق� و ٢٠ميليون ر/ال جر/مه نقد�، مصطف� 
�ارخانه، سرمرب� تيم سا/پا به /- جلسه محروميت و ١٠٠ميليون 
ر/ال جر/مه نقد� و ماز/ار قربان�، سرپرســت تيم به ١٠٠ميليون 
ر/ال جر/مه نقد� مح6وم شد. امير حسين�، �اپيتان تيم واليبال 

سا/پا نيز تذ�ر �تب� با درج در پرونده در/افت �رد.

تهران ميزبان مرحله رفت ليگ برتر هندبال
ليــگ برتــر هندبــال مــردان بــا ١٢ تيــم قرعه �شــ� شــد. بعــد از 
قرعه �ش� تيم گچســاران نيز مبلغ ورود� را وار/ز �رد اما احتماال 
اســالم آباد غرب به دليل نداشــتن اسپانســر مال� انصراف خواهد 
داد. البته تيم اراW هم بعد از قرعه �ش� تصميم گرفت به ليگ برتر 
اضافه شــود �ه موفق به ا/ن امر نشــد. در نتيجــه همچنان در ليگ 
برتر هندبال ١٢ تيم حاضر هســتند �ه در 2 گروه مسابقه خواهند 
داد. ليگ برتــر هندبال مردان از ١٨ مهر اســتارت م� خورد و دور 
 �رفت مسابقات به ميزبان� تهران و در ٦ روز انجام م� شود. تيم ها
 �گــروه A روزهــا� ١٩، ٢١ و ٢٣ مهرماه و تيم ها� گروه B روزها
٢٠، ٢٢ و ٢٤ مهــر باز� خواهند �رد. صنعت مس �رمان، نفت و 
گاز گچساران، فوالد مبار�ه سپاهان، نيرو� زمين� شهيد شامل� 
�ازرون، ستارگان دشتستان، فراز بام خائيز دهدشت، زغال سنگ 
طبس، ذوب آهن اصفهان، �يميا�اشــت �ردســتان، پرســپوليس 
بهبهان، پاس ناجا قم و پرواز هوانيروز تيم ها� حاضر در ا/ن دوره از 
ليگ برتر هندبال هستند. همه باز/6نان و �ادر فن� تيم ها با/د قبل 
از ورود به مســابقات ٢ بار تســت �رونا داده باشــند و بعد از ورود به 
تهران نيز مجددا تست PCR گرفته خواهد شد. دور رفت مسابقات 

ليگ برتر هندبال از ١٩ تا ٢٤ مهر برگزار م� شود.

پتروشيمی در ليگ برتر بسکتبال می ماند
پس از فشــارها و انتقادها/� �ه به �ناره گير� پتروشــيم� از ليگ 
برتر بســ6تبال م� شــد، ســرانجام حضور ا/ن تيــم در ليگ قطع� 
شــد و اقدامــات اوليه بــرا� ا/ــن �ار در حال انجام اســت. مجتب� 
پيرعباســ�، رئيس هيئت بس6تبال خوزســتان در ا/ن خصوص به 
فارس گفت: «خوشبختانه پس از پيگير� ها/� �ه از سو� مد/ران 
پتروشيم� صورت گرفت، حضور پتروشيم� در ليگ برتر بس6تبال 
قطع� شد. با توجه به ا/ن �ه شر�ت پتروشيم� به بخش خصوص� 
واگذار شده، احتمال دارد نام نما/نده ماهشهر دچار تغيير شود �ه 

با/د در هيئت مد/ره آن بررس� شود.»

اخبار حرف ها� دوپهلو� رئيس فدراسيون تيرانداز� درخصوص تمد�د قرارداد سرمرب� تيم مل� تفنگ

عــدم حما/ــت الزم از الهــام هاشــم�، 
ســرمرب� تيــم ملــ� تفنــگ بــه /6� از 
 �نگران� ها/ــ� ا/ــن روزهــا� مل� پوشــان تيرانداز
�ه در  �تبد/ــل شــده. مربــ� جــوان و �ارآزمــوده ا
سال ها� ٢٠١٥ تا ٢٠١٨ سرمرب� سنگاپور بود و 
 ��شــورها �بــا تيم ملــ� ا/ــن �شــور در باز� هــا
مشــترW المنافع ٢ مدال طال �ســب �رد. موفقيت 
 �ا/ن مرب� باعث شــد تا ســنگاپور اصرار ز/اد� برا
ادامه هم6ار� با هاشم� داشته باشد اما ا/ن مرب� 
ا/رانــ� تصميــم گرفت تــا تجربــه خــود را در اختيار 
ورزش6اران �شور خودش قرار دهد. با وجود ا/ن �ه 
ژاپــن در ســال ٢٠١٨ بــا رقم بــاال خواهــان جذب 
هاشــم� بود اما او ا/ــن هم6ار� را قبــول ن6رد تا با 
رفتــن ابراهيــم ا/نانلــو بــه �شــور اندونــز�، رســما 
هدا/ــت مل� پوشــان را بــر عهــده بگيــرد. بــا وجود 
موفقيت ها/ــ� �ــه هاشــم� در طــول ا/ن ســال ها 
داشــته امــا حما/ت الزم نــه از نظر مالــ� و نه تامين 
ام6انــات صورت نگرفت و با اما و اگرها� مختلE او 
تصميم گرفت تا المپيــ- تو�يو در ا/ران بماند. تيم 
مل� تيرانــداز� ا/ران در حال� بــا حضور ا/ن مرب� 
موفق به �سب ٦ ســهميه المپي- شده �ه با تعو/ق 
باز� ها� تو�يو به مدت /- ســال و با اتمام قرارداد 
هاشــم� در نيمه اول مرداد، هنوز قرارداد سرمرب� 
تيم مل� تفنگ تمد/د نشــده امــا ن6ته عجيب ماجرا 
مبلــغ قرارداد ا/ن مرب� برا� ســال آ/نده اســت �ه 
رقم� نصE قرارداد سال گذشته را شامل م� شود. 
ا/ن در حال� اســت �ه هاشم� برا� تمد/د قرارداد 
خود درخواســت ام6اناتــ� برا� تيم ملــ� �رده �ه 

 �تهيــه ا/ن ام6انــات در تــوان فدراســيون تيرانداز
نيست. از طرف د/گر همچنان مش6ل خر/د فشنگ 
وجود دارد و با توجه به ا/ن �ه ام6ان خر/د فشنگ از 
�شــور ها� خارج� نيســت، فدراســيون دچار /- 
چالــش عجيب شــده. ن6ته مهــم ا/ن �ه هاشــم� و 
فدراســيون تيرانداز� هنوز برا� ادامه هم6ار� به 
توافق نها/� نرسيده اند هرچند ا/ن مرب� ا/ران� در 
همچنــان  تــا  دارد  حضــور  مل� پوشــان  تمر/نــات 
تجربيات خود را در اختيار ورزش6اران قرار دهد اما 
وضعيــت قــرارداد او همچنان بالت6ليE اســت و در 
صورتــ� �ه برنامه ها� هاشــم� اجرا/� نشــود ا/ن 
احتمال وجود دارد �ه او از هدا/ت تيم مل� اســتعفا 

 �دهد. در شــرا/ط� �ــه نگران� ها از بابت اســتعفا
احتمال� هاشــم� باال گرفته اما عل� دادگر، رئيس 
فدراســيون حرف ها� دوپهلو/ــ� در خصوص ادامه 
همــ6ار� هاشــم� بــا فدراســيون ا/ــران م� زنــد: 
«ســرمرب� تيم ملــ� تفنگ همانند گذشــته فعاليت 
خود را انجام م� دهد و اميدوارم با دســتان توانمند 
ا/ن ســرمرب� صاحب مــدال المپي- شــو/م.» او در 
پاســخ به ا/ن �ه تا چــه زمان� با ا/ن ســرمرب� ادامه 
در  �مــا�ان  «هاشــم�  م� گو/ــد:  داد  خواهيــد 
فدراســيون و در �نار جوانان ارزشمند ا/ران است و 
تالش خــود را انجام م� دهــد. تا هر زمانــ� �ه ا/ن 
مرب� بــه ما افتخار بدهد در خدمتــش خواهيم بود. 

زمــان، قطعــ� نيســت ولــ� از منظــر فدراســيون تا 
زمانــ� �ــه او افتخار بدهد در �نار تيــم مل� خواهد 
بــود.» او در حال� مدع� اســت �ه ادامه هم6ار� با 
هاشــم� تا زمان� اســت �ه او افتخار دهد، �ه اصال 
اشــاره ا� بــه �ــم و �يــE قــرارداد ا/ــن ســرمرب� و 
تعهــدات فدراســيون در قبال تاميــن ام6انات مورد 

نياز او نم�  �ند. 
  

دادگر اما در خصوص حقوق� �ه قرار بود فدراســيون 
در پــ� صحبت ها� عل� نژاد به مل� پوشــان پرداخت 
شــود هــم م� گو/ــد: «�ميته ملــ� المپيــ- و وزارت 
ورزش در تفاهمــ� �ــه داشــتند مقــرر شــده بــود از 
تيرماه ســال ٩٨ به مدت /- ســال ماهيانه ٥ميليون 
تومــان بــه ورزشــ6اران المپي6ــ� بدهد. ا/ــن تعهد تا 
چنــد وقت پيش انجام شــد ول� از ا/ن بــه بعد در نظر 
دار/ــم �ــه اگر شــد از طر/ــق �ميتــه ملــ� المپي- و 
وزارت ورزش، در غير ا/ن صورت از طرف فدراســيون 
�م- ها/� به صورت ماهيانه پرداخت شــود. به افراد 
اصل� /عن� ٦ ورزشــ6ار المپين و به پشتوانه ها/� �ه 
 ��ميته ملــ� المپيــ- و وزارت ورزش ماهيانه مقرر
نمــ�  داد، مبلــغ حــدود ١٫٥ تــا ٢ميليــون ماهيانــه 
پرداخــت م� �نيــم. ا/ــن حداقــل پرداخت� ماســت. 
نيازها و ما/حتاج ورزش6اران بيشتر از ا/ن هاست ول� 
�ه در �ميتــه مل� المپي-  �اميدوار/ــم بــا برنامه ر/ز
دار/ــم پرداخت� ها را هم نظام مند و هم بيشــتر �نيم. 
حتــ� بــرا� مربيان نيــز غيــر از ا/ن �ــه �ميتــه مل� 
المپيــ- و وزارت ورزش �مــ- �ردنــد مــا هــم البته 
اندW ول� به طور منظم شروع به پرداخت �رده ا/م.»

ادامه همکارى  با الهام هاشمی قطعی نيست!

هفتــه چهارم رقابت هــا� ليگ برتر واليبــال امروز با برگــزار� ٧ د/دار 
پيگير� خواهد شــد و مسابقه ٢ تيم شهردار� اروميه و فوالد سيرجان، 
/6� از حســاس تر/ن باز� ها� ا/ــن هفته خواهد بود. ا/ــن هفته ٣ تيم 
ســا/پا تهــران، فوالد ســيرجان و شــهردار� اروميــه با ٣ بــرد و ٩ امتياز 
بــه ترتيــب رتبه ها� اول تا ســوم جدول رده بنــد� را در اختيــار دارند و 
باز� حســاس ا/ن هفتــه به ميزبان� ســالن غد/ر اروميه برگــزار خواهد 
شــد؛ جا/� �ه تيم فوالد ســيرجان و شــهردار� اروميه �ــه به ترتيب در 
رتبه هــا� دوم و ســوم جــدول قــرار دارند، بــه مصاف هــم م� روند. تيم 
بازنده ا/ن مســابقه قطعا جا/گاه خود را از دســت خواهد داد. سا/پا تيم 
صدرنشــين جدول نســبت به ٢ رقيــب ٩ امتياز� خــود در جدول، ا/ن 

هفتــه �ار راحت تــر� در پيــش دارد. ا/ن تيــم در آمل ميهمــان لبنيات 
هراز اســت �ه با /- برد و ٤ امتيــاز در جا/گاه هفتم قرار دارد. به همان 
اندازه �ه ا/ن هفته رقابت صدرنشــينان حســاس و هيجان انگيز اســت، 
نبرد قعرجدول� ها هم جذاب و د/دن� خواهد بود. در هفته چهارم ليگ 
�ه به ترتيب  Wردســتان و شهروند ارا�برتر واليبال، ٢ تيم راه /اب ملل 
در رده هــا� چهاردهــم و پانزدهم جدول قرار دارند، در شــرا/ط� با هم 
 �د/دار م� �نند �ه هيچ /- از ا/ن ٢ تيم تا�نون موفق به �ســب پيروز
در ليــگ برتر نشــده اند و ا/ن د/دار طلســم نا�ام�  /6ــ� از ا/ن ٢ تيم را 
 �خواهد ش6ست. گفتن� است؛ تيم شهروند اراW ا/ن هفته دومين باز
خــود را در ليــگ تجربــه خواهد �ــرد. ارا�� ها هفته اول ليــگ به قرعه 

اســتراحت خوردند و در هفته دوم نيز به دليل نقص مدارW نتوانســتند 
به ميدان بروند و با باخت فن� مواجه شدند.

 برنامه 
 خاتم ارد�ان - هورسان رامسر؛ ١٦
 شهداب /زد - شهردار� قزو/ن؛ ١٦

 راه /اب ملل �ردستان - شهروند اراW؛ ١٦
 پي6ان تهران - شهردار� ورامين؛ ١٦

 لبنيات هراز آمل - سا/پا تهران؛ ١٧
 شهردار� اروميه - فوالد سيرجان؛ ١٦

 شهردار� گنبد - فوالد مبار�ه سپاهان؛ ١٦

جدال قعرنشين ها براى کسب نخستين برد در ليگ واليبال

مدافع ســابق پرسپوليس نســبت به حواش� 
بعــد از پيــروز� الدحيــل مقابــل شــاگردان 
/حي� گل محمد� وا�نش نشان داد. رامين 
رضا/يــان بعد از ٤ ســال �ــه از جدا/� اش از 
پرســپوليس گذشــته بــود، ا/ن بار بــا پيراهن 
الدحيــل مقابل ا/ــن تيم قرار گرفــت. مدافع 
 �راســت ســابق پرســپوليس بعــد از پيــروز
 �تيمش مقابل شــاگردان /حيــ� گل محمد
نســبت به حواشــ� ا/ن تقابل وا�نش جالب� 
بــا  تقابــل  بگو/ــم  نيســت   �«نيــاز داشــت: 
تيمــ� �ــه در ا/ــران محبوبــم هســت چقدر 

ســخت بود. نم�  توانــم ناراحتــ� ام از باخت 
پرســپوليس را پنهــان �نــم ولــ� بــه عنــوان 
باز/6ــن الدحيــل با/د بــرا� حر/ــE احترام 
قائل م� شــدم و بهتر/ن باز� خودم را انجام 
مــ� دادم. خيل� خوشــحالم �ه شــرا/ط من 
 ��رد/ــد. هرچند برخــ� �امنت ها Wرا در
منفــ� هــم داشــتم اما مســلما �ســ� �ه در 
م6تب پرســپوليس بوده هيچ وقت نم�  توان 
از او انتظــار �م �ار� داشــت. پرســپوليس و 
فوتبال ا/ــران به من تعصــب و غيرت را تحت 
هر شــرا/ط� /ــاد داده و من نيز ســع� �ردم 

بــه پرســپوليس بهتر/ــن  در �مــال احتــرام 
عمل6ــرد را بــرا� تيــم خودم داشــته باشــم. 
�ســان� �ــه مــرا م� شناســند م� داننــد �ه 
 ��م� هم پرخاشــگر �شــا/د در جر/ان باز
داشــته باشــم اما باوجــود �ارت زرد ب� مورد 
و ناحقــ� �ه در/افت �ردم ســع� �ردم هيچ 
وا�نش� نداشته باشــم تا دل هواداران عز/ز 
تنهــا  پا/ــان  ن6نــم. در  آزرده  را  پرســپوليس 
 �م� توانــم بــرا� تيم پرســپوليس هــم آرزو
موفقيــت �نــم و اميــدوارم در نيمه نها/� بار 

د/گر همد/گر را مالقات �نيم.»

از باخت پرسپوليس ناراحتم واکنش رامین رضاییان به شکست سرخ ها

نيم6ت تيم ها� ليگ برتر� در فصل پيش رو 
جوان تر از هميشه شده. شا/د برا� اولين بار 
است �ه ميانگين سن� مربيان تيم ها� ليگ 
برتر� ا/نقدر پا/ين آمده و بدون ش- م� توان 
ا/ن اتفاق را به فال ني- گرفت. مجموع سن� 
مربيــان ا/ــن فصــل ٧١٦ ســال و ميانگيــن 
سن� آن ها �متر از ٤٥ ســال است؛ پيرتر/ن 
مربــ� اميــر قلعه نو/ــ� بــا ٥٦ ســال و عنوان 
جوان تر/ن مرب� هم در اختيار وحيد بياتلو با 
٣٢ سال سن است. او فصل گذشته سرمرب� 
نوداروميه و دســتيار ســا�ت الهامــ� در تيم 
ترا�تور بود. او بــه همراه مجيد نامجومطلق، 
محرم نو/د�يا، مهد� رحمت�، محمد ربيع� 
و رحمــان رضا/ــ� ٦ مرب� هســتند �ه فصل 
آ/نــده اولين حضور در ليگ برتــر را به عنوان 

سرمرب� تجربه خواهند �رد. 
١-پرسپوليس: /حي� گل محمد�؛ ٤٩ سال 

٢-استقالل: مجيد نامجومطلق؛ ٥٤ سال 
٣-فوالد: جواد ن6ونام؛ ٤٠ سال 

٤-ترا�تور: عليرضا منصور/ان؛ ٤٨ سال 
٥-سپاهان: محرم نو/د�يا؛ ٣٧ سال 

٦-شهرخودرو: مهد� رحمت�؛ ٣٩ سال 
٧-صنعت نفــت: ســيروس پورموســو�؛ ٤٩ 

سال 
٨-نفت مسجدســليمان: مجتب� حســين�؛ 

٤٦ سال 
٩-نساج�: محمود ف6ر�؛ ٥١ سال 

١٠-گل گهر: امير قلعه نو/�؛ ٥٦ سال 
١١-ماشين ساز�: وحيد بياتلو؛ ٣٢ سال 
١٢-ذوب آهن: رحمان رضا/�؛ ٤٥ سال 

١٣-پي6ان: عبدا... و/س�؛ ٤٩ سال 
١٤-سا/پا: ابراهيم صادق�؛ ٤١ سال 

١٥-مس رفسنجان: محمد ربيع�؛ ٣٩ سال 
١٦-آلومينيوم اراW: رسول خطيب�؛ ٤١ سال

 قلعه نویی مسن ترین مربی ليگ شد!
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احتمال حضور خسرو روى نيمکت استقالل
خسرو حيدر� ��� از گز�نه ها� نيم�ت استقالل برا� 
فصل بعد اســت. خبرها� رســيده ح�ا�ت از آن دارد �ه 
ال�ســاندر نــور� با ا�ن باشــگاه بــه توافق رســيده و قرار 
اســت حيدر� ��� از د ستياران او باشد. خسرو �اپيتان 
استقالل بود و سال ها برا� ا�ن باشگاه باز� �رد. او بعد 
از اتمام دوران باز�گر� اش ســر�عا وارد دنيا� مربيگر� 
شد و در �الس ها� حرفه ا� شر�ت �رد. حيدر� رابطه 
خوبــ� با مد�ر�ت اســتقالل دارد و به احتمال ز�اد فصل 

آ�نده در �ادر فن� ا�ن تيم فعاليت خواهد �رد.
ویلموتس دوباره گزینه شالکه شد

نشــر�ه بيلد آلمان در جد�دتر�ن خبر مــار< و�لموتس، 
سرمرب� سابق تيم مل� ا�ران را به عنوان گز�نه مربيگر� 
در شــال�ه مطــرح �رد. شــال�ه هفتــه گذشــته در اولين 
باز� فصلش مقابل با�رن مونيخ با ٨ گل مغلوب شد. ا�ن 
ش�ست سنگين باعث شده سران باشگاه شال�ه به دنبال 
مرب� جد�د باشند. مار< و�لموتس �ه پيش از ا�ن هم به 
عنوان گز�نه مربيگر� در شال�ه مطرح شده بود، دوباره 

نامش در ميان گز�نه ها وجود دارد.
استقاللی ها دوباره تست کرونا دادند

اعضــا� تيــم فوتبال اســتقالل �ه برا� مســابقات ليگ 
قهرمانــان آســيا در دوحه قطر بســر م� برند، در آســتانه 
باز� با االهل� عربستان تســت �رونا دادند. اعضا� تيم 
فوتبال استقالل �ه برا� ادامه مسابقات ليگ قهرمانان 
آسيا در دوحه قطر بسر م� برند، د�روز تست �رونا دادند. 

ماليات و بيمه، دليل کسر پرداخت
 ۵٠٠ ميليونی کارگزار پرسپوليس

�ارگــزار باشــگاه پرســپوليس طبــق جــدول زمانبنــد� 
پرداخت� ها�ش به ا�ن باشــگاه �ه با�ــد ٨ ميليارد تومان 
تا پا�ان شــهر�ور به حســاب پرســپوليس وار�ز م� �رد، با 
�سر ٥٠٠ ميليون تومان، مبلغ ٧ ميليارد و ٥٠٠ ميليون 
تومان به ا�ن باشــگاه پرداخت �رد. �ارگزار پرســپوليس 
هم ا�ن مبلغ را به دليل بيمه و ماليات از تعهدات خود �سر 
�رده و پس از ارائه مفاصا حساب و نامه معافيت ماليات�، 
ا�ن مبلغ به حساب باشگاه باز م� گردد. با وار�ز� جد�د 
�ارگزار قرار اســت بخــش د�گر� از مطالبــات باز��نان 
از اصل قرارداد فصل قبل به حساب شــان وار�ز شــود �ه 
ا�ــن موضوع در روزهــا� آت� نها�� خواهد شــد و ميزان 

در�افت� باز��نان به ٩٠ درصد م� رسد.

مخالفت صيادمنش با انتقالش به تيم اوکراینی
اللهيــار صيادمنش با تيم زور�ا لوهانســ\ او�را�ن برا� 
انتقال قرض� اش به توافق نرســيد. پيش از ا�ن تيم ها� 
فنرباغچــه و زور�ــا لوهانســ\ بــرا� انتقــال قرض� ا�ن 
باز��ــن ا�ران� به مدت ١٫٥ ســال با ام�ان خر�د قطع� 
بــا پرداخت ٣٫٥ ميليون �ورو توافــق �رده بودند. انتقال 
اللهيــار صيادمنــش به تيــم او�را�ن� باعث شــد تــا او از 
برنامه هــا� فنرباغچــه در شــرا�ط �نون� �نار گذاشــته 
شود. صيادمنش در ٢ باز� فصل جد�د سوپرليگ تر�يه 
جا�� در فهرســت باز��نــان فنرباغچه نداشــت و به نظر 

م� رسد با�د به صورت قرض� راه� تيم د�گر� شود.

ا�ن روزها شا�عات ز�اد� پيرامون انتخاب سرمرب� استقالل مطرح شده و حت� 
عده ا� معتقدند ا�ن باشــگاه با ال�ســاندر نور� به توافق رســيده اما در شرا�ط� 
�ه هواداران تيم اســتقالل سواالت متعدد� را پيرامون وضعيت سرمرب� فصل 
آ�نــده ا�ن تيم، نقل وانتقاالت و... دارند، احمد ســعادتمند وا�نش ها� عجيب� 
به ا�ن ســواالت دارد. مد�رعامل باشــگاه اســتقالل �ه د�روز در حاشــيه مراسم 
بزرگداشــت چهلمين سالگرد دفاع مقدس و تجليل از رزمندگان وزارت ورزش و 
 gه ت�لي�رده بود، در پاسخ به ســوال خبرنگاران پيرامون ا�ن �ت �جوانان شــر
ســرمرب� استقالل چه م� شــود، اظهار داشت: «ان شــاا... ما االهل� را ش�ست 
م� دهيم!» و� در پاســخ به ســوال مجدد �\ خبرنگار برا� انتخاب ســرمرب� و 

انتخاب ال�ساندر نور� گفت: «حالت خوب است؟!»

مهاجــم ا�رانــ� شــارلوا در تيــم منتخب هفته ششــم ليــگ برتر بلژ�ــ\ قرار 
گرفــت. ســازمان ليگ برتر فوتبــال بلژ�\ با اتمام هفته ششــم ا�ن رقابت ها 
تيــم منتخب هفته را معرف� �رد �ه در ا�ن ميان �اوه رضا�� با درخشــش به 
همراه شارلوا در هفته گذشته موفق شد در ميان ١١ باز��ن برتر هفته ليگ 
بلژ�\ قرار بگيرد. تيم فوتبال شارلوا در هفته ششم ليگ بلژ�\ با درخشش 
ســتاره ها� ا�رانــ� خود با نتيجه ٣ - �\ از ســد بيرشــات گذشــت تا با ١٨ 
امتياز صدرنشــين ليگ شــود. گل ها� شــارلوا را در ا�ن د�ــدار �اوه رضا�� 
در دقا�ــق ٢٩ و ٨٧ (از رو� نقطــه پنالتــ�) و علــ� قلــ� زاده (٥٥) بــه ثمر 
رساندند. عمل�رد خوب رضا�� در ا�ن د�دار باعث شد ا�ن مهاجم ا�ران� در 

تر�يب تيم منتخب هفته قرار گيرد.

�وا�نش عجيب سعادتمند به توافق با ال	ساندر نور��حضور رضا�+ در تيم منتخب هفته ششم ليگ بلژ

جزئيات مذاکره برانکو با واسطه 
پرسپوليس در عمان

پرســپوليس  باشــگاه 
شــا�عات  بــه  نســبت 
مربوط به مذا�ره �\ 
فرد خارج از سيســتم 
سرخ پوشــان  ادار� 
بــا بران�ــو ا�وان�وو�چ 
طلبش  بخشش  برا� 
وا�نــش نشــان داد. رضا �لــوه در خصوص 
حاشــيه ها� بوجود آمده راجع بــه مذا�ره 
�ــ\ تاجر ا�رانــ� بــا بران�ــو ا�وان�وو�چ در 
�شــور عمان برا� تمد�د فرصت پرداخت� 
به پرســپوليس طبق ح�م �ميته انضباط� 
فيفا گفت: «موضوعات ز�اد� در ا�ن ماجرا 
وجــود دارد �ه با�د به آن اشــاره �رد. قصد 
داشتيم به دور از هرگونه حاشيه و در س�وت 
�امــل موضــوع را پيــش ببر�م تا هــواداران 
را خوشــحال �نيم اما برخ� مســائل باعث 
شــد تا نســبت به آن وا�نش نشــان دهيم.» 
معاون اقتصاد� باشگاه پرسپوليس افزود: 
«پــس از تا�يــد هيئت مد�ره مبن� بــر ادامه 
مذا�ــره بــا آقــا� بران�ــو ا�وان�وو�ــچ بابت 
تشــ�ر از زحمــات ا�شــان قــرار شــد من به 
همراه آقا� رســول پناه سرپرست باشگاه و 
اميرعل� حســين� مد�ر بخش بين الملل به 
عمان برو�م اما �شــور عمان هيچ و�زا�� را 
تــا پا�ان مــاه ا�تبر برا� مســافران خارج� 
صــادر نم� �نــد. بــه همين خاطــر تصميم 
گرفتيم بــه ��� از امين تر�ن افراد باشــگاه 
�ــه مورد قبول آقــا� بران�و نيز هســت �ار 
 ٨ «حــدود  داد:  ادامــه  و�  بســپار�م.»  را 
ســال اســت �ه رابطه باشــگاه پرسپوليس 
با شــخص� بــه اســم «ســالم چ� گل» بابت 
�م\ ها� اقتصــاد� فراوان� �ــه در تمام 
حوزه ها به �شور داشــته، م� گذرد. ا�شان 
بــه خاطر حــس وطن پرســت� قبــول �رد تا 
به پرســپوليس در ا�ن موضــوع �م\ �ند. 
دوســت� آقا� بران�و با آقا� سالم چ� گل 
نيز قد�م� اســت و من نم� دانــم واقعا چرا 
چنين صحبت ها�� انجام شــده است. از او 
خواستيم فرصت بدهد تا تمام و �مال پول 
را پرداخت �نيم. آقا� بران�و تمام مدار< 
رسم� باشــگاه را د�د و را� فيفا را به آقا� 
سالم چ� گل �ه برا� نشست با بران�و نامه 
رسم� باشگاه پرســپوليس و وزارت ورزش 

عمان را نيز داشت، نشان داد.»

ارسالن  و هر ٩٧ دقيقه 
یک گل

گيتار�ست خطرنا4 تر از ببر سياه و نيمار آسيا

تيم استقالل �ه در چند فصل 
مهاجــم  نداشــتن  از  اخيــر 
زهــردار و تمام �ننــده رنج م� بــرد در ليگ 
نوزدهم مســابقات ليگ برتر پس از ســال ها 
صاحب خط حمله ا� قدرتمند و زهردار شد 
و بــا در اختيــار داشــتن ٣ مهاجم تــراز اول 
عنوان بهتر�ــن خط حمله ليــگ را تصاحب 
بــا  در حالــ�  پا�تخــت  آب� هــا�  �ــرد. 
نا�ب قهرمانــ� ليــگ نوزدهــم را بــه پا�ــان 
رســاندند �ــه ٣ مهاجــم آن هــا در رده ها� 
باال� جــدول گلزنان قرار داشــتند و شــيخ 
در  اســتقالل  مالــ�  اهــل  مهاجــم  د�اباتــه 
رقابت� فشــرده بــا د�گــر مهاجمــان ليگ و 
مهــد� قا�ــد� و امير ارســالن مطهــر� ٢ 
همباز� اش موفق شد با ١٥ گل زده �فش 
طال را از آن خود �ند و اســتقالل هم پس از 
شــد.  گل  آقــا�  عنــوان  صاحــب  ســال ها 
ارسالن مطهر� و مهد� قا�د� هم هر �دام 
بــا ١٠ گل زده بــه �ارشــان در ليــگ پا�ــان 
دادنــد امــا ا�ن پا�ــان �ار مهاجمــان آب� در 
فصــل �رونا�ــ� نبــود و آن هــا در ٢ د�ــدار 
مرحله نيمه نها�� و فينال جام حذف� هم به 
درخشش شــان ادامه دادند و قا�د� هم در 
باز� با پرســپوليس گلزن� �رد و هم مقابل 

ترا�تــور در فينــال و مطهر� هــم ��� از ٢ 
گل استقالل در فينال جام حذف� را به ثمر 
رســاند. پس از پا�ان جام حذف�، اســتقالل 
به ليگ قهرمانان آســيا برگشــت و در حال� 
�ه هواداران ا�ن تيم انتظار گلزن� از شــيخ 
د�اباتــه آقــا� گل جد�ــد فوتبــال ا�ــران را 
داشــتند، در باز� با الشــرطه عراق شــيخ و 
قا�ــد� بســيار ضعيــg ظاهــر شــدند و ا�ن 
اميرارســالن مطهــر� بود �ه بــا ورودش به 
زمين گل تساو� استقالل را به ثمر رساند و 
آب� هــا را از ش�ســت نجــات داد. ا�ــن گل 
امير ارســالن �ه دومين گل او پــس از پا�ان 
مسابقات ليگ برتر بود، تعداد گل ها� او در 
فصل جار� فوتبال را به عدد ١٢ رساند �ه 
البتــه ٥ گل آن را بــا پيراهــن ذوب آهن و در 
نيم فصل نخســت ليــگ برتر به ثمر رســانده 
بود و ٧ گل را با پيراهن استقالل. اما همين 
٧ گل هم با توجه به دقا�ق باز� اميرارسالن 
مطهــر� بــرا� اســتقالل و مقا�ســه آن بــا 
دقا�ق باز� شيخ د�اباته و مهد� قا�د� �ه 
بــه ترتيــب ١٨ و ١٢  گل در فصــل جار� با 
پيراهــن اســتقالل در مســابقات مختلg به 
�ــه  م� دهــد  نشــان  رســانده اند،  ثمــر 
گيتار�ســت آب� ها با اســتناد  به آمــار و ارقام 

موفق تــر و خطرنا< تــر از ببــر ســياه و نيمار 
آســيا بوده اســت. مطهر� در حالــ� در �\ 
نيم فصــل برا� آب� پوشــان ٥ بار گلزن� �رد 
�ه به دليل مصدوميــت فرصت  ز�اد� برا� 
بــاز� پيدا ن�ــرد. مطهــر� در نيم فصل دوم 
تنهــا در ١١ بــاز� بــه ميــدان رفــت و جمع 
دقا�ق حضورش در ميدان ٥٧٠ دقيقه بود و 
شــيخ د�اباتــه در ٢٢ بــاز� بــرا� آب� ها به 
ميــدان رفــت و جمعــا ١٥٠٨ دقيقــه بــاز� 

�رد. متوســط گلزن� شــيخ بــرا� تيمش به 
ازا� هــر ١٠٠ دقيقــه باز� �\ گل اســت و 
ا�ن در حال� اســت �ــه ارســالن مطهر� با 
٥٧٠ دقيقه باز� موفق به زدن ٥ گل شده و 
به طور متوسط به ازا� هر ١١٤ دقيقه ��بار 
گلزنــ� �رد. اما با احتســاب حضور مطهر� 
و  پرســپوليس  مقابــل  حذفــ�  بــاز�   ٢ در 
ترا�تــور و د�دار ليگ قهرمانان آســيا مقابل 
بــرا�  دقيقــه  مهاجــم ٦٨٠  ا�ــن  الشــرطه 

اســتقالل بــاز� و ٧ گل بــه ثمر رســانده  �ه 
به طــور متوســط بــه ازا� ٩٧ دقيقه �\ گل 
ثبت شده اســت. در حال� �ه شيخ د�اباته با 
احتســاب حضور او در باز� با پرســپوليس و 
ترا�تــور و الشــرطه مجموعــا ١٨٠٨ دقيقه 
بــرا� اســتقالل در ليــگ و پلــ� آف و ليــگ 
قهرمانان و جام حذف� باز� �رده و مجموعا 
١٨ گل بــه ثمر رســانده �ه به طور متوســط 
هر ١٠٠ دقيقه �\ گل به ثبت رسيده است. 

به نقل از سا�ت  نوا  �ونان، �ر�م انصار� فرد، مهاجم جد�د آ.ا< 
در جد�دتر�ن مصاحبه اش عنوان �رد �ه مسعود شجاع� برا� 
آمدنــش بــه آ.ا< او را تشــو�ق �ــرد. انصار� فرد عنــوان �رد: 
«همچنان �ه همه م� دانند مسعود دوست نزد�\ من است. او 
باز��ن بزرگ� است و �ارنامه درخشان� دارد. هميشه برا� او 
بهتر�ن ها را آرزو م� �نم.»  و� افزود: «وقت� م� خواستم آ.ا< 
را انتخــاب �نم بــا او صحبت �ردم. او همه چيز دربــاره آ.ا< را 

برا�م تعر�g �رد. چيزها� خيل� خوب� را از آ.< به من گفت. 
برا� من اهميت ز�اد� داشــت چيزها�� را از باز��ن� بشنوم 
�ه تجربه حضور در آ.ا< را داشت. هر چيز� �ه مسعود درباره 
آ.ا< گفــت، همــه خوب بــود.» و� دربــاره ا�ن �ــه م� خواهد 
مانند شــجاع� قهرمان� را تجربه �ند، گفت: «بدون شــ\ من 
هم مثل هــر باز��ن� م� خواهــم قهرمان� را تجربــه �نم. ا�ن 
دليــل حضــورم در آ.ا< اســت. من بــه ا�ن جا بــرا� گذراندن 

تعطيــالت �ا خوش گذرانــ� نيامدم. هدف مــن موفقيت تيم و 
رسيدن به قهرمان� است. ا�ن تنها دليل� است �ه من به ا�ن جا 
آمدم و با قهرمان� خوشــحال م� شــوم.» مهاجــم ا�ران� ادامه 
داد: «هميشــه به دنبال پيروز� هســتم. هميشه به دنبال فتح 
بيشتر�ن قهرمان� ها هستم. من به همراه همباز� ها�م تالش 
م� �نيم تا هواداران آ.ا< را خوشحال �نيم. خوشحالم جز�� 

از خانواده بزرگ آ.ا< هستم.»

انصار� فرد: شجاع+ تشو�قم �رد تا به آ.ا4 بيا�م
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