
K H O R A S A N N E W S P A P E R . C O M

بازگشت محدودیت های کرونایی 
منوط به درخواست استانداران

   صفحه  ۵

جنگ داخلی در کمین آمریکا
 تنها چهل روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 

سوم نوامبر مانده است و این انتخابات...

یادداشت روز

امیرعلی ابوالفتح

  صفحه 2

پناه آوردن از 
پول به   کـــاال

  دخل و خرج

شنبه
۵|مهر|1399

3۲صفحه
.1۲صفحهسراسری+۴صفحهزندگیسالم
+۴صفحهورزشی+۴صفحهروزنامهاستانی

+۸صفحهدخلوخرج
. 3۲صفحهنیازمندیهابرایمشهد

.چاپهمزماندرمشهدوتهران

.۸صفر۲۶.1۴۴۲سپتامبر۲0۲0
.سالهفتادودوم.شماره۲0۴۸۴

.تکشماره۲0000ریالدرمشهد
.تکشماره1۲000ریالدرشهرستانها

 وزیر بهداشت در گفت و گوی اختصاصی با خراسان خبر داد:

۲

پیامرهبرانقالببهمناسبت
روزتجلیلازشهیدانو

ایثارگران

70ضربهچاقویعروس
برپیکرمادرشوهر!

یارانهمیلیاردیبرای
استخرهایالکچری!

نیمی از آب شرب تهران در 3 منطقه 
اعیان نشین مصرف می شود

روایت خریدار از ماجرای 
 خصوصی سازی 

کشت و صنعت مغان

9

۲

۱۰

۲

 رشد قیمت کاالهای بادوام به مراتب
 بیشتر از دیگر کاالها بوده است 

 ماجرا چیست؟ 

۷

   خراسان رضوی

گام مهم برای سامان دهی حاشیه مشهد
با همکاری شهرداری، آستان قدس  و استانداری خراسان رضوی،  عملیات ۱۲ پروژه ۲۴۰۰ میلیاردی در حاشیه مشهد آغاز شد 

  خراسان رضوی

بازگشتعطارانبهسریالسازی
خودتحریمیعلیهکارآفرینایرانی

ورختشویینتانیاهودرآمریکا!
    صفحه های  ۳ ، ۶ و ۱۰

بیموامیدارزیبورس
رشد نرخ دالر،  شاخص بورس را  

صعودی می کند؟

جوالنرفتارهای
آسیبزنندهدر»دل«

خودکشی، خودزنی، چاقوکشی و ... 

بررسی مشکالت پرترددترین مرز شرقی کشور در گزارش میدانی خراسان 

 خواب سنگین تریلی ها و مسئوالن 
در مرز دوغارون !

زندگی سالم

دخل و خرج

»مربع های قرمز« در انتظار 
یک کارگردان حرفه ای

 نویسنده »مربع های قرمز« از ظرایف کار 
در حوزه ادبیات دفاع مقدس گفت



جنگ داخلی در کمین آمریکا

 تنها چهل روز به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در سوم نوامبر مانده است و این انتخابات 
به سکانس های حساس خود نزدیک تر می شود. 
در جدیدترین مورد، دونالد ترامپ ضمن تاکید 
مجدد مبنی بر بروز تقلب گسترده در انتخابات 
آینده آمریکا، پیش بینی کرد نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری توسط دیوان عالی فدرال این 
کشور تعیین شود. وی همچنین یک بار دیگر از 
اظهارنظر صریح دربــاره انتقال مسالمت آمیز 
قدرت پس از انتخابات سوم نوامبر سر باز زد. این 
سخنان از آن نظر اهمیت بیشتری یافته است که 
از بدو تاسیس ایاالت متحده هیچ گاه موردی از 
معارضه با نتیجه قطعی و تایید شده انتخابات 
اتفاق نیفتاده و اساسا تسلیم به نتیجه قانونی 
انتخابات، هسته اصلی نظام دموکراتیک است. 
سخنان ترامپ اما در حالی مطرح می شود که 
نظرسنجی ها نیز از برتری قابل توجه جو بایدن ، 
نامزد دموکرات ها در برابر دونالد ترامپ حکایت 
دارند. حتی اعالم شده که در برخی از ایالت هایی 
که برای سال ها حیاط خلوت جمهوری خواهان 
بــوده اســت، مانند جورجیا و تگزاس، احتمال 
پیروزی نامزد دموکرات ها قوت گرفته است. 
در اغلب ایالت هایی که ترامپ با پیروزی در آنان 
در سال 2016 توانست رقیب دموکرات خود 
را شکست دهد نیز وضعیت جمهوری خواهان 
ــت. با توجه به  نگران کننده توصیف شــده اس
چنین وضعیتی، انتظار می رود ترامپ و حامیان 
وی، نتایج انتخابات را در بسیاری از ایالت ها و 

حوزه های رای گیری به چالش بکشند و شکایاتی 
را در دادگاه ها مطرح کنند. البته شکایت از نحوه 
برگزاری انتخابات و شمارش آرا در آمریکا، سابقه 
طوالنی دارد. در سال 2000، این شکایت ها 
در ایالت فلوریدا به دیــوان عالی فــدرال آمریکا 
کشیده شد و سرانجام، با اتکا به برتری قضات 
محافظه کار در برابر قضات لیبرال، دیوان حکم 
به توقف بازشماری آرا در فلوریدا داد و بدین 
ــواه به  ــورج دبلیو بــوش جمهوری خ ترتیب، ج
ریاست جمهوری رسید. ترامپ نیز از مدت ها 
پیش اعالم کرده است که در انتخابات شکست 
نخواهد خورد مگر به گفته وی دموکرات ها با 
انتخابات پستی، به شکل گسترده، تقلب کنند. 
در مقابل نیز کامال هریس، نامزد سمت معاونت 
ریاست جمهوری از حزب دموکرات نیز گفته است 
شکست دموکرات ها فقط در صــورت دخالت 
مجدد روسیه در انتخابات آمریکا رخ خواهد داد. 
به عبارت دیگر، جمهوری خواهان و دموکرات ها 
قصد ندارند همچون دوره های قبلی انتخابات، 
نتایج آن و شکست احتمالی خود را بدون طرح 
دعوا در محاکم قضایی، بپذیرند. با این حال، 
سوال مهم تر این است که آیا رئیس جمهور فعلی 
آمریکا شکست احتمالی در انتخابات را خواهد 
پذیرفت و به شکل مسالمت آمیز قــدرت را به 
رئیس جمهوری منتخب تحویل خواهد داد یا 
خیر. ترامپ تاکنون به سواالت متعدد خبرنگاران 
در این باره پاسخ روشن نداده و هر بار گفته است 
که » باید ببینیم چه پیش می آیــد.« این اظهار 
نظرها، نگرانی هایی را حتی در داخــل حزب 
جمهوری خواه ایجاد کرده است. مک کانل رهبر 
اکثریت جمهوری خواه سنا گفت برنده انتخابات 
نوامبر ، در 20 ژانویه کاخ سفید را تحویل خواهد 
گرفت سناتور جمهوری خواه میت رامنی و نامزد 
شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری 
2012 آمریکا نیز در واکنش به پاسخ های مبهم 
ترامپ، در توئیتی نوشت: اساسا دموکراسی، 
انتقال مسالمت آمیز قدرت است.  هر پیشنهادی 

مبنی بر این که یک رئیس جمهور ممکن است به 
این ضمانت نامه قانون اساسی احترام نگذارد، 
غیر قابل تصور و غیر قابل قبول است.دیروز نیز در 
پی امتناع ترامپ از تعهد به تحویل مسالمت آمیز 
قدرت در صورت شکست در انتخابات، مقامات 
ارشد پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا( ابراز نگرانی 
کرده اند که در صورت ایجاد ناآرامی های داخلی 
بعد از انتخابات، ترامپ ارتش را برای سرکوب 
وارد خیابان ها کند. ژنرال »مارک میلی«، رئیس 
ستاد مشترک ارتش آمریکا  هم در پاسخ کتبی 
به ســواالت اعضای مجلس نمایندگان که ماه 
گذشته منتشر شد، نوشت: من عمیقًا به اصل 
ارتش دارای شخصیت غیرسیاسی اعتقاد دارم. 
در صورت اختالف دربــاره برخی از جنبه های 
انتخابات،  دادگاه ها و کنگره باید هر اختالفی 
را حل کنند و نه ارتــش.  با این حال، ترامپ در 
سال های اخیر به کرات نشان داده است که از 
انجام اقدامات غیرقابل تصور و غیرقابل قبول نیز 
ابایی ندارد. در نگاه ترامپ هیچ احتمالی مبنی 
بر شکست خوردن او وجود ندارد، در واقع او وارد 
عرصه رقابت نشده، بلکه اساس کار او مبتنی 
بر پیروزی از هر طریق ممکن است.اگر با آرای 
مردمی پیروز شد که دیگر مشکلی وجود ندارد 
اما اگر در آرای الکترال بازنده باشد، مسئله به 
دیوان عالی آمریکا کشیده می شود؛ حتی او اگر 
توان داشته باشد، گزینه کودتای نظامی را هم در 
دستور کار قرار می دهد. شاید بدین جهت است 
که توماس فریدمن تحلیل گر ارشد نیویورک تایمز 
به سی ان ان می گوید:» آن چه اکنون در آمریکا 
می گذرد فراتر از حد تصور است و حزب جمهوری 
خواه به شکلی جدی برای جنگ داخلی تالش 
می کند به گونه ای که در یک اقدام پیش دستانه 
مشروعیت انتخابات را در صورت باخت ترامپ 
زیر سوال برده و کانون توجهات را روی این نکته 
معطوف کرده است که تنها راه جلوگیری از این 
خطر، پیروزی ترامپ در انتخابات جدید ریاست 

جمهوری برای دوره دوم است«!
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لطفا همان طور که جدول متناسب سازی  •
حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را 
چاپ کردید، جدول متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی را هم چاپ 
کنید تا مشخص شود چه کاله گشادی بر 
سر بازنشستگان تامین اجتماعی میان رده 

گذاشته اند!
ــان بـــرای داشــتــن اقتصاد رو بــه جلو  • ــای آق

باید مشکالت کــارگــران رو حل کنید. تا ما 
حواسمون به قسط و کرایه خونه عقب افتاده 
است چطور می توانیم به جهش تولید فکر 

کنیم؟
 آقای ریاست جمهور عزیز! جناب نوبخت!  •

به خدا و به تمام مقدسات سوگند افزایش 
حقوق و اضافه کردن آن، چاره کار نیست. نه 
تنها کمکی به کارمندان و بازنشستگان نمی 
کند بلکه باعث گرانی بیشتر در بازار می شود. 
همان افزایش را غول گرانی     می بلعد. عالج 
کار پایین آوردن قیمت ها و محصوالت است. 
اگر انجام شود همین حقوق هم اضافی است. 
جلوی گرانی و بی ارزش شدن پول ملی را 

بگیرید.
ممنون که دربــاره شهادت حضرت رقیه  •

)س( مطلب نوشتید.
 در صفحه سالمندان از این بنویسید که با  •

بچه های بی معرفت مان چه کنیم؟ بچه هایی 
که با سختی بــزرگ شــان کردیم، نان شان 
دادیــم، حاال زورشــان می آید یک زنگ به ما 

بزنند.
 تو کشوری که قیمت ها ماهانه چند بار  •

زیاد می شه ما کارگرها چطور باید زندگی 
کنیم؟ پس این نمایندگان کارگری چه کار 

می کنند؟
 دانشگاه فردوسی از مهر ماه ناگهان هزینه  •

آزمون زبان انگلیسی TELP را بیش از ۳0 
درصد گران کرده و حاال قرار است از تردد 
خودروهای دانشجویان بیکار خود کسب 
ــه کند. آن هم در این شرایط  ــد روزان درآم
سخت اقتصادی ،دلیل چنین طــرح ها و 

مصوباتی روشــن اســت، مدیری که حقوق 
10میلیونی می گیرد چگونه می تواند درد 

دانشجویان دکترای بیکار را بفهمد؟
ــت نمی کنند؟  •  شبکه شــاد رو چــرا درس

یکسره هنگ می کنه و وسط کالس قطع 
می شه.

 خدایا دوری دوستان بسی سخت شده،  •
اگر الیق می دانی دستم را در دست دوستان 
شهیدم بگذار. خدایا زندگی هموطنانم را 
آسان کن. قدر این عزیزان بیشتر از این است 
که در گذران امور زندگی شان بمانند و من 
هر وقت این عزیزان را که همیشه و همه حال 
پشتیبان نظام اسالمی بوده اند می بینم که 
از گرانی و بیکاری در رنج هستند خجالت 

می کشم. )بسیجی و جانباز دفاع مقدس(
 آیا این پیام هایی که درحــرف مردم می  •

دهیم به گوش مسئوالن می رسد یا فقط 
صفحه پر کن روزنامه است؟

 از رشته های عجیب و غریب دانشگاهی  •
نوشتید. آدم چقدر کم عقل باید باشه که بره 
رشته دیوید بکام شناسی! قطعا تا چند سال 
دیگه در همون دانشگاه باید مسی شناسی 

و رونالدو شناسی هم ارائه بشه!
توسط  • مسکن  ــی  ــع واق ــذاری  ــ گ قیمت 

کارشناسان قضایی هر شهر و ابالغ آن به 
بنگاه های امالکی و سایت دیوار و شیپور 
و... و سازمان ثبت اسناد و امــالک کشور 
است.  مسکن  قیمت  کاهش  راه  بهترین 
ضمن این که سازمان ثبت اسناد فقط با 
باشد و  امــالک مجاز متصل  ــای  بنگاه ه

انفرادی سند نزند.
ــن فشار تــورم و سختی معیشت و  •  بــا ای

ــای خدا  ــرای رض زنــدگــی، بهتره مجلس ب
ــن ماشین  و هــمــدردی بــا مــردم از خیر ای

بگذرد!...
 مسبب این وضع آشفته اقتصادی و دالر  •

27 تومنی رئیس جمهور است چون ایشان 
می دانستند ما تحریم هستیم. پس لطفا 

آمریکا را بهانه نکنیم.

رعیت نواز- بحث ماجرای خصوصی سازی  کشت 
و صنعت مغان که حدود 2 سال از واگذاری اش می 
گذرد دوباره بر سر زبان ها افتاده خبرگزاری فارس 
در اردیبهشت ماه از اشکاالت واگذاری این شرکت 
نوشت همچنین حدود یک هفته پیش هم مستندی 
با عنوان »متری شیش و نیم« توسط برنامه ثریا در 
فضای مجازی منتشر شد که از ارزان فروشی این 
شرکت خبر می داد. این گزارش ها به طور مشخص 
به نحوه واگذاری و برگزاری  مزایده،اهلیت خریدار  
و همچنین قیمت تعیین شده بــرای این کشت و 
صنعت  که به انــدازه مساحت شیراز است انتقاد 
هایی دارند که البته دو روز قبل رئیس قوه قضاییه 
دستور بررسی این موضوعات را داد در عین حال 
خریدار این کشت و صنعت روایــت خود را از این 
واگذاری دارد و توضیحاتی می دهد که محل  تامل 
است این انتقاد ها در حالی اوج گرفته است که  
شرکت نیشکر هفت تپه با حدود همین متراژ تنها به 
291 میلیارد تومان آن هم به صورت اقساط واگذار 
شده  و نشان می دهد که موارد مورد رسیدگی در 

این باره و اولویت آن ها  باید مد نظر قرار گیرد .

ماجرای واگذاری	 
واگذاری کشت و صنعت مغان هم مثل بسیاری از 
واگــذاری های خصوصی سازی مورد سوال قرار 
گرفته است . منتقدان به این واگـــذاری از نحوه 
قیمت گذاری گرفته تا نبود شفافیت در واگذاری و 
نادیده گرفتن اهلیت خریدار بحث هایی را مطرح 

می کنند.  سهام شرکت کشت و صنعت و دام پروری 
مغان مطابق با مستندات سازمان خصوصی سازی 
طی یک سال در ۵ نوبت روانه میز فروش مزایده های 
غیر بورسی این سازمان می شود. اولین مزایده 
در 9 مرداد 1۳96، دومین مزایده در 16 بهمن 
1۳96،  در 21 اسفند 1۳96 سومین بار و 28 
فروردین 1۳97 چهارمین بار مزایده برگزار شد و 
مشتری برای آن پیدا نشد. به گزارش فارس، پس 
از این در 2 تیر 1۳97 تصمیم به کاهش قیمت 
سهم شرکت گرفته شد به طوری که قیمت جدید هر 
سهم با کاهش ۴۳ درصدی نسبت به قیمت قبلی  
تصویب شد و این کاهش قیمت در حالی بوده که 
نرخ دالر در این زمان با رشد دو برابری نسبت به 
ماه های قبلی همراه بود. بدین ترتیب در 2 مرداد 
1۳97 مرحله پنجم مزایده برگزار شده و در این 
مرحله سه متقاضی برای خرید این شرکت با قیمت 
جدید اعالمی پیدا می شود. به گفته رئیس وقت 
سازمان خصوصی سازی، »فروشگاه های زنجیره ای 
رفاه« خریدار شرکت کشت و صنعت مغان با قیمت 
پیشنهادی باالتر نسبت به دو رقیب دیگر خود بوده و 
بدین ترتیب این فروشگاه توانسته بود یونس ژائله و 
هلدینگ گسترش کشاورزی پارس وابسته به بنیاد 
مستضعفان را پشت سر بگذارد و برنده مزایده ای 
شود،اما در نهایت این شرکت به نفر دوم مزایده 
ــذار شــد. اکبر بهنام جو استاندار اردبیل در  واگ
گفت وگوی ویژه خبری شبکه تلویزیونی اردبیل در 
تاریخ 29آذر 1۳97 درباره لغو واگذاری به نفر اول 
مزایده  می گوید : »از فردای روزی که متوجه شدیم 
نفر اول مزایده اهلیت الزم را ندارد، مخالفت شدید 
انجام شد و سازمان خصوصی سازی نیز با توجه به 

ادله مثبته از جمله مسائل و مشکالت و عدم توان 
مالی نفر اول بحث واگذاری را رد  کرد و نفر دوم مورد 

تایید قرار گرفت تا مسئله واگذاری انجام شود.«

ابهامات و اشکاالت واگذاری	 
به گزارش دیده بان شفافیت در این واگذاری سه 
اشکال اساسی وجود دارد؛ اول این که کشت و 
صنعت با ۵۴ درصد تخفیف به فردی واگذار شده 
که نفر دوم مزایده بوده، این در حالی است که باید 
مزایده مجدد برگزار می شد، اشکال دوم این است 
که با توجه به این که کشت و صنعت مغان در رشته 
کشاورزی، تولید پنبه، ذرت، گندم، جو و نیز باغ های 
بزرگ و دام پروری فعالیت داشته، هیچ سنخیتی 
ــای یونس  بین ایــن کــار و شغل برنده مــزایــده آق
ــده کارخانه بیسکویت سازی  ژائله سعدی، دارن
شیرین عسل نــدارد که کل مجموعه او 2 هکتار 
بــوده اســت و اشکال ســوم ایــن اســت که سازمان 
خصوصی سازی حتی به ایــراد وزارت اطالعات 
مبنی بر واگذاری به یک متقاضی دارای اهلیت نیز 
توجه نکرده است. روزنامه جوان هم در این باره می 
نویسد : این شرکت با  270 میلیون مترمربع وسعت 
و با داشتن بیش از یک میلیون مترمربع تجهیزات 
و کارگاه و با رشته تولید زراعت، باغ های وسیع، 
ــداری و صنایع وابسته به آن به مبلغ 17۵0  دام

میلیارد تومان واگذار شده است.

خــریــدار شــرکــت کــشــت و صنعت و 	 
دام پــروری مغان در گفت وگو با روزنامه 
خراسان: این شرکت را به زور به من دادند!
بــرای این که نظرات مالک جدید کشت و 

صنعت مغان را بشنویم به سراغ او رفتیم. یونس 
ژائله سعدی درباره این واگذاری می گوید: »ما 
راضی به در اختیار گرفتن این شرکت نبودیم 
و آن را به زور به ما دادند.«مالک جدید کشت و 
صنعت مغان درباره مساحت شرکت مغان مدعی 
است این شرکت 27 هزار هکتار زمین دارد که 
از این میان، 8 هزار هکتار تپه، جــاده، کانال و 
تاسیسات است، ۵ هزار و ۴00 هکتار باید در 
اختیار عشایر قرار بگیرد. این در حالی است که 
در همین منطقه 22 روستا قرار دارد که جزئی 
از همین 27 هزار هکتار است و در مجموع کمتر 
از19 هزار هکتار قابل کشت در این شرکت باقی 
می ماند.او می گوید: »روزی که این شرکت را 
تحویل گرفتیم کارخانه آن به دلیل نداشتن توجیه 
اقتصادی تعطیل شده بود و هیچ ادوات و ماشین 
آالتی نداشت. حتی درخت های باغ های شرکت 
برای پرداخت حقوق بریده و فروخته شده بود. 
با این حال ۴00 میلیارد تومان هم بعد از ورود 
بدهی های قبلی شرکت پرداخت کردیم.«ژائله 
همچنین مدعی شد که بعد از واگذاری توانسته 
شرکت را به سود دهی نزدیک کند و کارکنان 
شرکت را از ۵۴۴ نفر به 2800 نفر برساند. 
برای  تومان  میلیارد   ۳۵0 از  بیش  همچنین 
احداث کارخانه های جدید در این شرکت هزینه 
کرده است.خریدار کشت و صنعت مغان که پیش 
از این مالک و مدیرعامل شیرین عسل بوده درباره 
قیمت واگذاری می گوید: »این شرکت را به مبلغ 
1860میلیارد تومان خریده ایم که 100 میلیارد 
آن را نقد پرداخت کرده ایم و مابقی آن را از امسال 
در 9 قسط باید پرداخت کنیم، اما میزان چک 

هایی که ما به خصوصی سازی داده ایم ۳۴۴0 
میلیارد تومان است.«ژائله در حالی که در مزایده 
نفر دوم شده بود برنده شدنش را این گونه توضیح 
می دهد: »دو یا سه ماه بعد از مزایده از خصوصی 
سازی به ما زنگ زدند که شما بیایید برای خرید 
شرکت و ما گفتیم آن را نمی خواهیم گفتند در 
صورت انصراف باید ۵0 میلیارد تومان جریمه 
پرداخت کنید و ما برای این که جریمه پرداخت 
نکنیم مجبور به خرید شرکت شدیم. حاال هم اگر 
به ما بگویند مزایده باطل است پولی را که سرمایه 
گذاری کردیم بر می داریم و می رویم و البته حاضر 
نیستیم هزار تومان بیشتر پرداخت کنیم.«پیش از 
این فارس در گزارشی اعالم کرده بود که وزارت 
اطالعات اهلیت خریدار را تایید نکرده است 
و ژائله در این بــاره می گوید: »من بــزرگ ترین 
گاوداری شمال غرب کشور را دارم و محصوالتم 
به 6۵ کشور دنیا صادر می شود با بیش از 1۵ 
هزار پرسنل! با این حال باز هم اهلیت ندارم؟«.

او در پایان از این که تا کنون هیچ مسئولی برای 
شنیدن حــرف هایش او را دعــوت نکرده است 
گالیه داشت.به نظر می رسد ماجرای واگذاری 
کشت و صنعت مغان به رغم بحث هایی که درباره 
نحوه واگذاری آن وجود دارد قاعدتا باید از سوی 
مسئوالن به آن پاسخ داده شود اما این مجتمع 
برخالف بقیه تجربه های قبلی پس از واگذاری 
رونق گرفته  و تاسیساتی نیز به آن افزوده شده 
است بنابراین هر گونه تصمیم در این باره باید با 
لحاظ کردن این مسئله گرفته شود و به ویژه این 
که موارد دیگری همانند هفت تپه وجود دارد که 

شاید اولویت پرداختن فوری تری داشته باشد .

رهبر انقالب درگذشت 
حجت االسالم ممدوحی را 

تسلیت گفتند

در پی درگذشت حجت االسالم والمسلمین 
حاج شیخ حسن ممدوحی، رهبر انقالب 
تسلیت  را  وی  ــت  ــذشـ درگـ ــی،  ــام ــی پ در 
گفتند. به گــزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر 
آثــار حضرت آیـــت ا... خامنه ای، متن پیام 
ایشان به این شرح است: »بسم ا... الرحمن 
الرحیم/ درگذشت عالم با فضیلت جناب 
حجت االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ 
حسن ممدوحی رضوان ا... علیه را به خاندان 
و فــرزنــدان گرامی و به همه  ارادتمندان و 
شاگردان و مستفیدان از آن بزرگوار تسلیت 
ــان عــالــم انــقــالبــی و  ــش عـــرض مــی کــنــم. ای
وارسته ای بودند که سال ها در خدمت تبیین 
و نشر معارف اسالمی تــالش و مجاهدت 
کردند. امید است این پرونده  عمل صالح 
علو  موجب  و  متعال  حــق  حضرت  مقبول 
درجات آن مرحوم گردد. رحمت و رضوان 

الهی را برای ایشان مسئلت می کنم. 
سیدعلی خامنه ای
 ۳ مهر 99«

پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران

حضرت آیت ا… خامنه ای، به مناسبت هفته دفاع 
مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران، پیامی 
صادر کردند. به گزارش khamenei.ir، پیام رهبر 
معظم انقالب مقدس  که عصر پنج شنبه توسط  
سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
ــرای تهران  قرائت  درگــلــزار شهدای بهشت زه

 شد، به این شرح است :بسم ا... الّرحمن الّرحیم
گذشت زمان نتوانسته و هرگز نخواهد توانست 
یاد ارجمند شهیدان عزیز را از خاطر ملت ایران 
بزداید. این لوح درخشان همواره مزّین به عنوان 
شهادت و یاد شهیدان خواهد ماند. این ذخیره  
تاریخی همواره به نسل هــای ما امید و همت و 

جرئت خواهد بخشید تا گــام ها به سمت هدف 
های واال را محکم و استوار بردارند و از دشمنی 
شیاطین و خّناسان عالم نهراسند. جبهه  عدل 
ــه پــیــروزی  ــوان و آرایـــش الــهــی ب ــا ایــن تـ و حــق ب
ــاءا... . ــ ــت خــواهــد یــافــت ان ش ــای بـــزرگ دس  ه

سّیدعلی خامنه ای، ۳ مهرماه 99

روایت خریدار از ماجرای خصوصی سازی  کشت و صنعت مغان
انتقاد ها درباره واگذاری کشت و صنعت مغان در حالی دوباره اوج گرفته که خریدار این شرکت هم نکاتی دراین باره دارد

 باقلبی آکنده ازغم واندوه وباچشمانی اشکبار
ضایعه درگذشت استاد اسوه  نماد انسانیت ، سمبل علم واخالق 

جلوه تدین و ایمان ، خیری متواضع 

جناب آقای سیروس عرفانیان بیوک نژاد راه پیما
خلد آشیان را به اطالع  دوستان و آشنایان می رسانیم.

که  ،خیری  مهربانی  و  بود  عشق  همه  اش  زندگانی  که  مردی  شریف 
آموزی،شعارش  علم  درعرصه  و  بخشید  می  چشمداشتی  بی هیچ 
درستی  وکالمش  منش  که  سازی؛جوانمردی  وانسان  بود  انسانیت 
وی  آموخت،  وخاک  آب  این  فرزندان  به  را  شیوه  وهمین  بود  وصداقت 
فرهیخته ای بود که جان وروحش با آموختن عجین شده بود ودر اول 

مهر ماه دعوت حق را لبیک گفتند.

بدرقه پیکر مطهر آن عزیز سفر کرده امروز شنبه  5 مهر ماه ساعت11در 
آرامگاه ابدی شان  خواجه ربیع باغ اول انجام خواهد شد.

همسر و فرزندان داغدار مرحوم

99049464

گام مهم برای سامان دهی 
حاشیه مشهد

شهردار مشهد: این پروژه از 
بزرگ ترین اقدامات مدیریت شهری 

در 40 سال اخیر خواهد بود
محمد حسام مسلمی- عملیات اجرایی 
12 پروژه شهری در شهرک های شهیدان 
رجایی و باهنر در حاشیه شهر مشهد با 
شعار »یک حاشیه کمتر، صدها فرصت 
بین استانداری،  نامه  تفاهم  با  بیشتر« 
ــوی آغاز  شــهــرداری و آستان قــدس رض
شد. بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته، 
عملیات اجرایی 12 پروژه طی 10 ماه 
با اعتباری حدود 2۴00 میلیارد تومان 
انجام خواهد شد که شامل پروژه هایی 
از جمله ساخت مراکز درمانی، احداث 
پارک  ساخت  مسکونی،  هــای  مجتمع 
به وسعت پارک ملت،  مجتمع ورزشی، 
ایجاد پل روی ریل راه آهن و... است که با 
اجرای آن تحول بزرگی در حاشیه مشهد 

اتفاق خواهد افتاد.
محمدرضا کالیی شهردار مشهد در این 
مراسم گفت: مدیران استان با همدلی، به 
این نتیجه رسیدند تا سامان دهی بخشی 
از حاشیه مشهد را هدف قرار دهند و در 
کنار سایر خدماتی که به صورت طبیعی 
و با اهتمام باال به مردم این منطقه ارائه 
می دهند خدماتی را به صورت ویژه برای 
باهنر  و  رجایی  شهیدان  هــای  شهرک 
در نظر بگیرند.  کالیی با بیان ایــن که 
پــروژه  نامه مجموعه  تفاهم  ایــن  نتیجه 
هایی است که عملیات اجرایی آن به مرور 
ظرف 10 ماه آینده آغاز می شود ،تصریح 
کرد: بخشی از این پروژه ها  ان شاءا... 
در آینده ای نزدیک به بهره بــرداری می 
رسد و بخشی دیگر نیز به صورت مستمر 
انجام خواهد شد. وی تاکید کرد: معتقدم 
مجموعه این اقدامات بافت شهرک های 
شهیدان رجایی و باهنر را تغییر خواهد 
داد، اگر این اتفاق به مدد حضرت رضا)ع( 
قطعا  ــد  ده رخ  مسئوالن  همه  همت  و 
یکی از بــزرگ ترین اقدامات جمهوری 
اسالمی در چهل سال گذشته در حوزه 
مدیریت شهری خواهد بود. مشروح این 
گزارش را در روزنامه خراسان رضوی یا 

khorasannews.com بخوانید.
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 غرب آسیا در هفتاد و پنجمین
 مجمع عمومی 

هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد با همه نشست های قبلی تفاوت دارد. 
سخنرانی مقامات کشورها در این نشست برای 
نخستین بار به صورت ویدئو کنفرانس انجام و 
سخنرانی های از پیش ضبط شده، در مجمع 
عمومی سازمان ملل پخش می شود. این سبک 
برگزاری که به ناچار به دلیل شرایط پیش آمده بر 
اثر ویروس کرونا رخ داده، حاشیه های نشست از 
جمله دیدارها و گفت وگوهای مقامات کشورها 
را حذف کرده است. امابر خالف سال های قبل 
که تحوالت غرب آسیا از مهم ترین محورهای 
سخنرانی مقامات و در واقع محور اصلی نشست 
مجمع عمومی بود، در نشست  اخیر، تحوالت 
ــت. دلیل  ایــن منطقه وزن کمتری داشته اس
نخست این است که از شدت بحران های امنیتی 
در این منطقه کاسته شده است. بحران سوریه 
در مقایسه با سال های گذشته به شدت کاهش 
یافته و نظم نسبی بر این کشور حاکم شده است. 
داعش عماًل شاهد فروپاشی سازمان خود است 
و صرفًا بازمانده های داعش در برخی کشورها 
فعال هستند. جنگ علیه یمن همچنان ادامه 
دارد اما واقعیت این است که پایان دادن به این 
جنگ در اولویت قدرت های بزرگ و سازمان ملل 
متحد قرار ندارد. اگرچه فجایع بشری در منطقه 
غرب آسیا همچنان گسترده است به خصوص 
وضعیت وخیم انسانی در یمن و حتی سوریه، اما 
الگوی رفتاری قدرت های بزرگ نشان می دهد 
که اساسًا حقوق بشر در نظام کنونی جهانی 
ــت. دلیل دوم کم رنــگ بودن  رنــگ باخته اس
تحوالت غرب آسیا در سخنان سخنرانان مجمع 
عمومی سازمان ملل این است که هم اکنون 
نظام بین الملل با موضوعات کالن تری مواجه 
است. یک جانبه گرایی آمریکایی، نادیده گرفتن 
حقوق بین الملل، تضعیف موقعیت سازمان ملل 
متحد و همچنین شدت گرفتن جنگ سرد میان 
قدرت ها از موضوعات و تهدیدهای کالنی است 
که نظام بین الملل کنونی با آن مواجه است. در 
واقع، امروز دغدغه اصلی رهبران قدرت های 
از برهم خوردن  جهانی و منطقه ای ممانعت 
هنجارهای جهانی و همچنین تضعیف موقعیت 
کشورهایشان در نظم جهانی اســت. نگرانی 
ــت کنونی  که ناشی از الگوهای رفــتــاری دول

آمریکاست.

تحلیل روز

واشنگتن پست: نتانیاهو وهمسرش عمداً لباس هایشان را برای شست وشو به کاخ سفید می آوردند! 

آبروریزی نتانیاهو به خاطر چند تکه لباس کثیف 
»عقل سالم می گوید که اگر خرج آب معدنی 
خانه نخست وزیری به 80 هزار ِشِکل )واحد 
پول اسرائیل، هر صد ِشِکل معادل 29 دالر( 
می رسد، البد لوله کشی ساختمان خراب 
است یا آن ها با آب معدنی حمام می کنند! اما 
فهمیده ام که برای خاموش کردن شمع های 
معطر شش هزار شِکلی، 80 هزار شکل آب 
هم الزم است!« این بخشی از سخنان طعنه 
آمیز هفت سال پیش، ایتان کابل، وزیر پیشین 
و از مقامات حزب اپوزیسیون کارگر رژیم 
صهیونیستی، علیه »ولخرجی ها«ی خانواده 
نتانیاهو از بودجه عمومی اســت. این نقل 
قول نشان می دهد که سوء استفاده از اموال 
عمومی توسط بنیامین نتانیاهو و همسرش 
ــارا(، قدمتی به انـــدازه تمام سال های  )سـ
خدمت او در مقام نخست وزیــری دارد. اما 
اکنون چیزی که توجه رسانه ها را به خود 
جلب کرده، این است که نتانیاهو که پیشتر 
دستش در جیب مالیات دهندگان اسرائیلی 
بــوده، مدتی نیز از جیب مالیات دهندگان 
آمریکایی دزدی کرده است. واشنگتن پست 
گزارش داده که بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی و همسرش بارها در 
حین بازدیدهای رسمی از آمریکا چمدان 
های مملو از لباس های کثیف شان را برای 
شست و شو و خشک شویی به کــاخ سفید 
آورده اند. این نخستین باری نیست که این 
اتهامات عجیب علیه نتانیاهوها اقامه می 
شود. پیشتر سارا نتانیاهو، متهم شده بود که 
در جریان بازدیدهای رسمی، چندین کیسه 

لباس کثیف برای شست وشو و خشک شویی 
به هتل محل اقامتش آورده است. این گزارش 
ها که به سال 20۱0 برمی گردد، در جریان 
سوءاستفاده  اتهامات  به  مربوط  تحقیقات 
از بودجه عمومی علیه نتانیاهو علنی شده 
است. هرچند معمول است که لباس های 
کثیف مهمانان کاخ سفید نظافت شود اما 
تعداد آن ها به خاطر کوتاه بودن مدت دیدارها 
از یک یا دو قلم تجاوز نمی کند. به تازگی 
یکی از مقامات آمریکایی به شرط محفوظ 
ماندن هویتش، به واشنگتن پست گفته که 
نتانیاهو تنها کسانی هستند که  »خانواده 
چمدان های لباس های کثیف شان را برای 
نظافت با خود می آورنــد... پس از چند سفر 
روشــن شد که این حرکت عامدانه است«. 
هم اکنون پرونده نخست وزیــر اسرائیل به 
اتهام تقلب، سوءاستفاده از اعتماد ملی و 
قبول رشــوه تحت پیگرد قانونی اســت. در 
میان دیگر اتهامات، نتانیاهو متهم به پذیرش 
مبلغ 200 هزار دالر هدایای لوکس از جمله 
سیگار و شامپاین از دو میلیاردر و تالش برای 
اعمال نفوذ در پوشش های رسانه ای است.  
در ماه ژوئیه سال 20۱9 نیز سارا نتانیاهو به 
عنوان بخشی از یک مصالحه میان دادستانی 
و وکیل مدافع اش، به سوءاستفاده از بودجه 
عمومی محکوم و مجبور به پرداخت حدود ۱۴ 
هزار یورو جریمه به صندوق دولت شد. سارا 
نتانیاهو متهم شده که در حدود ۱00 هزار 
یورو از منابع دولتی را صرف سفارش غذا و 

رفتن به رستوران کرده است.

تحرکات سیاسی در آستانه تشکیل کابینه جدید در لبنان اوج گرفته است 

نقشه ماکرون برای خلع سالح حزب ا...؟
پایان مهلت ۱5 روزه »امانوئل ماکرون« به مقامات 
و سیاستمداران لبنانی بــرای تشکیل دولت، 
این مسئله را قوت بخشیده که »مصطفی ادیب« 
نخست وزیر تعیین شده، احتماال به دلیل فشارها 
از سمت خود کناره گیری کند. به نوشته نور نیوز، 
اگرچه رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید در 
لبنان در میان اختالف نظرها همچنان ادامه دارد 
اما در پشت پرده، پروژه ها و طرح های بزرگ تری 
همچون اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی و 
خلع سالح حزب ا... از سوی جریان غرب گرا نیز 
در جریان است. در عین حال همچنان رقابت میان 
بازیگران خارجی برای افزایش نفوذ در ساختار 
سیاسی لبنان ادامــه دارد و حتی این رقابت را 
می توان در سیاست های آمریکا و فرانسه مشاهده 
ــرد. از سویی، جریان های ضد مقاومت در  ک
روزهای اخیر تالش کرده اند با برپایی تظاهرات ها 
و گردهمایی هایی،  از ارتش بخواهند، قطعنامه 
ــورای امنیت سازمان ملل را که در  ۱559 ش
سپتامبر 200۴ تصویب شد و به مسئله خلع 
سالح شبه نظامیان در لبنان می پردازد، اجرا 
ــازه حمل  کند. بر اســاس قطعنامه مذکور، اج
سالح در لبنان تنها به ارتــش و دیگر نهادهای 
نظامی و انتظامی رسمی داده شده و حزب ا... 
باید خلع سالح شود. تردیدی وجود نــدارد که 
طرف های غربی صاحب نفوذ در لبنان همچون 
فرانسه و آمریکا تالش دارند هم کمک های مالی 
و هم اصالحات سیاسی در این کشور را به خلع 
سالح مقاومت پیوند بزنند. این در حالی است که 
بازخوانی و مرور مداخالت پیشین فرانسه در امور 
داخلی لبنان بیش از هر چیز  ناکامی های گذشته 

پاریس و وعده های دروغ آن ها را آشکار می سازد، 
به ویژه آن که حتی با فرض وجود اراده حقیقی 
برای این کار، مشکالت اقتصادی اروپــا مانعی 
بزرگ بر سر راه کمک های اقتصادی آنان به لبنان 
خواهد  بود و ماکرون با علم به این مسئله تنها به 
دنبال قهرمان سازی از خود و نفوذ بیشتر در این 
کشور است. از سوی دیگر، »سیدحسن نصرا...« 
صراحت  به  متعدد  سخنرانی های  طی  بارها 
اعالم کرده که حزب ا... به هیچ وجه در پی قدرت 
نیست و تنها به خدمت به مردم و دفاع از امنیت و 
آسایش آنان می اندیشد. این نکته در رفتار سیاسی 
حزب ا... در ادوار مختلف کامال روشن بوده است. 
نکته مهم دیگر این که حزب ا... از اساس یک گروه 
مردمی است که با اعتماد و رای مردم در ساختار 
سیاسی لبنان حضور دارد، بنابراین تحریم یا 
طرح های خارجی نمی تواند موجب حذف آن از 
سپهر سیاسی لبنان شود. محبوبیت حزب ا... 
در میان غیر شیعیان به ویژه مسیحیان شاهدی بر 
این مدعاست. عموم اقوام و اقشار مختلف لبنان با 
توجه به آن که حزب ا... در عرصه حکمرانی لبنان 
ورود نکرده است، بر این موضوع اتفاق نظر دارند 
که مشکالت و فساد موجود در ساختار سیاسی 
لبنان محصول عملکرد جریان های ضد مقاومت 
و سران جریان ۱۴ مارس مانند سعد حریری و 
فواد سنیوره است که عمدتا به کشورهای خارجی 
اتکا دارند. همه این ها در حالی است که حزب ا... 
همواره از هرگونه اصالحات در ساختار سیاسی 
لبنان حمایت کرده اما به این شرط که اصالحات 
کامال لبنانی باشد و دست های خارجی از جمله 

فرانسه آن را تحمیل نکرده باشند.

توئیت روز 

چهره روز

تا ۱۳ آبان، روز انتخابات آمریکا زمان زیادی باقی 
نمانده است و مبارزه انتخاباتی بی سابقه ای برای 
این نبرد سرنوشت ساز در جریان اســت. حاال 
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
باحضور در محلی که200 هزار پرچم به نشانه 
200 هزار کشته کرونا در آمریکا نصب شده، 
ترامپ را در بی تدبیری اداره این بحران، مسئول 

از دست رفتن این جان ها معرفی می کند.

توئیت سناتور برنی سندرز:  برای اولین بار ما 
با انتخاباتی روبه رو هستیم که مشخص نیست 
در  شکست  ــورت  ص در  کنونی  جمهور  رئیس 

انتخابات، داوطلبانه از سمت خود کنار برود.

  دکترسید رضی عمادی
international@khorasannews.com

خبر متفاوت

پیشخوان بین الملل 

قاب بین الملل 

نمای روز 

ــاردی  ــالک روی پ
ــت:  ــ نـــوشـــتـــه اس
ــه مــن یــک دالر  »ب
بــدهــیــد وگــرنــه 
می روم به ترامپ 
ــی دهــم«!  رای م
ــر این  کــاربــری زی
عکس نوشته است 

که بعید نیست او با این ترفند میلیونر شود!

جلد مجله 
نیویورکر /
فضای خالی 
از کارمند را در 
اطراف خودمان 
)به دلیل شیوع 
کرونا( شاهد 
هستیم

یک موش مین یاب به دلیل نشان دادن »فداکاری 
و حسن انجام وظیفه« در پاک سازی میادین مین، 
حیوانات  مخصوص  شجاعت  نشان  باالترین 
بریتانیا را دریافت کــرد. صلیب جرج باالترین 
نشانی است که برای انجام کارهای قهرمانی و 
فداکارانه همچون کمک به دیگران به شهروندان 

بریتانیایی اعطا می شود.

در  حکومت  مخالف  بالروسی های  تظاهرات 
اعتراض به مراسم تحلیف مخفیانه »الکساندر 
لوکاشنکو«  برای ششمین دوره متوالی ریاست 

جمهوری / شهر مینسک )پایتخت(/ رویترز

آیا انتخابات آمریکا به آشوب کشیده می شود؟ این 
سوالی است که بیش از هرزمان دیگری ذهن ها را 
به خود مشغول کرده است. جالب این جاست که 
حتی دونالد ترامپ حاضر نشده است، تعهد دهد 
در صورت شکست در انتخابات ریاست جمهوری 
پیش رو انتقال مسالمت آمیز قدرت صورت خواهد 

گرفت. ترامپ که در نظرسنجی ها از جو بایدن، 
رقیب دموکرات خود عقب افتاده است، در نشستی 
خبری در کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره 
انتقال مسالمت آمیز قدرت گفت: »باید ببینیم چه 
پیش می آید! می دانید که من قویا به آرای پستی 
معترض هستم ... انتقال قدرتی هم نخواهد بود و 

ادامه قدرت خواهد بود«. ترامپ همچنین بار دیگر 
ادعای خود مبنی بر وقوع تخلف در روند برگزاری 
انتخابات به ویــژه فرایند ارســال رای با پست را 
تکرار و پیش بینی کرد که نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری توسط دیــوان عالی فــدرال این کشور 
تعیین شود. ترامپ روز چهارشنبه هم با اشاره به 
ضرورت  تعیین جانشین برای قاضی دیوان عالی 
این کشورگفته بود، انتظار دارد اختالف بر سر 
نتیجه انتخابات در برابر دیوان عالی مطرح شود. 
او گفت: »فکر می کنم کار به دیوان عالی بکشد«. 
برخی معتقدند این سخنان ترامپ برای جلو بردن 
پروژه انتصاب قاضی دویان عالی است اما وی در 
سال 20۱6 هم حاضر نشد تعهد بدهد که نتیجه 
رقابت با هیالری را می پذیرد. جو بایدن در واکنش 
به سخنان رئیس جمهور آمریکا از این اظهارات 
انتقاد کرد و گفت: »ترامپ حرف نامربوط زیاد می 
زند.« میت رامنی، سناتور جمهوری خواه ایالت 
یوتا که از منتقدان ترامپ محسوب می شود، در 
صفحه توئیتر خود نوشت: »انتقال مسالمت آمیز 
قدرت برای دموکراسی ما حیاتی است. بدون آن 
]شبیه[ بالروس می شود!« تاکید نکردن ترامپ بر 

»انتقال مسالمت آمیز قدرت« در صورت شکست 
وی در انتخابات در حالی است که به دنبال مرگ 
روث بیدر گینزبرگ، قاضی دیوان عالی آمریکا، 
نگرانی ها از وقوع بحرانی سیاسی و حقوقی پس از 
انتخابات روز سوم نوامبر )۱۳ آبان( افزایش یافته 
است.دیروز نیزمقامات ارشد پنتاگون )وزارت 
دفاع آمریکا( ابراز نگرانی کردند که در صورت ایجاد 
ناآرامی های داخلی بعد از انتخابات، ترامپ ارتش 
را برای سرکوب وارد خیابان ها کند. بسیاری از 
تحلیل گران احتمال می دهند که دموکرات ها و 
جمهوری خواهان پس از انتخابات پیش رو وارد 
مناقشه ای حقوقی بر سر نتیجه رای گیری در 
ایالت های مختلف شوند. موضوعی که می تواند 
پرونده انتخابات 2020 را مانند سال 2000 
به دیوان عالی ایاالت متحده بفرستد. بنا به دو 
نظرسنجی جدید که در سطح ملی انجام شده 
است، جو بایدن با اختالف ۱0 درصد از دونالد 
ترامپ پیشی گرفته اســت. با ایــن حــال، پیروز 
انتخابات را نتیجه رای گیری در ایالت های کلیدی 
و موفقیت وی در کسب 2۷0 رای در کالج الکترال 

مشخص خواهد کرد.

نشانه های آشوب انتخاباتی در آمریکا 
ترامپ: من به آرای پستی اعتراض دارم، انتقال قدرتی نخواهد بود 

چه کسی می داند؟ شاید سخنان »مون جائه این«، 
رئیس جمهور کره جنوبی در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل و آرزویش برای صلح در شبه جزیره، 
آن قدر بر کیم جونگ اون اثرگذار بوده که دست به 
اقدامی بی سابقه زده است. »اون«، رهبر کره شمالی 
ــروز به خاطر کشته شدن یک مقام وزارتخانه  دی
شیالت کره جنوبی به دست افرادی از کره شمالی 

شخصا عذرخواهی کرده است. او 
این رویداد را یک »حادثه غیرمنتظره 
و شرم آور« خوانده است. سو هون، 
مدیر امنیت ملی کره جنوبی گفته، 
بــراســاس تحقیقات انــجــام شــده، 
ــه ســـوی ایـــن مـــرد ۴۷ ســالــه که  ب

وارد آب های کره شمالی شده بود، پس از این که 

هویت خــود را فــاش نکرد و قصد 
ــت، ۱0 بــار شلیک شد.  فــرار داش
»سو« همچنین با اشاره به تحقیقات 
افــزوده: »نیروهای )کره شمالی( 
نتوانستند متجاوز ناشناس را پس 
از تیراندازی و در گشت زنی پیدا 
کنند و وسایل او را براساس اقدامات 
پیشگیری از بیماری های اضطراری 
)از جمله ویروس کرونا( سوزاندند.« 
گفته می شود که کره شمالی برای 
جلوگیری از ورود ویروس کرونا به کشور، سیاست 

»شلیک به قصد کشتن« را در پیش گرفته است. 
این اولین بار از سال 2008 است که یک شهروند 
غیرنظامی کره جنوبی هدف اصابت گلوله کره 
شمالی قرار گرفته است. در آن زمان، »پارک وانگ 
جا«  هنگام گشت و گذار در محدوده کوه تفریحی 
کومگانگ هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته 
شد. چهارشنبه گذشته »مون جائه این« در سخنانی 
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که امسال 
به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد، 
خواستار حمایت جامعه بین المللی از اعالم پایان 
جنگ شد تا کره ای ها بتوانند از طریق اعالمیه 

پایان جنگ به دوره آشتی و شکوفایی بروند. امسال 
هفتادمین سالگرد آغاز جنگ دو کره است. کره 
شمالی و جنوبی، دو کشور شبه جزیره هستند که 
قباًل یک ملت واحد بودند اما پس از پایان جنگ 
جهانی دوم در سال ۱9۴5 میالدی، تقسیم و از 
سال ۱950 درگیر جنگی شدند که در سال ۱95۳ 
با یک آتش بس و نه پیمان صلح به پایان رسید. برخی 
ناظران سیاسی معتقدند، بدعهدی های آمریکا در 
مذاکرات سه جانبه و دوجانبه با مقامات شبه جزیره 
کره، اولین عاملی است که باعث شده مذاکرات 

صلح تاکنون به نتیجه نرسد.

رهبر کره شمالی برای اولین بار بابت کشته شدن یک مقام کره جنوبی عذرخواهی کرد 

دلجویی »اون« از »این« 
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زه 6 میلیونی و  شهر بدون آمبوالنس!
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اشک های مادر شهید گمنام 18 ساله

»ساعت ها برای این ویدئوکلیپ اشک ریختم«. ویدئوی تاثربرانگیز از 
یک مادر شهید در فضای مجازی منتشر شده که تاثر و واکنش کاربران 
زیادی را در پی داشته است. در این فیلم یک دقیقه ای منتشر شده، 
یک مادر شهید که سنی هم از او گذشته در حالی که قاب عکس فرزند 
جوانش را در دست دارد، از فردی که روی ماشین حمل پیکر مطهر 
شهداست، می پرسد: »آقا گمنام شصت و یکی داری؟ ۱۸ ساله؟« 
کاربران زیادی این ویدئو را به اشتراک گذاشتند. کاربری نوشت: 
»هنوز ترکش های اون جنگ هست، چه دل هایی که نشکست، چه 
مادرانی که به انتظار فرزندانشون نابینا نشدند، از شدت گریه های 
بی امون«. کاربر دیگری نوشت: »با مادرم ساعت ها گریستیم. کاش 
مسئوالنی که پست و مقام گرفتن این صحنه ها رو ببینن که بعضی 

مادرها چه خون دل ها خوردن برای حفظ وطن«.
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زه 6 میلیونی!

تصویری از ماشین هیوندا سانتافه در حالی که زه بغل آن کنده شده 
بود، در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. ماجرا از این قرار 
است که زه سانتافه شش میلیون تومان قیمت دارد و به همین دلیل 
گزینه خوبی برای سارقان به حساب می آید و به نظر می رسد سرقت 
زه افزایش یافته است. کاربران به این اتفاق، واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »این یک قانون نانوشته است که وقتی امنیت اقتصادی 
قشر ضعیف تامین نشه و هر روز بیشتر با قشر مرفه فاصله پیدا کنن، 
امنیت اقتصادی اقشار دیگه هم به خطر می افته!« کاربر دیگری نوشت: 
»االن یک زه کنار سانتافه به اندازه دو ماه حقوق یک کارگره و یه عده هم 
که دنبال نون حالل نیستن با کندن زه بغل سانتافه می تونن به اندازه دو 

ماه یک کارگر پول دربیارن.« 
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کسب و کارهای جدید کرونایی!

یک خانواده آمریکایی که در صنعت ازدواج مشغول کار بودند، بعد از 
آمدن کرونا ورشکسته می شوند و تصمیم می گیرند سبک کاری خود را 
به طور کلی عوض کنند! آن ها یک منطقه نسبتا بیابانی را انتخاب و آن 
جا را به طور مختصر تزیین و جشن های ازدواج مجازی برگزار می کنند! 
هر زوج می تواند حداکثر ۱2 همراه با خود بیاورد. مراسم آن ها به 
صورت زنده در اینستاگرام پخش می شود. عکس و ویدئوهای کوتاه 
اینستاگرامی هم بعد از جشن در صفحات زوج ها قرار داده می شود. 
هزینه این ازدواج ها برای هر زوج حداکثر دو هزار دالر است درحالی 
که در حالت عادی در آمریکا حداقل 30 هزار دالر برای یک عروسی خرج 
می شود!یکی از مشتریان این کسب وکار در مصاحبه اش با خبرگزاری 
ها گفته است: هم پولم را ذخیره می کنم و هم باعث مرگ  پدر بزرگم 
به خاطر کرونا نمی شوم! کاربری نوشت: »جای خالی این کسب و کارها در 

ایران به شدت حس می شود.«
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یارانه میلیاردی برای پر کردن استخر خانه های الکچری!

گزارشی درباره میزان یارانه ای که برای پرکردن استخرهای الکچری 
با آب شرب پرداخت می شود هم در فضای مجازی سر و صدای زیادی 
به پا کرد. در این گزارش آمده است: در شرایطی که ۴۷ درصد از 
مصرف آب شرب پایتخت متعلق به مناطق یک تا 3 است، روزانه یک 
میلیارد و 22۵ میلیون تومان از منابع بیت المال صرف یارانه بخش آب 
مشترکین پر مصرف می شود. همچنین در این گزارش آمده که میزان 
مصرف روزانه استان تهران معادل ۱/3 برابر دریاچه چیتگر است. پر 
مصرف های الکچری نشین در یک روز ۶۱2 هزار و ۷۷۶ متر مکعب آب 
مصرف می کنند. کاربران به این گزارش واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »این واقعیت درسته که میگن دهک های باال بیشترین استفاده 
رو از یارانه دارن چون عموما مصرفشون باالتره.« کاربر دیگری نوشت: 
»دارو هم همین وضع رو داره، دهک های پایین از ترس هزینه ها دکتر 

نمیرن و یارانه دارو به دهک های باال می رسه!«
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حمل بیمار با وانت!

عکسی از انتقال یک بیمار با وانت در میبد در فضای مجازی منتشر 
و باعث جنجال هایی در فضای مجازی شده است. این عکس بیماری 
را نشان می دهد که روی برانکار پشت یک وانت قرار گرفته است. 
کاربری نوشت: »اگر خیال کردید این خودروی روضه رضوان است 
اشتباه می کنید، مردم شهر میبد به خاطر نداشتن آمبوالنس غیردولتی 
ناچار به ترخیص و انتقال بیمارشان با وانت هستند!« همین موضوع 
باعث انتشار توضیح مدیر بیمارستان امام صادق میبد شده است. او 
گفته است: »این عکس مربوط به اعزام بیمار به بیمارستان نبوده بلکه 
مربوط به ترخیص وی از این مرکز درمانی است و عمالً هیچ مسئولیتی 
برعهده بیمارستان نیست«. ذبیح ا... برجسته همچنین گفته است: 
»آمبوالنس بخش خصوصی تنها شامل یک دستگاه خودرو در شهرستان 
اردکان است و در صورت اعالم نیاز خانواده ای در میبد باید از اردکان 

درخواست آمبوالنس شود«.
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اوکالیپتوس؛ درخت پردردسر ایرانیان

مطلبی در فضای مجازی منتشر شده درباره آسیب هایی که درخت 
اوکالیپتوس به کانال های فاضالب شهری وارد می کند. در این مطلب 
آمده هنگامی که اوکالیپتوس در زمین کاشته می شود، پس از مدت 
کوتاهی ریشه های آن به سرعت رشد می کند و به دلیل این که به آب 
کمی نیاز دارد برای تامین آب، ریشه هایش به سمت آب های زیرزمینی 
و لوله های فاضالب حرکت می کند. ورود ریشه درخت اوکالیپتوس به 
فاضالب شهری، مجرای فاضالب ها را می بندد و فاضالب از کف خانه ها 
باال می زند، عالوه بر این، رشد بیش از حد ریشه درخت اوکالیپتوس 
می تواند سبب تخریب آسفالت سطح زمین شود. کاربری نوشت: »وقتی 
این درخت باشه حتی اگه لوله های فاضالب هم تعویض بشه باز ظرف 
کمتر از یک سال مجدد این ریشه ها سروکله شون تو فاضالب پیدا 

می شه. در کل به درد شهر نمی خوره«.

            روایت حماسه لشکر۷۷

االئمه  ثامن  عملیات  منطقه 
ــرق رودخــانــه  )ع( در ش
کارون و در حد فاصل 
ــادان  شمال شهر آب
منطقه  وجـــنـــوب 
ــرار  ــ ــن ق ــ ــویـ ــ دارخـ
ــل  ــام داشــــــت و ش
منطقه ای به وسعت 
150 تا 180 کیلومتر 
مربع می شد که در اشغال 
نیروهای عراقی بود.  امیر»مستشاری« در تبیین اقدامات 
مهم ارتش و لشکر۷۷ برای انجام عملیات ثامن االئمه 
ــاره و از  و شکست حصرآبادان به تاریخ قبل از آن اش
عملیات راهبردی دارخوین یاد می کند. او معتقد است: 
عملیات دارخوین که بخش های مهم آن با هدایت مرکز 
عملیات تاکتیکی لشکر۷۷ به سرپرستی رئیس رکن۳ 
این لشکر، سرهنگ ستاد علی صدیق زاده درتاریخ 
ــرداد۶0 صورت گرفت، توسط نیروهای تک بر  ۲1خ
ــی، گــروه تک  ــی۲1۴زره سپاه و مشارکت گــروه رزم
هوانیروز، گردان مهندسی و پشتیبانی آتش توپخانه 
لشکر انجام شد که توانستیم تا۳کیلومتری مواضع 
دشمن نفوذ و گروه۲1۴ زرهی را در آن جا مستقر کنیم 

و ۲۲0 نیروی عراقی را به اسارت درآوریم.

            عملیات دارخوین مقدمه یک پیروزی بزرگ

در واقع عملیات دارخوین که به منظور محک دشمن در 
منطقه انجام شد با این که عملیات بزرگی نبود اما مهم 
ترین ویژگی اش پایان دوره ای از رکود و زمین گیری 
و نقطه آغــاز حرکت و پیروزی های بــزرگ وحماسی 
رزمندگان اسالم در تاریخ دفاع مقدس بود. در یک 
کالم عملیات دارخوین کلیدی برای بازشدن طلسم 
ــادان و آزمایشی موفق در خوداتکایی و  محاصره آب
مشارکت با برادران سپاه برای عملیات شکست حصر 

آبادان بود.
توضیح  بیشتر  خصوص  این  در  مستشاری  فرمانده 
می دهد ومی گوید: در پی این مشارکت، هماهنگی، 
کسب زبان مشترک نظامی و اتحاد میان ارتش و سپاه 

باید گام بلندتر و جدی تری را در منطقه ای وسیع تر 
بر می داشتیم که مقدمه اش همان دارخوین بود. ما 
در دارخوین ۲۲0 اسیر گرفتیم یعنی ۲۲0 عنصر 
اطالعاتی را در اختیار داشتیم که نقش مهمی در 

عملیات ثامن االئمه برایمان ایفا کردند.

             دشمن مستاصل شد

فرمانده لشکر۷۷ ادامــه می دهــد: شرایط عملیات 
دارخوین، نوعی ناتوانی و استیصال در دل دشمن 
پدید آورد و احساس کرد هدف بعدی ایران، خرمشهری 
است که در چنگال آن ها بود. این احساس ترس، باعث 
شد آن ها در 10 خرداد۶0 پل خرمشهر را منهدم کنند 
تا آسیب پذیری خود در برابر رزمندگان دلیر ما را به 
حداقل برسانند. در واقع این ترس فرو رفته در جان 
آن ها دیگر »احتمال« نبود بلکه ایمان و یقین شان بود 
که سرانجام روزی فرا می رسد که خرمشهر و آبادان 
از دست پلیدشان آزاد خواهد شد.  از این رو در گام 
بعدی، این عملیات ثامن االئمه)ع( بود که در 5 مهر 
در یک تعریف عملیاتی ویژه در لشکر ۷۷ و با مشارکت 
بــرادران سپاه در نهایت غافل گیری دشمن به منصه 

ظهور رسید.

            راهبردها و دستاوردها؛ رمز اول وحدت یگان ها

امیر »مستشاری« در ادامه در تبیین ابعاد عملیات ثامن 
االئمه)ع( برای شکست حصر آبادان به چند راهبرد 

اشاره و اظهار می کند:
یکی از آثــار و شاخص های مهم این عملیات، ابتدا 
وحدت میان ارتش و سپاه بود که می توان آن را گل 
سر سبد عملیات دانست و سپس عزم راسخ بر آمده از 
فرمان داهیانه و الهی امام در میان نیروها و همچنین 
اهتمام در اصل غافل گیری دشمن بــود. عراقی ها 
اصال گمان نمی کردند در ماجرای حصر آبادان این 
گونه غافل گیر شوند. پس از عملیات وقتی از بیشتر 
اسرای عراقی ماجرا را جویا می شدیم، اغلبشان و چه 
بسا تمامشان می گفتند غافل گیر شدند و برخی از آن 
ها اساسا باورشان نمی شد که آبادان از چنگشان در 
آمده است. لذا اصل غافل گیری در این عملیات برای 
بسیاری از مفسران نظامی هم قابل تامل و توجه بود که 

نیروهای ایرانی چگونه توانستند در چشم به هم زدنی 
حصر آبادان را بشکنند.

نکته مهم بعدی را نیز می توان خوداتکایی و سیطره 
اطالعاتی بر شرایط منطقه عملیاتی برشمرد که هریک 
از این موارد در موقعیت خود، جای تامل و بررسی ویژه 
دارد. وی در ادامــه چند دستاورد مهم را هم بر می 

شمارد:
   تقویت روحیه آفندی رزمندگان و حس اعتماد به 
نفس آن ها. تا آن موقع، ما صاحب پیروزی های جدی 
در این سطح نشده بودیم. در واقع این پیروزی به همه ما 

ثابت کرد هرچه امام می گوید قابل اجراست.
   ایجاد اطمینان خاطر در میان فرماندهان و کارکنان 

ستادها.
   کسب تجارب در به کارگیری نیروها و یگان ها در 

تمامی ابعاد تکنیکی و تاکتیکی.
   در نظر گرفتن اصول جنگ در میدان نبرد به دور از 

جو سیاسی و فضای احساسی.

            مهم ترین نتایج فیزیکی

فرمانده جوان لشکر ۷۷ به بخشی از نتایج فیزیکی 
عملیات هم اشاره می کند:

   رهایی آبادان پس از 11 ماه محاصره ۲۷0 درجه ای
   آزادی ۲00 کیلومتر از سرزمین های اشغالی در 

شرق کارون
   به اسارت درآوردن1۷۷0 نفر از نیروهای دشمن

   غنیمت گرفتن 180 تانک و نفربر سالم
   غنیمت گرفتن۳01 دستگاه انواع خودروی سبک 

و سنگین
   غنیمت گرفتن انواع سالح ها، مهمات، موشک ها 

و توپ ها.
ــای امــیــر، یــک درددل دربــاره  پــایــان صحبت ه
نیروهایش است. او می گوید: در بسیاری از موارد 
و بیان تاریخ دفاع مقدس، به نقش نیروها و رده ها 
و رسته ها اشاره نمی شود. باید بدانیم بخش های 
مختلف از بهداری، توپخانه، عقیدتی، اطالعات، 
زرهی، مخابرات و... هر یک جایگاه مهمی در دوره 
دفاع ایفا کرده اند که در بسیاری از موارد از آن ها یاد 

نمی شود و باید بدانیم که همه ما مدیون آن هاییم.

حماسه لشکر۷۷ پیروز ثامن االئمه)ع( در شکست حصر آبادان به روایت فرمانده امروز

 حماسه فرزندان خورشید
 درشکست حرص آابدان 

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

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

غفوریان-ماه های نخست جنگ بود، شرایط به دالیل مختلف آن گونه نبود که 
انتظار می رفت.پس از 40روز مقاومت دلیرانه، با خیانت آشکار منافقین، خرمشهر 
به دست دشمن افتاد. در پی این دست اندازی، رژیم صدام در صدد برآمد تا آبادان 
عزیز را هم اشغال کند و تالش کرد از طریق شرق کارون و شمال بهمنشیر وارد 

این شهر شود...
با حصر 2۷0 درجه ای آبادان، نگرانی ها افزایش یافته بود. امام روح ا... اما در 14آبان 
59 خواسته تمام ایران را در یک جمله بیان کردند: »حصر آبادان باید شکسته شود«.
با این فرمان تاریخی، نیروهای مسلح و سیستم فرماندهی جنگ، اهتمام خود را 
تمام قد به میدان آوردند تا این تکه نازنین وطن را به آغوش امام و مردم بازگردانند.
فرمانده امروز لشکر ۷۷ پیروز خراسان که این یگان به گواه تاریخ نقش ویژه ای در 
شکست حصر آبادان ایفا کرده است، چنین می گوید: »وقتی حضرت امام این فرمان 
را صادر کردند، به اذعان بسیاری از فرماندهان و بزرگان که حتی در منطقه حضور 
داشتند، تحقق این خواسته حداقل در آن شرایط بسیار سخت به نظر می آمد اما نگاه 
امام، یک نگاه داهیانه و الهی بود و همین باعث شد این فرمان به جان و دل سربازان 
وطن بنشیند و  انگیزه ساز انجام یک حماسه بزرگ شود.«امروز 5مهر، سی و نهمین 
سالگرد عملیات شکوهمند ثامن االئمه)ع( و شکست حصر آبادان است. در همه این 
سال ها هرگاه از شکست حصر آبادان سخن گفته شده، بی درنگ نام لشکر  ۷۷ ثامن 
االئمه)ع( و حماسه سربازان جانفدای آن نیز به میان آمده است. امیران و فرماندهان 

جوادی، کهتری، صدیق زاده، سروری، فرمنش و... و نام بزرگ شهیدان این عملیات 
همه یادآور حماسه وتاریخ سازی در این سرزمین بزرگ است. برای یادآوری این روز و 
عملیات افتخار آفرین ثامن االئمه)ع( در شکست حصر آبادان به سراغ سرتیپ دوم 
ستاد امیر »محمدحسین مستشاری« فرمانده امروز این لشکر رفتیم و با او واژه های 

غرورآمیز این حماسه را مرور کردیم.   
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خبر خبر

مسئوالن لشکری و کشوری شهادت 
جانباز علی خدادی را تسلیت گفتند

 شهادت همرزم حاج قاسم
 در هفته دفاع مقدس

سردار سرتیپ پاسدار علی )حمید( خدادی جانباز 
ــاع مقدس که پیشتر سمت  شیمیایی دوران دف
رئیس دفتری سردار سلیمانی را نیز عهده دار بود، 
بامداد پنج شنبه پس از یک دوره تحمل بیماری 
جانکاه و عوارض شیمیایی به جمع همرزمان شهید 
خود پیوست. پیکر مطهر این شهید، روز پنج شنبه با 
حضور جمعی از مقامات از جمله فرمانده کل سپاه 
پاسداران در گلزار بهشت زهرای تهران خاک سپاری 
شد. به گزارش ایرنا، سردار خدادی جانباز شیمیایی 
دوران دفاع مقدس و معاون ایمنی و اقدامات تأمینی 
ستاد کل سپاه بود و بیش از یک دهه به عنوان رئیس 
دفتر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در 
سپاه قدس خدمت می کرد. وی بیش از ۸۰ ماه در 
جبهه های حق علیه باطل در دوران جنگ تحمیلی 
حضور داشت و چندین بار در عملیات مختلف زخمی 
و بارها به دلیل عــوارض شیمیایی در بیمارستان 
بستری شده بود. سردار حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاسداران در مراسم خاک سپاری پیکر مطهر 
این شهید گفت : ۱۵ سال تجربه همکاری با سردار 
شهید خــدادی را داشتم، او همه مسئولیت های 
خود را با تمام توان انجام می داد، به دنیا دلبستگی 
نداشت و یک شخصیت آزاده بود. دکتر »سیدعباس 
 صالحی« وزیر ارشاد نیز در حاشیه این مراسم گفت :
 در هفته دفاع مقدس ایشان به خیل شهدا می پیوندد  
که این موضوع نشان دهنده خط ارتباطی بین ایشان 
و دفاع مقدس است.همچنین جمعی از مسئوالن 
از جمله آیت ا... »نورمفیدی« نماینده ولی فقیه در 
استان گلستان، »محمد مخبر« رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امــام، »محمود واعظی« رئیس دفتر رئیس 
جمهور، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه و »علی شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت 
ملی با صدور پیام هایی ، شهادت آن سردار را به مردم 
ایران و به ویژه »محمد خدادی« معاون مطبوعاتی 

وزیر ارشاد و برادر آن شهید تبریک و تسلیت گفتند.

مجلس، 15۰۰ واکسن آنفلوآنزا را 
برگرداند

سازمان غذا و دارو : ممکن است مراکز بهداشتی 
نهادهای مختلف دریافت کننده واکسن باشند

پس از انتشار تصویری از فاکتور فــروش ۱۵۰۰ 
واکسن آنفلوآنزا به بهداری مجلس، کاربران فضای 
مجازی انتقادهایی را به این اقدام مطرح کردند و 
بهداری مجلس نیز عالوه بر ارائه توضیحات، واکسن 
ها را برای استفاده عموم به سازمان غذاودارو عودت 
داد. البته توضیح ارائه شده توسط سخنگوی سازمان 
غذا و دارو  هم این موضوع را شفاف کرد. »کیانوش 
جهانپور« گفت : »قاعدتا مراکز بهداشت نهادهای 
مختلف از جمله مرکز بهداشت مجلس نیز ممکن 
است در این مرحله دریافت کننده واکسن باشند«. 
»شهال میرگلوبیات« مدیر کل سالمت مجلس هم 
گفت : »به رغم این که مطابق روال گذشته، روند 
توزیع گسترده واکسن بــرای همه مراکز درمانی 
مشابه آغــاز شــده، در عین حال مقرر شد به دلیل 
شرایط خاص امسال، این ۱۵۰۰واکــســن برای 
استفاده دیگر مراکز درمانی به سازمان غذا و دارو 

بازگردانده شود.«

رئیس کمیسیون بهداشت : واکسن باید ابتدا        
بین مردم توزیع شود

عالوه بر کاربران فضای مجازی، برخی نمایندگان 
نیز این اقدام را غیرقابل قبول و زمینه ساز حاشیه های 
ناخواسته ارزیابی کردند. از  جمله، دکتر شهریاری 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفت : » معتقدم 
باید ابتدا واکسن به انــدازه کافی بین مردم توزیع 
می شد و بعد به مجلس می دادند به این دلیل که 
فضاسازی علیه آن می شود و مردم تصور می کنند که 

نکند خون نمایندگان رنگین تر از آن هاست.« 

 توزیع واکسن برای گروه های پرخطر؛به زودی       
دلیل اصلی انتقادها به این اقــدام، شرایط سخت 
کشور و فصل شیوع آنفلوآنزاست. آن هم در روزهایی 
که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو تحریم های 
دارویــی، تهیه و توزیع این واکسن را مشکل کرده 
است. البته بنابر اعالم وزارت بهداشت، مرحله اول 
واکسن آنفلوآنزا، شامل۱/۵ میلیون دوز  تامین 
شده و به زودی در مراکز بهداشت برای افراد پرخطر 
توزیع می شود. همچنین ارز مورد نیاز برای واردات 
محموله های بعدی این واکسن هم تامین شده است.

عبدالهی – »کرونا؛ نقطه سر خط«، این شاید 
بهترین شرح برای شرایط کرونایی کشور باشد، 
شرایطی که بدون شک به دلیل  رعایت نکردن  
پروتکل های بهداشتی به وجود آمده و ما را به 
موج سوم این بیماری رسانده است. آن طور که 
رئیس جمهور در جلسه روز پنج شنبه روسای 
کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد، 
احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی به 
کشور جدی شده است و دولت هم در صورت 
نیاز آن را ابالغ خواهد کرد. دکترروحانی در 
این باره گفت :»بــا  آن که تمام کشورها به این 
نکته کلیدی رسیده اند که ایجاد محدودیت نه 

تنها تضمین کننده 
مصونیت نیست 

می تواند  بلکه 
زندگی مردم را 

دچار اختالل 
 ، کند

اما چنان چه با  رعایت نکردن  دستورالعمل های 
بهداشتی، دچار موج های جدید این بیماری در 
جامعه بشویم، ناچار به اعمال برخی محدودیت 
ها خواهیم بود«. این صحبت های رئیس جمهور 
پس از آن مطرح شد که برخی ستادهای استانی 
از جمله خراسان رضوی، تهران و خوزستان از 
احتمال بازگشت محدودیت ها به دلیل افزایش 
آمار مبتالیان و جان باختگان خبر داده اند. با این 
حال هنوز مشخص نیست ستاد ملی کرونا چه 

زمانی این تصمیم را اتخاذ و ابالغ خواهد کرد ؟

وزیر بهداشت : پیشنهادهای استانداران        
را بررسی می کنیم

پاسخ این سوال را از دکتر »سعید نمکی« وزیر 
بهداشت، درمــان و آمــوزش پزشکی جویا می 
ــاره احتمال بازگشت  شــوم. دکتر نمکی درب
محدودیت ها می گوید : »بنده و وزیــر کشور 
پیشنهادهای استانداران و روســای دانشگاه 
های علوم پزشکی برای اعمال مجدد محدودیت 
ها را بررسی می کنیم، بر اساس این بررسی ها 
اگر نیاز به اعمال مجدد محدودیت ها در برخی 
استان ها باشد، آن را ابالغ خواهیم کرد«. وی 
تصریح می کند: »در مـــواردی که تشخیص 

بدهیم چــاره ای جز اعمال محدودیت وجود 
ندارد، تصمیم الزم را می گیریم تا محدودیت ها 
اجرایی شود.« از وزیر بهداشت  می پرسم که »آیا 
محدودیت های کرونا در موج سوم این بیماری، 
به شدت محدودیت های ابتدایی خواهد بود یا 
نه ؟« که دکتر نمکی پاسخ می دهد : »نه، فعال 

چنین بحثی مطرح نیست.«

اعمال محدودیت گذشته قابل اجرا نیست       
ــوه اعــمــال  ــی ــاره ش ــ ــ ــات بــیــشــتــر درب ــی ــزئ  ج
محدودیت ها را از دکتر »مصطفی قانعی« دبیر 
کمیته علمی ستاد مبارزه با ملی می پرسم و 
او می گوید : »محدودیت های کرونا به شکل و 
شیوه ای که در ابتدا انجام شد دیگر قابل اجرا 
نیست، بنابراین قرار نیست جایی تعطیل شود 
یا جلوی فعالیت ها را بگیریم.« وی ادامه می 
دهد : »این رویکرد دو دلیل علمی دارد، اول این 
که همه می دانیم دوره کرونا زمان مشخصی 
ندارد و مشخص نیست که مثال قرار است سه  
ماه دیگر با ما باشد یا چند سال دیگر. دلیل 
علمی دوم هم این که، ثابت شده است رعایت 
پروتکل های بهداشتی، حتی  از واکسن هم 
موثرتر است بنابراین نمی توانیم به امید تولید 

و توزیع واکسن کرونا به اعمال محدودیت های 
گسترده روی بیاوریم.«

احتمال افزایش دورکاری و مجازی شدن        
مدارس

وی تصریح می کند : »اعمال محدودیت های 
شدید فقط در شرایطی است که چاره دیگری 
جز آن نداشته باشیم و ظرفیت مراکز درمانی 
ما تکمیل شده باشد اما اکنون چنین وضعیتی 
نداریم«. دکتر قانعی در پاسخ به این سوال که 
»رویکرد ستاد ملی در موج سوم کرونا چه خواهد 
بود؟« می گوید : درجه محدودیت ها در شرایط 
مختلف فرق می کند، در شرایط فعلی هم ممکن 
است محدودیت هایی از جمله افزایش دورکاری 
ها، غیرحضوری کردن مدارس، حذف موقت 
طرح ترافیک و محدودیت ساعت کاری پاساژها 
اعمال شود که البته تصمیم گیری در این باره بر 

عهده ستاد ملی است.«
 به نظر می رسد در موج سوم با افزایش تعداد 
مبتالیان و جان باختگان، بازگرداندن بخشی 
از این محدودیت ها الزامی است و با توجه به 
درخواست استان ها، باید هرچه زودتر ستاد ملی 

درباره آن تصمیم گیری کند.

پس از ۵۱ روز، بار دیگر تعداد فوتی های روزانه 
کرونا در ایران  به بیش از 2۰۰ نفر رسید.  طی 24 
ساعت منتهی به ظهر دیروز 2۰۷ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
به 2۵ هزار و 222 نفر رسید. همچنین در این مدت 
3۵63 بیمار جدید شناسایی شدند  و مجموع 

بیماران کرونا به 43۹ هزار و ۸۸2 نفر رسید.

۲۴ استان قرمز، 5 استان در وضعیت هشدار       
مسئوالن وزارت بهداشت طی روزهای اخیر به 
صراحت اعالم کرده اند که همه کشور در وضعیت 

قرمز کروناست. آمار روز گذشته سخنگوی این 
وزارتخانه هم نشان می دهد که 24 استان کشور 
در وضعیت قرمز و ۵ استان در وضعیت هشدار قرار 
دارنــد. با این حال به نظر می رسد همچنان هم 
مردم و هم برخی مسئوالن حساسیت این شرایط 

را درک نکرده و کرونا را جدی نگرفته اند.

پست اینستاگرامی  وزیر حذف شد، مجلس        
پیگیر اعتبار

شاید بتوان مصداق بی اعتنایی برخی مسئوالن 
را اختصاص نیافتن یک میلیارد دالر اعتبار از 
صندوق توسعه ملی به حوزه بهداشت و درمان 
ــاره  ــر بهداشت درب دانــســت. موضوعی که وزی
ــردار شهید قاسم  آن دردنــامــه ای خطاب به س
سلیمانی، منتشر کرد و نوشت : »ماه هاست به 

جز سهم کوچکی نگرفته ام. نمی دانم برای کدام 
کار مهم تر گذاشته اند؟ شب های زیادی است با 
دل نگرانی نخوابیده ام و برای آن که مردم مشوش 
نشوند روزه سکوت گرفته ام.« البته این پست 
وزیر، عمر زیادی نداشت و از اینستاگرام حذف 
شد. اتفاقی که سوال برانگیز است اما هم مشاور 
وزیر بهداشت حذف عامل این پست را اینستاگرام 
معرفی کرد و هم دکتر نمکی به خراسان گفت : 
»احتماال اینستاگرام این پست را به خاطر عکس 
ســردار سلیمانی حذف کرده اســت.« اما همان 
عمر 24 ساعته این پست هم کافی بود که واکنش 
هایی به همراه داشته باشد. از جمله واکنش رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس که از نامه نگاری با 
رئیس جمهور درباره اعتبار یک میلیاردی مورد 
تقاضای دکتر نمکی خبر داد و گفت : »تنها جوابی 
که دفتر رئیس جمهور به ما داده این است که رئیس 
جمهور به رئیس بانک مرکزی تاکید کرده اولویت 
اختصاص ارز به تامین دارو باشد، باید در روزهای 
آینده منتظر باشیم و ببینیم آیا این دستور رئیس 

جمهور تاثیری در تامین اقالم دارویی مورد نیاز 
داشته یا خیر.« البته این تنها واکنش به آن پست 
اینستاگرامی نبود، جمعی از روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور هم در نامه ای خطاب به وزیر 
بهداشت، با او همدردی کردند و از مشکالت کادر 
درمان گفتند، اما بر این موضوع هم تاکید کرده 
اند که همچون آقای وزیر، تا پای جان برای حفظ 

سالمت مردم کشورشان ایستاده اند.

 با گذشت 51 روز
جان باختگان کرونا  ، دوباره باالی ۲۰۰ نفر

وزیر بهداشت در گفت و گوی اختصاصی با خراسان خبر داد:

بازگشت محدودیت های کرونایی منوط به درخواست استانداران



رونق بــازار نمایش خانگی در سال های اخیر، باعث شده است 
بسیاری از سینماگران و کارگردانان به ساخت سریالی ویژه این 
مدیوم ترغیب شوند و ستارگان سینما هم در سریال های نمایش 
خانگی بازی کنند. یکی از جدیدترین چهره هایی که قصد دارد 
اولین سریالش را در این مدیوم بسازد، رضا عطاران است. این 

خبر جمعه شب در برنامه »کافه آپارات« اعالم شد. بازگشت رضا 
عطاران به سریال سازی اتفاق مهمی در نمایش خانگی است.

2دهه حضور موفق در تلویزیون	 
رضا عطاران دهه 70 با مجموعه »ساعت خوش« در مقام 

نویسنده و بازیگر در تلویزیون دیده شد و پس از آن 
فعالیت خود را به عنوان کارگردان و نویسنده 

مجموعه های محبوبی مانند »سیب خنده« و 
»مجید دلبندم« ادامه داد و حضور موفقی در 

تلویزیون داشت، اما آن چه باعث شد رضا 
عطاران شهرت عجیب و غریبی پیدا کند 
و توجه عموم مخاطبان تلویزیون را جلب 

کند، سریال های او بود. او در دهه 80 با سریال »خانه به دوش« 
حسابی در تلویزیون گل کرد و پس از آن سریال های دیگری مانند 
»متهم گریخت«، »ترش و شیرین« و »بزنگاه« را جلوی دوربین برد. 
سریال های او نه تنها در زمان پخش مورد استقبال مخاطبان قرار 
گرفتند، بلکه هنوز که هنوز است در بازپخش نیز بینندگان زیادی 
دارند و یادآور خاطرات خوب مردم هستند. آخرین سریالی که به 
کارگردانی رضا عطاران روی آنتن رفت، »بزنگاه« بود که ماه رمضان 
سال 87 پخش شد. این مجموعه برخالف ساخته های قبلی عطاران 
حواشی زیادی داشت. شورای نظارت بر صداوسیما به طرح 
بعضی موضوعات در این مجموعه اعتراض کرد و حتی 
احتمال می رفت که پخش این مجموعه متوقف 
شود، اما در نهایت ممیزی هایی در سریال اعمال 
شد و البته آخرین همکاری رضا عطاران با 

تلویزیون رقم خورد.

ستاره کمدی های پرفروش	   
در طول سال های گذشته هیچ اتفاقی 
باعث نشده است دوری طوالنی رضا عطاران از 
تلویزیون پایان یابد. این ستاره پس از تلویزیون 
ــه داد و با  همچنان به حضور خود در سینما ادام

بازی در فیلم های کمدی که فروش خوبی در گیشه داشتند، به 
یکی از ستاره های محبوب سینما تبدیل شد. »هزارپا«، »مصادره«، 
»نهنگ عنبر« و »من سالوادور نیستم« از پرفروش ترین آثار او در 
سال های اخیر هستند. او در سال های 90، 92 و 94، به ترتیب 
سه فیلم کمدی »خوابم  می آد«، »رد کارپت« و »دراکوال« را نیز در 
مقام کارگردان جلوی دوربین برد، اما موفقیت او در سینما بیشتر به 

واسطه فیلم هایی  است که بازی کرده است.

ساخت سریال در نمایش خانگی	 
رضا عطاران سال 91، با فصل سوم سریال »قلب یخی« ساخته 
سامان مقدم حضور در نمایش خانگی را تجربه کرده بود، اما این 
سریال نتوانست موفقیت فصل اول را تکرار کند و شکست خورد. 
اکنون این ستاره پس از هشت سال دوری از نمایش خانگی و 12 
سال دوری از سریال سازی، قصد دارد به این مدیوم بازگردد و اولین 
سریالش را در نمایش خانگی بسازد. فعال جزئیات این مجموعه اعم 
از ژانر و عوامل یا بازیگران آن اعالم نشده، اما گفته شده است سعید 
ملکان تهیه کنندگی این سریال را برعهده دارد. با توجه به سابقه و 
عالقه عطاران به کمدی، دور از انتظار نیست که این سریال کمدی 
باشد. موقعیت رضا عطاران اکنون در مقایسه با آخرین حضورش 
در تلویزیون، بسیار متفاوت است. او اکنون به عنوان یکی از پول 
سازترین ستاره های سینما با کوله باری از خاطرات شیرین قصد دارد 
سریال جدیدی بسازد، بنابراین با توجه به جایگاه امروز او می توان به 
موفقیت رضا عطاران در نمایش خانگی امیدوار بود. عالوه بر این، 
مخاطبانی که تجربه خوبی از تماشای سریال های او در ذهن دارند، 

حتما مخاطب سریال نمایش خانگی این کارگردان خواهند بود.

سینما و تلویزیون شنبه   5 مهر  61399
8 صفر 1442.شماره 20484

ــردا بــا فیلم  هدیه تهرانی از ف
»دوئت« ساخته نوید دانش در 
سینمای آنالین حضور خواهد 
محصول  فیلم  ایـــن  ــت.  ــ داش
ســال 94، اواخـــر بهمن سال 

گذشته اکران شد و نگار جواهریان و علی مصفا 
از بازیگران آن هستند.

نیکی کریمی در جمع هیئت 
داوران جشنواره فیلم پرتقال 
برگزار  آنتالیا  در  کــه  طالیی 
می شود، حضور دارد و فیلم های 
بخش مسابقه را داوری می کند. 

این جشنواره از 12 تا 19 مهر برگزار خواهد شد.

ســــارا خــوئــیــنــی هــا بـــه جمع 
مسابقه  شــرکــت کــنــنــدگــان 
»شب های مافیا« ساخته سعید 
ابــوطــالــب اضــافــه شــد. سیما 
تیرانداز، خاطره حاتمی، مریم 

مؤمن، سمیرا حسن پور، فریبا نادری و نسرین 
مقانلو نیز در مسابقه حضور دارند.

چهره ها و خبر ها

بهرام رادان با فیلم »گربه سیاه« 
در مقام تهیه کننده و بازیگر در 
حضور  ــو  ورش فیلم  جشنواره 
ــن فیلم به  ــت. ای خــواهــد داشـ
کــارگــردانــی کریم امینی، در 
بخش مسابقه فیلم های اول و دوم جشنواره به 

نمایش درمی آید.

مهران رجبی که بر اثــر ابتال به 
ویروس کووید-19 در بیمارستان 
ــاره وضعیت  ــده، دربـ بستری ش
جسمی خود گفته است که تا 3-2 
روز آینده از بیمارستان مرخص 

می شود و تا بهبودی کامل باید استراحت  کند.

علی اوجی از امروز برای بازی 
در اپیزود جدید نمایش »عشق 
ــای کــرونــا« اثـــر محمد  ــ روزهـ
رحمانیان روی صحنه می رود 
و در اپیزودی با نام »به افتخار 
نیل سایمون« با سیما تیرانداز همبازی می شود.

روایت های دست اول از حاج قاسماخبار
برنامه تلویزیونی »روایت حبیب« با استقبال مخاطبان مواجه شده است

مصطفی قاسمیان-برنامه »روایت حبیب« که از سه شنبه شب روی 
آنتن شبکه سه سیما رفته و سلسله  گفت وگوهایی را با دوستان و یاران 
شهید سلیمانی تدارک دیده، مورد استقبال مخاطبان تلویزیون 
واقع شده است. در این برنامه که از سوی بنیاد حفظ و نشر آثار شهید 
سپهبد سلیمانی تهیه شده، در قسمت نخست با محمدباقر قالیباف 
فرمانده لشکر 5 نصر در دوران دفاع مقدس، قسمت دوم با محمدعلی 
جعفری فرمانده سابق سپاه و قسمت سوم با محمدجعفر اسدی از 
همرزمان شهید سلیمانی گفت وگو شده است. نادر طالب زاده که به 
عنوان مجری برنامه انتخاب شده، عالوه بر جایگاه شاخص در منظومه 
هنر انقالب، با برنامه های »راز« و »عصر«، بارها سوژه هایی مشابه را 
پیگیری کرده و به موضوع، مسلط است. اگرچه این خاطرات مهمان 
است که موضوعیت بیشتری دارد، اما حضور طالب زاده به عنوان 
مجری، وزن گفت وگو را باالتر برده است. نکته جالب آن که استودیوی 
برنامه »روایت حبیب«، در محل حسینیه جماران انتخاب شده؛ جایی 
که سال ها میزبان دیدارها و سخنرانی های امام)ره( بود و به نوعی 

مکتب حاج قاسم از این محل آغاز شده است. 
نقطه ضعف مهم در پخش این برنامه، ساعت پخش غیرثابت آن در 
روزهای نخست بود که موجب سردرگمی مخاطبان شد. سه قسمت 
نخست برنامه، هر بار در ساعتی متفاوت پخش شد. قسمت اول 
ساعت 22:30، قسمت دوم ساعت 1:20 بامداد و قسمت سوم 
ساعت 20. در ادامه شماری از واکنش های کاربران به این برنامه 

را می خوانید:
میرعابدینی: چقدر این برنامه خوبه. چقدر بغض کردم پای این 

صحبت ها. چقدر واو به واو از حاج قاسم گفت.
محمدی: بسیار جالب و قشنگ بود. محتوا و خاطره و گفت وگوها 

بسیار ویژه و جالب اند.
شجاعی: تشنه دیدن و شنیدن از حاج قاسم هستیم، حاج قاسم 

عزیزتر از جان.
حاج داوود: تماشای برنامه »روایت حبیب« و بعد از اون نگاه به تقویم 
که دو هفته مانده به اربعین و یاد سال قبل که همین حوالی با همسر 

مرحومم مشغول برنامه ریزی برای سفر بودیم، بغضی به گلوم انداخته 
که فراق و دوری حرم حسینی رو با یاد حاج قاسم گره زده و دواش یه 

روضه ا ست.
مهرگان: »روایت حبیب« روایت مردیه که 40 سال پیوسته و بدون 
وقفه یکه تاز میدان دفاع از اسالم و مسلمین بود که 35 سال از آن را 

بی نام و نشان به کشور خدمت کرد.
میثم ایرانی: خودمان شیفته مرام و مسلک و مکتب سردار شهیدمان 
بودیم، با »روایت حبیب« و مرور مسیر عروج حاج قاسم عزیز، دلمان 

هم پر کشید و ساعاتی آسمانی شدن را تجربه کردیم.
فائزه: آقای صداوسیما بدیاتو گفتم، خوبی هم بذار بگم. یک ساعت و 
ربع بی خیال همه چیز شدم و نشستم پای تلویزیون و »روایت حبیب« 

رو دیدم. روضه مجسم حاج قاسم بود.

سعید راد  از سینمای دفاع 
مقدس گفت

سعید راد بازیگر آثاری چون »عقاب ها« و »دوئل« 
درباره دفاع مقدس و سینمای آن صحبت کرد.

راد که در برنامه تلویزیونی »چهل تیکه« شبکه 
نسیم حضور یافته بود، با مقایسه فیلم های ایرانی 
درباره دفاع مقدس و فیلم های آمریکایی درباره 
جنگ ویتنام گفت: »ما هنوز یک فیلم تبلیغاتی که 
دنیا ببیند برای این جنگ ناخواسته و وحشتی که 
ایجاد شده بود، نداریم. آن ها تبلیغات خودشان 
را می کنند، هنوز از جنگ ویتنام فیلم درست 
می کنند.« سعید راد ادامه داد: »شما در بعضی 
فیلم ها می بینید که فردی گلوله خورده و افتاده 
و دارد می میرد اما جریان ادامه دارد. دیگر مرگ 
در جبهه ننه من غریبم بازی نیست، یک حقیقت 
است. جنگ یعنی همین. به کشور ما تجاوز شد 
و همه از صدام و بعثی ها بدشان می آمد. مردم با 
جان و دل دفاع می کردند. آن ها می خواستند اسم 
خلیج فارس را عوض کنند. با بودجه ها و تجهیزات 
خود هیچ غلطی نتوانستند بکنند. من می گویم 

چیزهایی در ایرانی ها هست که پنهان است.«

 ساخت »چاقوکشی 2« 
با دنیل کریگ

شخصیت »بنویی بالنک« تنها شخصیتی است 
که از فیلم قبلی در فیلم »چاقوکشی« جدید باقی 
می ماند و بقیه شخصیت ها و بازیگران جایشان را به 

چهره های دیگری می دهند.
به گزارش مهر، رایان جانسون نویسنده و کارگردان 
4۶ ساله این فیلم، در مصاحبه ای گفته است: »کار 
خیلی درگیرکننده ای است. من اولین بار 10 سال 
پیش به این ایده رسیدم، ولی برای این یکی باید از 
اول شروع کنم و ذهنم مثل یک کاغذ سفید است.« 
وی افزود: »فیلم جدید دنباله »چاقوکشی« نیست. 
باید عنوان دیگری برایش انتخاب کنم، تا دیگر 
مجبور نباشم از آن به عنوان دنباله »چاقوکشی« یاد 
کنم، چون فقط دنیل کریگ در نقش همان کارآگاه 

باقی می ماند و بقیه بازیگران همه جدید هستند.«
در فیلم اول عالوه بر دنیل کریگ بازیگران دیگری 
چون کریس ایوانز، آناد آرماس، جیمی لی کرتیس، 
تونی کولت، دان جانسون، مایکل شنون، کیت 
استنفیلد و کریستوفر پالمر نقش آفرینی کرده بودند.

بازگشت به سریال سازی با کوله باری از خاطرات شیرین
رضا عطاران پس از 12 سال دوری از ساخت سریال، قصد دارد اولین سریالش را در نمایش خانگی بسازد

مائده کاشیان 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

اکرم انتصاری- در واپسین روزهای شهریور، 
تقریظ رهبر معظم انقالب بر کتاب »مربع های 
قرمز« منتشر شد. این کتاب، روایتی از خاطرات 
شفاهی حاج حسین یکتا در دوران دفاع مقدس، 
به قلم زینب عرفانیان است. کتابی که بر اساس 
تقریظ رهبر انقالب، »بسیار شیرین و جذاب 
نوشته شده است. ردپای چانه گرمی های آقای 
حاج حسین یکتا در آن آشکار است. ظرافت های 
برخاسته از ذوق و قریحه  لطیف که در سراسر 
کتاب گــســتــرده اســت، مــی تــوانــد از نویسنده  
خوش قلم و چیره دست کتاب باشد و می تواند 
هم درافشانی های راوی باشد.« در هفته دفاع 
مقدس به سراغ نویسنده جوان این کتاب رفتیم 
و درباره فضای این کتاب و نویسندگی در حوزه 
دفاع مقدس گفت و گو کردیم که در ادامه آن را 

خواهید خواند.

پیوند خوردن با روایت دفاع مقدس	 
زینب عرفانیان پیش از کتاب »مربع های قرمز«، 
نویسندگی کتاب »رسول مولتان« و »علمداران« 
را در حوزه دفاع مقدس داشته است. او درباره 
چگونگی پیوندش با ادبیات و نویسندگی در این 

حوزه می گوید:» پیوند من با دفاع مقدس 
به کتاب »شوکران« که زندگی نامه 

منوچهر مدق به روایــت همسرش 
است، برمی گردد. این کتاب برای 
ــذاب بــود و می توانم  مــن خیلی ج

بگویم که پای من را به عرصه دفاع 
مقدس باز کرد. در این کتاب، 
تازه تفاوت جنس آدم های دفاع 
مقدس را با خودم فهمیدم. این 
همه گذشت، این همه دوست 
داشتن و این همه انقطاع در 
یک آدم خاکی، برایم عجیب و 
باورنکردنی بود. نمی توانستم 
بـــاور کنم مــاجــراهــای کتاب 
ــدام کتاب را  واقعی باشد. م
می خواندم و اول کتاب را نگاه 
می کردم که نوشته شده بود بر 
اساس خاطرات زندگی شهید 
و باز بــاورم نمی شد. با خودم 
می گفتم این بیشتر یک رمان 
عاشقانه است تا زندگی نامه. 

ایــن کتاب مــرا خیلی تکان داد و فهمیدم چه 
داستان های طالیی و آدم های ویژه و نایابی پشت 
روایت دفاع مقدس هست. »شوکران« باعث شد 

تصمیم بگیرم اگر قرار است توفیقی داشته باشم 
و قلمی بزنم، درباره شهدا و دفاع مقدس باشد.«

تأثیرگذارهای یک روایت	 
این  ــرد؛  ب را  انقالب خستگی ام  رهبر  تقریظ 
قرمز«  »مــربــع هــای  کتاب  نویسنده  را 
می گوید و دربــاره احساسش به این 
تقریظ اضــافــه مــی کــنــد:» تقریظ 
رهــبــری را نتیجه اخــالص راوی، 
جــنــاب حــاج حسین یکتا و آقــای 
خلیلی، ناشر کتاب می دانم. به هر 
حال، هیچ کاری بدون سختی 
خصوص  بــه  نوشتن،  نیست؛ 
ــات و  ــی ــزئ خـــاطـــره نـــگـــاری، ج
ــودش را دارد.  سختی های خ
ــی آدم احـــســـاس  ــایـ ــک جـ ــ ی
خستگی مــی کــنــد؛ ولـــی ایــن 
گذشته  خستگی های  تقریظ 
که  را  خستگی هایی  هیچ،  که 
ــن هم  امــکــان داشــت بعد از ای
پیش بیاید، از تنم بیرون کرد و 
روحیه ای گرفتم از لطف ایشان. 
البته مسئولیتم بسیار سخت تر 
شده اســت«. عرفانیان دربــاره 
قسمت های تاثیرگذار کتابش 
می گوید:» در »مربع های قرمز« 
ناگفته هایی از سبک زندگی رزمندگان دفاع 
مقدس وجود دارد که برایم خیلی جالب بود. 
این سبک زندگی و بندگی خدا و فضاهای پشت 

آن خاکریزها، برای من تاثیرگذار بود. این  چیزها 
بود که فضا را رقیق می کرد و زمان خواندن کتاب 

دل را می لرزاند.«

کتاب هایی که در راه است	 
تبدیل شدن کتاب به فیلم سینمایی، تأثیر به 
سزایی در بیشتر دیــده شــدن آن دارد. زینب 
عرفانیان در پاسخ به این که آیا این کتاب قابلیت 
تبدیل شدن به فیلم نامه را دارد، می گوید:»این 
کتاب را طــوری نوشتم که واقع نگرانه باشد. 
هرچند که فضا و پیرنگ داستان را دارد ولی تا 
جایی ا ست که به امانت خدشه ای وارد نشود. نه 
تنها این کتاب، هر نوشته  مستندی که نگاشته 
شده باشد، قابلیت فیلم شدن را دارد. این به 
هنر فیلم نامه نویسان و کارگردان ها برمی گردد 
و  بیاید  بیرون  داستانی  چه  این ها  دل  از  که 
چطور آن را به تصویر بکشند.« وی دربــاره آثار 
بعدی خود به خراسان گفت:»کتاب بعدی ام 
خاطرات مادر شهیدان خالقی پور است که در 
نوبت طراحی جلد قرار دارد و چند ماه دیگر، به 
چاپ می رسد. بعد از آن هم قرار است کتابی را 
در فضای دیپلماسی، درباره شهید رکن آبادی 
شروع کنم. نمی دانم بعد از آن قرار است در کدام 

فضا کار کنم، هر چه که قسمت باشد.«
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» مربع های قرمز« در انتظار یک کارگردان حرفه ای
زینب عرفانیان، نویسنده »مربع های قرمز« در مصاحبه با خراسان از ظرایف کار در حوزه ادبیات دفاع مقدس گفت

تراز اول های ادبیات دفاع مقدس
نگاهی به 6 اثر برجسته ادبی که رهبر انقالب بر آن ها تقریظ نگاشتند

این کتاب را طوری نوشتم 
که واقع نگرانه باشد. هرچند 

که فضا و پیرنگ داستان را 
دارد ... نه تنها این کتاب، هر 
نوشته  مستندی که نگاشته 

شده باشد، قابلیت فیلم 
شدن را دارد. این به هنر 

فیلم نامه نویسان و کارگردان ها 
برمی گردد که از دل این ها چه 
داستانی بیرون بیاید و چطور 

آن را به تصویر بکشند

نوائیان – روایت ها و خاطرات رزمندگان اسالم و افرادی که در دوران 
جنگ تحمیلی، در صحنه های گوناگون به نقش آفرینی پرداخته اند، 
بن مایه شکل گیری ادبیات دفاع مقدس  است. در این بین، تعدادی 
از نویسندگان جوان و البته پرمایه،  برای ثبت این خاطرات، متحمل 
مرارت ها و سختی های گوناگون شدند و آثاری را پدید آوردند که در 
ماندگار کردن آن حماسه ها، نقشی غیرقابل انکار دارد. این گونه 
است که ادبیات دفاع مقدس، نه فقط مجموعه داستان های واقعی 

و عبرت آموز، بلکه گنجینه ای از تاریخ پرافتخار مردم ایران محسوب 
می شود؛ گنجینه ای که رهبر معظم انقالب نیز، با نوشتن تقریظ بر 
تعدادی از آن ها، بر اهمیت و جایگاه این آثار سترگ، تصریح کرده اند. 
آن چه در پی می آید، معرفی شش اثر از مجموعه ای ارزشمند است که 
خاطرات ناب و شنیدنی آن روزهای به یادماندنی را ثبت و ضبط کرده 
و حضرت آیت ا... خامنه ای هم، با نوشتن تقریظ، به تأیید و تشویق 

آن ها پرداخته اند.

دختر شینا
بهناز ضرابی زاده

داســتــان »دختر شینا«، 
روایت صبوری و استواری 
همسر یک شهید است؛ 
قدم خیر محمدی کنعان 
کــه مــی خــواهــد زندگی 
مــرد زنــدگــی اش را برای 
کند؛  تعریف  مخاطبان 
زندگی شهیدی واالمقام؛ 
ستار ابراهیمی. این کتاب در سال 1390 منتشر 
شد و ظرف چهار سال به چاپ بیست و دوم رسید. 
ــت داستان همسرش، در  قدم خیر هنگام روای

دی ماه سال 1388 درگذشت.

فرنگیس
مهناز فتاحی

فــرنــگــیــس حــیــدرپــور، 
خــطــه  از  شـــیـــرزنـــی 
گیالنغرب است؛ جایی 
که در روزهــای جنگ، 
ــدم جبهه  ــق بـــه خـــط م
تبدیل شده بود. کتاب 
خاطرات  »فرنگیس«، 
می کند؛  روایـــت  را  او 
بانویی که با یک تبر به نبرد دشمن می رود 
ــی آورد؛ روایتی واقعی،  و خصم را از پا در م
هیجان انگیز و غرورآفرین. کتاب فرنگیس 
در سال 1394 منتشر و تاکنون بارها تجدید 

چاپ شده  است.

گلستان یازدهم
بهناز ضرابی زاده

ــان »گــلــســتــان  ــ ــت ــ داس
یازدهم«، حکایت عجیب 
و دلنشین بانویی است 
که در نخستین روزهای 
ــرک با  ــت ــش ــی م ــدگـ زنـ
ــراق  ــم فـ ــع ــر، ط ــس ــم ه
را مـــی چـــشـــد؛ زهـــرا 
پناهی روا، همسر سردار 
شهید علی چیت سازان، راوی این روایت پرشور 
ــار در ســال 1395  ــت. کتاب نخستین ب اس
منتشر شد و به سرعت مورد توجه عالقه مندان 

به ادبیات دفاع مقدس قرار گرفت.

آن بیست و سه نفر
احمد یوسف زاده

کتاب، روایت 23 نوجوان 
ــت کــه در  همشهری اس
بحبوحه جنگ، به جبهه 
می روند و طی یک حادثه، 
اسیر می شوند. نویسنده 
ــود یکی از آن  کــتــاب، خ
23 نفر است. این کتاب 
در ســال 1393 منتشر 
و تاکنون بیش از 70 بار تجدید چاپ شده است. 
جذابیت و گیرایی داستان باعث شد که مهدی 
جعفری از روی آن فیلمی دیدنی را بسازد که در 
سال 1397، سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه 

ملی را از آن خود کند.

سرباز کوچک امام
فاطمه دوست کامی

ــاز کوچک امـــام«،  »ســرب
ــتـــی بــســیــار خــاص  روایـ
ــت؛  اس شگفت انگیز  و 
داستان واقعی مبارزه و 
اسارت نوجوانی 13 ساله 
به نام مهدی طحانیان که 
گفت وگوی غرورآمیز او 
و  غربی  خبرنگار  یک  با 
پخش آن، باعث مسرت و افتخار ایــران و ایرانی 
شد. وی از سال 1361 تا 1369، در اسارت به 
سر برده است. کتاب در سال 1397 منتشر شده 

و حاصل 163 ساعت مصاحبه با طحانیان است.

من زنده ام
معصومه آباد

ــده ام«،  ــ کــتــاب »مــن زن
خودنوشت  ــرات  ــاط خ
بانویی است که هزار و 
یک شب را در اســارت 
ــعــثــی، به  نــیــروهــای ب
ــه بـــانـــوی  ــ ــراه س ــ ــم ــ ه
قهرمان دیگر، گذرانده  
اســت. روایتی تلخ، اما 
غرورآفرین از تحمل و استقامتی مثال زدنی 
که تنها در پرتو ایمان میسر است. »من زنده ام« 
در سال 1392 منتشر و بعد از آن بارها تجدید 
چاپ شد. این کتاب، اثر برگزیده کتاب سال 

دفاع مقدس است.
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به شکل های داده شده گزینه مناسب را از 
بین گزینه های داده شده انتخاب کنید.
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مکان–ساحل هم سطح دریا-غنچه شکفته 7. از چاشنى 
ها–گیاه-اندک 8.از ورزش های رزمى- بالش 9. از سنگ 
های قیمتى–نوعى کبوتر 10.نت میانى- همسر ابراهیم- 
باریک–کشتى  11.فرزند-شاخه  خون  انعقاد  ویتامین 

جنگى 12. خرس استرالیایى- خوراکى با بادمجان

ــوی مــعــروف  ــاب ــودی: 1. درگـــذشـــت- ارزش- ک ــم ع
ــاله  2.سالمت- گاومیش بومى آمریکا 3. محل ورود–ک
ــالح 5.صندلى  جواهرنشان-روزگذشته- مــادر لر 4.م
ــردازی– نوشدارو 7.پوشش  سنگى- نیمه بار 6. سخن پ
سطح جــاده–   ورزشى زمستانى 8.رئیس جیمزباند- سو 
رطوبت  اثر  حیله-  لر–  10.پوستین–مادر  نورافکن   .9
فرعونى-مزه  شویى12.حجم  ظــرف  لیف  11.کلیپ– 
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چالش ذهن :

 1. زاهدان 2. شیراز 3. بوشهر 4. اراک 5. تهران 6. ساری

هوش منطقی :  پاسخ عدد 2 است. برای به دست آوردن پاسخ باید اعداد دوم 
و سوم هر سطر را از عدد اول همان سطر کسر کنید. 

تست هوش:   گزینه 4

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

بازی ریاضی

اختالف تصاویر: بازی با کلمات:  
 مــمــکــن اســـت تـــعـــداد کلمات 
بیشتری از آن چه برایتان نوشته 
ایــم به دســت آوریــد ما در ایــن جا 
فقط به تــعــدادی از آن ها اشــاره 

کرده ایم.
ســه حــرفــى: شتر، تــرش، فــرش، 

رشت، هشت، هفت، شهر و ...
چهار حرفى: رشته، شهرت و ...

پنج حرفى: فرشته

خفن استریپ:  عقب گرد

با توجه به منطق بین اعداد در شکل باال، جای 
خالی را پر کنید.

چالش ذهن

با جا به جایی حروف به کار رفته در هر کدام از 
شماره هــای تصویر زیــر، نــام یکی از شهرهای 

کشورمان را   حدس بزنید. 

عددیاب

شش رقمی: 

   934762 – 452781
893517 - 597134

سه رقمی: 

   653 – 728 – 891
   825 – 423 – 856

268 - 246

چهار رقمی:

   8291 – 6528
   2538 – 9578
7921 - 7259

پنج رقمی: 

   14835 – 85247
   78526 – 92364

27854 - 96284
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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.

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

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

اختالف تصاویر
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در امتداد روشنایی

کوتاه از حوادث

اشک های فرمانده
هنوز به نماز مغرب قامت نبسته بود که خبری 
محرمانه ولوله ای در وجودش به پا کرد. از روزی 
که فرماندهی ستاد مبارزه با موادمخدر شهرستان 
فهرج را به عهده گرفته بود، دیگر شب و روز نداشت. 
با کشف هر محموله موادمخدر، پیشانی برخاک 
می سایید و سجده شکر به جای می آورد که جان 
تعداد زیادی از هموطنانش را از توزیع این افیون 
خانمان سوز نجات داده است. او سه سال قبل نیز 
شهادت دامادش را هنگام درگیری با سوداگران 
مرگ به چشم دیده بود اما اراده اش برای مبارزه 
با قاچاقچیان در هیچ کتاب لغتی معنا نداشت. 
ســروان »هــادی رئیسی« در حالی که دستانش 
را برای قرب به خدا و ذکر ا...اکبر باال می برد، 
دستور آماده باش را به نیروهای تحت امرش صادر 
کرد تا بعد از »نماز« عازم عملیاتی سنگین شوند، 
چرا که خبر محرمانه نشان از حضور سوداگرانی 
داشــت که از مدت ها قبل تحت تعقیب بودند.   
»سروان« آخرین نماز را در کنار همکارانش سالم 
داد و در حالی که هنوز ذکر صلوات بر لبش جاری 
بود، سالح به دست گرفت و هیبت و اراده آهنین 
پلیس را به رخ کشید. دقایقی بعد، زمانی که گروه 
عملیاتی ستاد مبارزه با موادمخدر پلیس فهرج به 
سرپرستی سروان رئیسی عازم اطراف روستای 
»علی آباد چاهدگال« بودند، پیام فرمانده انتظامی 
کرمان، روحیه مضاعفی به نیروهای عملیاتی داد. 
هوا تاریک شده بود که »سردارناظری« از حضور در 
این عملیات خبر داد و اعالم کرد شخصا فرماندهی 
را به عهده می گیرد. در حالی که نیروها با شنیدن 
پیام سردار اطمینان خاطر بیشتری یافته بودند، 
سروان رئیسی از جان برکفان انتظامی خواست 
تا حدامکان قاچاقچیان را دستگیر کنند.  عقربه 
های ساعت حدود نیمه شب را نشان می داد و گروه 
عملیاتی در مسیر تردد سوداگران مرگ چشم به 
راه دوخته بودند. سروان رئیسی سوار بر خودرو 
در اطراف روستا مشغول گشت زنی و تجسس بود 
که ناگهان در تاریکی شب لوله های سالح از درون 
یک دستگاه وانت نیسان عبوری بیرون آمد و صدای 
رگبار گلوله ها سکوت شب را شکست. هر کدام از 
نیروها در حالی موضع گرفتند که سردارناظری 
و نیروهای کمکی در میان آتش و گلوله، خود را 
به منطقه رساندند و به این ترتیب دقایقی بعد با 

آتش سنگین جان برکفان انتظامی، خودروی 
قاچاقچیان مسلح با نیم تن موادمخدر توقیف شد 
و یکی از سوداگران مرگ نیز به هالکت رسید اما 
این بار از سجده های سروان رئیسی خبری نبود! 
کمی آن سوتر، او هدف گلوله قرار گرفته بود و نمی 
توانست به رسم نظامی به »فرمانده« ادای احترام 
کند. سردار ناظری بی درنگ دستور انتقال این 
سرباز بی ادعای وطن را به مرکز درمانی صادر 
کرد و چند دقیقه بعد از اتمام عملیات، خود را به 
بیمارستان رساند اما سروان در اتاق عمل بود. 
ســردار مضطرب و نگران دست به دعا برداشت 
و پشت در اتاق عمل از این سو به آن سو می رفت 
تا این که صدای زنگ تلفن همراه در فضای آرام 
بیمارستان پیچید. راننده سردار بالفاصله گوشی 
را پاسخ داد و از تماس گیرنده خواست ساعتی 
بعد تماس بگیرد اما اصرار و ضرورت موجب شد تا 
سردار به تماس گیرنده پاسخ بدهد! ناگهان رنگ 
چهره سردار پرید و اشک در چشمانش حلقه زد! 
بغض گلویش را فشرد و بی اختیار روی نیمکت 
نشست! »مادر سردار به رحمت خدا رفته بود!« 
راننده جوان با نگرانی روبه روی فرمانده اش ایستاد 
تا دلیل نگرانی سردار را جویا شود که فرمانده از 
او خواست خبری از حال سروان رئیسی بگیرد! 
ــردار تمام نشده بــود که پزشک  هنوز سخن س
معالج از اتاق عمل بیرون آمد. او با دیدن چهره 
غمگین سردار به گمان این که فرمانده از شهادت 
همکارش خبر دارد، بی درنگ جمله »تسلیت می 
گویم!« را بر زبان راند! سردار که تا آن لحظه بغضش 
را فرو خورده بود، دیگر نتوانست خود را کنترل 
کند و در حالی که به دعا از خداوند برای خودش 
نیز طلب شهادت می کرد، دقایقی در گوشه سالن 
بیمارستان اشک هایش را بر زمین ریخت تا بار 
دیگر سالح به دست گیرد و با اراده ای پوالدین 
در کنار همرزمان دالورش از جوانان این مرز و بوم 
در برابر توطئه های افیونی دشمنان دفاع کند.  
آری، سروان رئیسی سرباز فداکار وطن، آخرین 
نماز عشق را همپای نیروهای از جان گذشته اش 
به جای آورد و این بار سجده شکر کشف نیم تن 
موادمخدر را بر عهده فرمانده اش گذاشت و خود 
در کنار دامادش نظاره گر رشادت های حافظان 

امنیت این سرزمین شد. 
ماجرای واقعی با همکاری مرکز اطالع رسانی و ارتباطات ناجا

جنایت هولناکی که در مشهد رخ داد

70 ضربه چاقوی عروس بر پیکر مادرشوهر!
سیدخلیل سجادپور- عروس 25 ساله ای 
در مشهد و با انگیزه اختالفات خانوادگی، 
مادرشوهر 66 ساله اش را با وارد آوردن حدود 
70 ضربه چاقو به قتل رســانــد. به گــزارش 
خراسان، ظهر پنج شنبه گذشته، زنگ تلفن 
پلیس 110 به صــدا درآمــد و خبر جنایتی 
وحشتناک در بی سیم های پلیس پیچید. 
»پیرزنی در طبقه اول منزل ویالیی در بولوار 
توس به قتل رسیده است!« در پی دریافت این 
خبر بالفاصله گروهی از نیروهای کالنتری 
محمدعلی  سرهنگ  فرماندهی  بــه  آبــکــوه 
محمدی )رئیس کالنتری( عازم نشانی مذکور 
شدند و به تحقیق در این باره پرداختند. آنان 
با تایید درستی خبر و با حفظ صحنه جنایت 
در حالی مراتب را به قاضی ویــژه قتل عمد 
اطالع دادند که پیکر بی جان پیرزن غرق در 
خون کف پذیرایی افتاده بود. دقایقی بعد با 
حضور قاضی کاظم میرزایی و کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در 
محل وقوع جنایت، بررسی های تخصصی آغاز 
شد. قاضی میرزایی که در همان لحظات اولیه 
تحقیقات پی به ماجرای جنایت خانوادگی برده 
بود، ابتدا عروس خانواده را که با دستی خون 
آلود و بانداژ شده در محل حضور داشت، مورد 
بازجویی های فنی قرار داد. عروس 25 ساله 
ادعا کرد: دقایقی قبل پدرشوهرم عصبانی 
به منزل آمد و پس از مشاجره با همسرش او را 
هدف ضربات چاقو قرار داد. من هم که ترسیده 
بودم فرار کردم اما او به سراغم آمد و قصد کشتن 
مرا هم داشت که دستم را مقابل چاقو گرفتم و 
زخمی شد او سپس مرا با همین وضع رها کرد 
و از خانه گریخت! در این هنگام دختر مقتول 
نیز که اولین نفر بعد از وقوع جنایت پا به خانه 
پدرش گذاشته بود، به مقام قضایی اظهار کرد: 
وقتی من بعد از شنیدن ماجرای قتل مادرم، 
هراسان به خانه رسیدم، عروسمان در خانه 
تنها بود و همین ادعا را مطرح کرد! گزارش 
ــت، قاضی شعبه 211  خــراســان حاکی اس
دادسرای عمومی و انقالب مشهد که به نحوه 

رفتار و گفتار عروس خانم مشکوک شده بود، 
از او خواست باند دستش را بگشاید! قاضی نیم 
نگاهی به زخم ایجاد شده روی دست عروس 
انداخت و بالفاصله متوجه خودزنی شد! و او را 
در تنگنای سواالت تخصصی قرار داد اما عروس 
جوان سعی کرد با تناقض گویی های متعدد، 
راه گریزی برای فرار از این سواالت بیابد و هر 
بار داستانی را درباره چگونگی زخمی شدن 
دستش سرهم می کرد تا این که دختر شش 
ساله عروس وقتی با نگاه مهرآمیز قاضی روبه 
رو شد به طرف مادرش دوید و گفت: مادرم با 
چاقو خودش را زخمی کرد! من هم برایش 
باند آوردم که خونی نشود! زن جوان که دیگر 
همه راه ها را بسته می دید ناگهان فریاد زد من 

خودم او را کشتم!
بنابر گزارش خراسان، عروس جوان که دیگر 
چاره ای جز بیان حقیقت نداشت، با اشاره به 
سرزنش ها و نیش و کنایه های مادرشوهرش 
گفت: از هفت سال قبل که عروس این خانواده 
شــدم، همواره مــرا تحقیر می کردند، پدرم 
10 سال قبل به اتهام قتل دستگیر شد و آن 

ها همین موضوع را هر بار مانند پتک به سرم 
می کوبیدند و هر اتفاقی را به گردن  من می 
انداختند. من سعی می کردم این سرزنش ها 
و کنایه ها را تحمل کنم چون در طبقه باالی 
منزل آن ها سکونت داشتم و نمی توانستم 
حرفی بزنم ولی زمانی که گفت: "باید خانه را 
تخلیه کنید!" خیلی ناراحت شدم! همسرم 
سر کار رفته بود و کسی جز من و مادرشوهرم 
در خانه نبود! با همان حالت خشم به طبقه 
پایین رفتم و به مادرشوهرم گفتم ،از جان من 
چه می خواهید؟ او گفت تو همه را به جان 
هم می اندازی! پس بهتر است خانه را تخلیه 
کنید و به جای دیگری بروید! با این جمله دیگر 
چیزی نفهمیدم چاقو را برداشتم و چند ضربه 
بر پیکرش فــرود آوردم زمانی که برگشت تا 
چیزی بــردارد دیگر امانش ندادم و پشت سر 
هم ضربات چاقو را می زدم! نفهمیدم چند 
ضربه شد چون خیلی عصبانی بودم! بعد هم 
پیکر خون آلود او را در همان حال رها کردم و 
به طبقه باال رفتم! فکر کردم دخترم خوابیده 
است به همین دلیل نقشه ای کشیدم تا قتل را 
به گردن پدرشوهرم بیندازم بنابراین با همان 
چاقو دستم را زخمی کردم و چاقو را به  پشت 
بام همسایه ها انداختم! بعد هم فهمیدم که 
دخترم بیدار بود! اما جست وجوی کارآگاهان 
با دستور مقام قضایی برای یافتن آلت قتاله 
)چاقو( نتیجه ای نداشت. قاضی میرزایی که 
متوجه شده بود عروس جوان درباره چاقو دروغ 
می گوید، باز هم او را سوال پیچ کرد تا این که 
متهم به قتل برای رها شدن از این سواالت به 
سرویس بهداشتی اشاره کرد و گفت: چاقو را 
درون چاه انداختم! گزارش خراسان حاکی 
است، دقایقی بعد با کشف چاقوی خون آلود، 
ماجرای این جنایت هولناک در یک ساعت 
فاش شد و عروس جوان که با حدود 70 ضربه 
چاقو مادرشوهر 66 ساله اش را به قتل رسانده 
بود با دستور قاضی میرزایی روانه بازداشتگاه 
شد تا بررسی های بیشتر درباره زوایای پنهان 

این جنایت ادامه یابد.

*مهر/ فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به  وقوع 
آدم ربایی با تهدید ســالح توسط سرنشینان دو 
خودروی ۴05 در میناب گفت: با  تالش کارآگاهان، 
گروگان ۳5 ساله آزاد و ۴ گروگان گیر دستگیر شدند.
*ایرنا/ فرماندهی عملیات پاسخ به بحران البرز 
دربــاره حادثه برخورد یک هواپیمای آموزشی به 
تپه هنگام برخاستن در مجاورت فرودگاه آزادی 
نظرآباد گفت: اشتباه محاسباتی علت سقوط هواپیما 

اعالم شده است. دو سرنشین آن نیز مجروح شدند.
*رکنا/ بر اساس فیلمی منتشر شده، برای سومین 
بار در یک ماه گذشته مردم زاهدان در خیابان شاهد 

گروگان گیری مسلحانه و خشن بودند.

 دستگیری 4 قاچاقچی خاک 
در جنوب کرمان 

از عوامل قاچاق خاک های  چهار نفر  کرمانی/ 
معدنی اراضی ملی  جیرفت به چنگ قانون افتادند.  
به گزارش خراسان، فرمانده یگان حفاظت منابع 
طبیعی جنوب کرمان با اشاره به گزارش هایی مبنی 
بر خاک بــرداری و  برداشت خاک از اراضــی ملی" 
تیتون بخش جبالبارز شمالی" شهرستان جیرفت، 
افزود: روز پنج شنبه با تالش نیرو های یگان حفاظت 
و با حکم  قضایی و همکاری کالنتری محمد آباد، دو 
دستگاه خودروی باری توقیف شد وچهار متخلف 
در این زمینه دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند. 
میرافضلی با بیان این که برداشت خاک از اراضی 
ملی خالف قانون است، افزود: متخلفان شبانه با  
ترفندهای خاص به صورت غیرقانونی به جمع آوری 
خاک  از عرصه های  منابع طبیعی وملی مبادرت  و 

سپس از استان کرمان خارج می کردند.

قاچاق مواد مخدر در پوشش 
کارخانه کارتن سازی! 

توکلی/ باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر در 
حالی در شهرستان جیرفت با اقدامات سربازان 
ــات  ــالع ــام زمـــان)عـــج( در اداره اط ــ گــمــنــام ام
جیرفت،با مــداد پنج شنبه گذشته متالشی شد 
کارتن  کارخانه  یک  پوشش  در  قاچاقچیان  که 
ــازی اقـــدام به ساخت انـــواع جاسازهای مواد  س
 مخدر در خودروهای سبک و سنگین می کردند.
به گــزارش خراسان، اعضای این باند با استفاده 
از پوشش یــک کارخانه کــارتــن ســازی اقـــدام به 
آب بندی مــواد مخدر در بسته های مخصوص و  
ــردن آن هــا در  بــطــری هــای نــوشــابــه و جــاســاز کـ
ــای سبک و سنگین مــی  کردند. ــودروه ــاک خ  ب
سالمی دادستان جیرفت بیان کرد :در این عملیات  

۴00 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

ساختمان  محل جنایت
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شاخص

 آیا هدف گذاری تورم
22 درصدی محقق می شود؟  

امسال بانک مرکز هدف گذاری کرده تا تورم 
12 ماهه یعنی متوسط شاخص قیمت ها در 
12 ماه امسال نسبت به 12 ماه سال 98، 
به 20 تا 24 درصــد )میانگین 22 درصــد( 
برسد. میانگین شاخص قیمت ها در سال 
گذشته 185/1 بوده و این شاخص در روندی 
صعودی، تا شهریورماه امسال به 244/3 
افزایش یافته است. با این حال، برای دستیابی 
به حدباالی تورم گفته شده یعنی 24 درصد، 
می توان محاسبه کرد که شاخص قیمت ها تا 
آخر سال، به طور متوسط ماهانه باید حدود یک 
درصد کم شود. )تورم ماهانه منفی یک درصد( 
موضوعی که با شرایط کنونی تحقق آن بسیار 
دشوار به نظر می رسد. )با اقتباس از گزارش 

معاونت بررسی های بازرگانی اتاق تهران(

بازار خبر

اخبار

شنبه   5 مهر 1399
8 صفر 1442.  شماره  20484

اقدام قضایی سازمان مالیاتی 
علیه 12 دستگاه

مهر- هادی خانی معاون فناوری های مالیاتی 
سازمان امــور مالیاتی با اشــاره به ارائــه نشدن 
اطــاعــات از ســوی برخی دستگاه هــا بــه این 
سازمان بــرای تکمیل سامانه های اطاعاتی 
سازمان مالیاتی گفت: بانک های انصار،حکمت 
ایــرانــیــان، قوامین، ســازمــان تنظیم مقررات 
ــاق اصــنــاف، برخی معاونت های  ــویــی،ات رادی
وزارتخانه های کار و بهداشت،شرکت ارتباطات 
سیار وایرانسل همکاری مالیاتی الزم را نداشته 
ــم که اگــر همکاری  ــاع دادی انــد و به آن ها اط
نکنید اقدام قضایی خواهیم کرد و دو مورد از 
دستگاه ها نیز اکنون در مراجع قضایی اقامه 

دعوا شده است.

برآورد خط فقر 10 میلیونی از  سوی  
یک فعال تشکل های کارگری

تسنیم - بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران 
کشور با اشاره به این که خط فقر در جامعه برای 
خانوار 4 نفره 10 میلیون تومان است گفت: 
بسیاری از کارگران توان خرید موبایل برای ادامه 
تحصیل فرزندان شان را ندارند. حمیدرضا امام 
قلی تبار گفت: براساس تعریف سازمان های 
جهانی، خط فقر حداقل درآمدی است که یک نفر 
بتواند در یک کشور زندگی کند. باتوجه به برآورد 
حــدود 10میلیون تومانی خط فقر کشورمان 
برای یک خانواده 4 نفره و دریافت خوش بینانه 
حقوق ماهانه سه میلیون تومان به راحتی می توان 
اثبات کرد که کارگران )بیش از نیمی از جمعیت 

کشورمان ( در فقر مطلق به سر می برند.

حباب سکه از یک میلیون تومان 
فراتر رفت

ایرنا- محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه 
طا و جواهر تهران با بیان این که هم اکنون حباب 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و 
150 هزار تومان رسیده است، افزود: علت ایجاد 
حباب در قیمت سکه، تقاضای زیــادی است که 
طی روزهای اخیر از سوی مردم برای خرید سکه 

به عنوان یک کاالی سرمایه ای ایجاد شده است.

 بیکاری 1/5 میلیون نفری 
پس از کرونا 

معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت کار 
گفت: حــدود یک و نیم میلیون نفر در مشاغل 
مختلف کشور به علت کرونا ریزش کرده  و کار 
خود را از دست داده اند.به گزارش فارس، عیسی 
منصوری شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: شش میلیون نفر در کشور از کرونا 
آسیب دیده اند  و حدود یک و نیم میلیون نفر در 
مشاغل  به علت کرونا ریــزش کــرده  و کار خود 
را از دست داده اند، ولی به مرور زمان در حال 
بازگشت به کار و جویا شدن شغل دیگری هستند.
معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی افزود: تعداد 850 هزار نفر 
برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که حدود 
۷00 هزار نفر مشمول بیمه بیکاری شده اند.
وی درباره فاصله تعداد 850 هزار نفری ثبت نام 
کنندگان و 1/5 میلیون نفری بیکاران توضیحی 
نداد ولی به نظر می رسد چون بیمه بیکاری صرفا 
به مشاغل رسمی و دارای قرارداد بر می گردد، 
650 هزار نفر باقی مانده شامل بیکاران دارای 

مشاغل غیررسمی و فاقد قرارداد باشند.

سومین فهرست صادرکنندگان 
متخلف روی میز قوه قضاییه 

مشخصات  فهرست  سومین  مــرکــزی  بــانــک 
صادرکنندگانی را  که صــادرات آن ها بیش از 
یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود 
در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در 
مهلت مقرر قانونی و به روش های اعامی بانک 
مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده اند، به قوه 
قضاییه ارســال کرد.به گــزارش روابــط عمومی 
مشخصات  فهرست  سومین  مــرکــزی،  بانک 
صادرکنندگانی که صادرات آن ها بیش از یک 
میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود در 
خصوص بازگشت ارز حاصل از صــادرات را در 
مهلت مقرر قانونی و به روش های اعامی بانک 
مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده انــد، به 
قوه قضاییه ارسال شد.در این فهرست، اسامی 
1033 صــادر کننده که مانده تعهد آن ها در 
مجموع به مبلغ 4/9میلیارد یورو است، برای 
قوه محترم قضاییه  ارسال شد تا طبق مقررات 
قانونی و از جمله مصوبه شورای  عالی هماهنگی 

اقتصادی با متخلفان برخورد الزم صورت گیرد.
گفتنی اســت، این سومین فهرست ارسالی از 
سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه است و مجموع 
مبلغ دو فهرست قبلی، حدود 6/8 میلیارد یورو 

بوده است.

پتک خودتحریمی بر سر کارآفرین ایرانی 
 ماجرای سرمایه گذار ایرانی که با هدف کارآفرینی به کشور بازگشت 

اما درپی سنگ اندازی های بیمه ای و بانکی به خاک سیاه نشست 

ــای دردنـــاک مهدی کــلــیــددارزاده  گایه ه
هموطن مقیم آلمان که در ســال 83 در پی 
فراخوان دولت وقت از ایرانیان خارج از کشور 
برای سرمایه گذاری به ایران آمد و در اردستان 
کارخانه فرش راه اندازی کرد، در فضای مجازی 
خبرساز شد. وی هم اینک و پس از مشکات 
متعددی که برخی دستگاه ها بر سر راه وی 
ایجاد کــرده انــد، ورشکسته شــده، تجهیزات 
کارخانه اش سرقت شــده و به دلیل ممنوع 
الخروج بودن، امکان دیدار با خانواده اش را 
نیز از دست داده است. در پی انتشار این فیلم، 
معاون اول رئیس جمهور و وزیر کار به دستگاه 
ها و بخش های ذیربط دستور رسیدگی سریع 
و ارائه گزارش دادند. دبیر ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید نیز با تشریح جزئیات جلسه این 
ستاد با این سرمایه گذار، از انعکاس موضوع به 
سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.به گزارش 
ــارس، میثم زالــی دبیر ستاد تسهیل و رفع  ف
موانع تولید در تشریح مشکات پیش آمده برای 
این سرمایه گذار گفت: کارخانه فرش تابان 
مهر در سال های پایانی دهه 80 با تسهیات 
حساب ذخیره ارزی راه اندازی و ماشین آالت 
اروپایی بــرای این کارخانه از آلمان، سوئد و 
سوئیس خریداری شد. در نهایت این واحد 
تولیدی با مشارکت بانک عامل به بهره برداری 
رسید. وی ادامه داد: تولید فرش های خاص که 
صرفًا صادرات گرا هستند و بازار خوبی در اروپا 
دارند، برای این کارخانه پیش بینی شده بود و 

اگر سرمایه در گردش مناسبی در اختیار این 
واحد صنعتی قرار می گرفت، امروز ارزآوری 
مناسبی برای کشور به همراه داشت.زالی با 
بیان این که این شرکت در سال های قبل به 
دلیل کمبود نقدینگی نیاز به تسهیات سرمایه 
در گردش داشته و درخواست خود را مطرح 
کرده بود، افــزود: در آن زمان، بانک عامل در 
ایفای تعهدات خود کوتاهی کرده و سرمایه 
در گــردش شرکت را تأمین نکرده اســت. در 
نهایت این شرکت نیز سیر نزولی پیدا کرده و به 
دلیل عدم تأمین سرمایه در گردش نتوانسته به 
فعالیت خود ادامه دهد.وی تصریح کرد: در این 
میان، سازمان تأمین اجتماعی نیز مطالباتی را 
از این شرکت مطرح می کند که شاید مورد تأیید 
مدیران کارخانه نبوده است، ولی در نهایت به 
آن  پرداخت  امکان  نقدینگی،  بحران  دلیل 
فراهم نمی  شود و سازمان تأمین اجتماعی 
کل مجموعه را پلمب می کند و در نتیجه این 
ــوال«، توقیف  کارخانه »بــدون تأمین امین ام
می شود. بعد از این اتفاق، در مدت شش تا هفت 
ماه تجهیزات و ماشین آالت کارخانه که مدرن و 
به روز بوده اند، سرقت می شوند.زالی گفت: این 
موضوع به سازمان بازرسی کل کشور منعکس 
شده و در عین حال، با دادستانی نیز مسئله را 
مطرح خواهم کرد. امیدواریم بتوانیم با حداکثر 
مساعدت، تخفیفات قانونی را برای این کارخانه 
اعمال کنیم تا بتواند بدهی خود را به سیستم 

بانکی بپردازد. 

یارانه میلیاردی برای استخرهای الکچری 
نزدیک به نیمی از آب شرب تهران در 3 منطقه اعیان نشین مصرف می شود 

در شرایطی کــه بهای تمام شــده تولید هر 
مترمکعب آب در تــهــران 2۷00 تــومــان و 
متوسط قیمت فروش ۷00 تومان است، در هر 
مترمکعب آب 200 هزار تومان یارانه پرداخت 
می شود. البته این یارانه برای کاالیی ضروری 
مثل آب بد نیست اما وقتی حجم زیادی از آب 
مصرفی شهری مثل تهران در خانه های ویایی 
لوکس شمال شهر صرف آبیاری درختان و 
پرکردن استخرها می شود، باید به موضوع به 

شکل دیگری نگریست.
ــراغ این  ــارس در گــزارشــی س خبرگزاری ف
موضوع رفته و با استناد به آمار و ارقام موجود 
میزان یارانه اختصاص یافته به مرفهان در 
مناطق یک تا 3 تهران را روزانــه بیش از یک 
میلیارد تومان محاسبه کرده است. بر اساس 
این گــزارش ساکنان پایتخت در مدت یک 
روز )25 شهریور( یک میلیون و304 هزار 
متر مکعب آب مصرف کرده اند که به استناد 
آمــار، 4۷ درصد از میزان مصرف آب بخش 

خانگی مرتبط با استفاده پر مصرف هاست که 
در مناطق یک تا 3 شهر تهران ساکن هستند. 
یک حساب سر انگشتی مشخص می کند، پر 
مصرف های الکچری نشین در یک روز 612 
هزارو ۷۷6 متر مکعب آب مصرف می کنند. با 
احتساب یارانه 2 هزار تومانی هر مترمکعب آب 
و یک ضرب ساده مشخص می شود که در هر 
روز یک میلیارد و 225 میلیون تومان از بیت 
المال صرف پر کردن آب استخرهای مناطق 
مرفه نشین تهران و آبیاری فضای سبز این 

واحدهای مسکونی می شود.
به گزارش خراسان، این در حالی است که با 
یک راهکار ساده یعنی افزایش قابل توجه نرخ 
آب بها برای پله های باالی مصرفی این یارانه 
حذف می شود. کسانی که در حد عرف و برای 
کارهای روزمره از آب استفاده می کنند یارانه 
بگیرهستند اما کسانی که مصارف نامتعارف 
مثل پرکردن استخر و آبیاری فضای سبز بزرگ 

دارند باید بهای واقعی را بپردازند.

رئــیــس کــل بــانــک مــرکــزی از دســتــرســی به 
برخی منابع ارزی خــارج از کشور خبر داد. 
عبدالناصر همتی در گفت و گو با ایرنا اظهار 
کرد: نبود تعادلی که از ابتدای سال در بین 
عرضه و تقاضا در پی شیوع کرونا در بخش 
حواله تجاری ایجاد شد، به علت تعلل برخی 
صادرکنندگان برای عرضه ارز و تداوم روند 
تقاضا در ماه های گذشته تشدید شد. از سوی 
دیگر جو سیاسی - تبلیغاتی ناشی از اقدام 
ــدن ســازوکــار  آمریکا در اعــام عملیاتی ش
ماشه فضای الزم را برای جهش قیمت ارز در 

هفته های اخیر به وجود آورد. همتی افزود: 
همان طور که قبا گفتم، بانک مرکزی تمام 
تاش خود را برای ایجاد تعادل در بازار حواله 
تجاری و کنترل نرخ آن به کار خواهد بست. 
وی گفت: بر پایه اقدامات انجام گرفته به ویژه 
ــوص  دسترسی بــه بــرخــی از منابع  ــص درخ
ارزی مــان در خــارج از کشور ، برنامه هایی 
برای بازار ثانویه داریم که به تدریج عملیاتی 
خواهیم کرد. در همین حال روابــط عمومی 
بانک مرکزی با انتشار اطاعیه ای اعام کرد: 
ــورای عالی هماهنگی  ــرای مصوبه ش در اج

ــازار ارز به  اقتصادی درخــصــوص مدیریت ب
اطاع می رساند، خرید و فروش ارز )اسکناس 
و حواله( صرفًا در چارچوب مقررات اعامی 
بانک مــرکــزی مجاز اســت و هرگونه اعــام 
قیمت های نامتعارف و خارج از رویه اباغی، 
ایجاد جو روانــی نامطلوب و التهاب در بازار 
ارز، جرم محسوب می شود. بنابراین عاوه 
با شرکت های صرافی  انتظامی  بر برخورد 
متخلف، مــدیــران و مسئوالن ایــن دسته از 
به  اقتصادی«  اتهام »اخالگر  به  صرافی ها 

مراجع امنیتی و قضایی معرفی می شوند. 

همتی خبر داد: 

برنامه های ارزی 
جدید با توجه به 
دسترسی به برخی 
منابع خارجی 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

فرهيختگان- بررسى آمارهای جهانى توسط  •
ايــن روزنــامــه و مقايسه وضعيت سرانه خــودرو 
در ايــران با کشورهای دنيا، ايــران را هم رده با 
عربستان و باالتر از چين و ترکيه  قرار مى دهد 
ولى توزيع ناعادالنه خودرو سبب شده 15ميليون 
خانوار نتوانند به خــودروی شخصى دسترسى 
ــزارش آمده  داشته باشند. همچنين در اين گ
است: »در سطح جهان درحالى به  طور ميانگين 
به  ازای هر 1000 نفر جمعيت 222 دستگاه 
خودروی سواری وجود دارد که در ايران به  ازای 
هر 1000 نفر 218 دستگاه خودروی سواری 
و در کشورهايى همچون سان مارينو )رتبه اول 
جهان( به ازای هر 1000 نفر 1263 دستگاه 
ــودرو، در موناکو )رتبه دوم( 889 دستگاه  خ
خودرو، در نيوزيلند )رتبه سوم( 860 دستگاه 
خــودرو وجود دارد. در مقابل اين کشورها، در 
کشورهايى همچون سومالى به ازای هر 1000 
نفر فقط سه دستگاه خودرو، در بنگالدش چهار 
ــدا و گينه پنج دستگاه  دستگاه، در نپال، روان

خودروی سواری وجود دارد.«
دنيای اقتصاد- اين روزنامه در گزارشى با  •

عنوان »ترس چينى ها از بايدن« به برنامه نامزد 
دموکرات ها برای کمونيست های پکن پرداخت 
و نوشت : » به گفته تحليل گران در چين، بايدن 
با دنبال کردن استراتژی منسجم تر برای مقابله 
لطمات  مى تواند  چين  جهانى  برنامه های  با 

بيشتری نسبت به ترامپ وارد آورد.«
ــروز- ايــن روزنــامــه با بررسى روابــط  • وطن ام

اقتصادی ايران و ونزوئال نوشت : » پس از ارسال 
دومين محموله بنزين توسط نفتکش های ايرانى 
به ونزوئال و مانور اقتدار ايران، اکنون رسانه ها 
از بارگيری نفت ونزوئال توسط نفتکش ايرانى 
به مقصد آسيا خبر مى دهند؛ اقدامى که از آن با 
عنوان دور زدن تحريم ها در روز روشن ياد مى شود 

و تحريم های نفتى آمريکا را بى اعتبار مى کند.«
شرق-  سعيد حجاريان درباره  اين که آيا هنوز  •

راهى برای اعتمادسازی وجود دارد، گفت: »من 
معتقدم راه اعتمادسازی، در کشوری با شرايط 
ما، همان مقوله مراقبت يا care کردن است. من 
موافق دولت صدقه ای نيستم و اساسا دولت خير 
)charity state( را نادرست مى دانم، منتها در 
ايران بعضى آن را با دولت رفاه يکى مى دانند. با 
همين مالحظه معتقدم دولت بايد مسئله اشتغال 

را از وضعيت بحران خارج کند.«

خبر

توئيت سياسى

ساعت ۲۴ مدعی شد : در کنکور سراسری  •
امسال يک ميليون و 12 هزار و 406 نفر مجاز به 
انتخاب رشته شده اند. اگر اين ادعای مشاوران را 
بپذيريم که فقط 10 درصد برای مشاوره مراجعه 
مى کنند، 10 درصد اين تعداد مى شود 101 
هــزار و 204 نفر، بر اين اســاس اگر به صورت 
ميانگين حساب کنيم که هر داوطلب 600 هزار 
تومان برای انتخاب رشته پرداخت کند، گردش 
مالى اين مشاوران کنکور 60 ميليارد و ۷22 

ميليون و 400 هزار تومان مى شود.
 الف نوشت:واعظى  رئيس دفتر رئيس جمهور  •

در خصوص حضور روحانى در مجلس برای دفاع 
از رزم حسينى وزير پيشنهادی صمت گفت: »خون 
مقامات از مردم رنگين تر نيست، اما ترديد نکنيد 
اگر رئيس جمهور 14 روز يا 21 روز بخواهد }به 
خاطر ابتال به کرونا{در منزلش بماند قطعا به کشور 
و تصميم گيری ها لطمه وارد مى شود«. در پاسخ 
،سخنگوی  فرهنگى  محمدحسين  واعظى،  به 
هيئت رئيسه مجلس با بيان اين که با مراقبت های 
بهداشتى، جای هيچ نگرانى وجود ندارد، گفت: 
تا آن جا که ما اطالع داريم ايشان ماه هاست که در 
قرنطينه به سر مى برد و غير از محيط های محدود، 

در جاهای ديگر حضور ندارد.
تابناک خبرداد: حسين هدايتى با انتشار  •

پستى خطاب به رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد 
رفيق و  شريک قبلى وی که مسئوليتى در شرکت 
نورد و لوله ندارد سهام و  اموال وی در اين شرکت  
را فروخته و به وی خيانت کرده است. هدايتى که 
به خاطر پرونده 400 ميلياردی خود در بازداشت 
است  اسنادی را منتشر کرده و از دستگاه قضايى 

خواسته است مانع از غارت اموال وی شود.
تابناک خبرداد:خبرگزاری رويترز به نقل از  •

برخى منابع مدعى شد که وزارت خارجه فرانسه 
سفير ايران را به دليل مسائل به اصطالح حقوق 

بشری احضار کرده است.

مشاور عالی فرمانده سپاه : اگر 
عين االسد را نمی زدیم امنيت 

ایران از دست می رفت 

مشاور عالى فرمانده کل سپاه با تاکيد بر اين که 
وجــود امنيت زيرساخت همه فعاليت هاست، 
گفت: »اگر عين االسد را نمى زديم امنيت ايران 
از دست مى رفــت.« به گــزارش تسنيم، سردار 
حسين دقيقى افـــزود: »در مــاجــرای شهادت 
شهيد سليمانى و بمباران پايگاه عين االسد نيز 
اگر ما اين بمباران را انجام نمى داديم آمريکا که 
تهديد کرده بود پنجاه و چند نقطه فرهنگى ايران 
را مى زند ممکن بود در ادامــه نيز چنين کاری 
را تکرار کند اما ديديم فرمانده معظم انقالب با 
رهبری الهى و شجاعت دستور بمباران اين مقر را 
صادر کردند.« وی با بيان اين که اگر کشوری همه 
سالح های دنيا را داشته باشد اما اگر رهبرش 
ترسو باشد داشتن ايــن همه ســالح  به دردش 
نمى خورد، گفت: »اگر عين االسد را نمى زديم 
امنيت ايــران از دست مى رفــت.« مشاور عالى 
فرمانده کل سپاه با تشريح نقش موثر رهبر معظم 
انقالب در عبور کشور از بحرا ن ها مطرح کرد: 
»فرمانده معظم کل قوا فرمانده و رهبری الهى 
هستند که دستان ما را مى گيرند،از بحران ها 

عبور مى دهند و به امنيت و آرامش مى رسانند.«  فرمانده نيروی دریایی سپاه : الحاق شناور اقيانوس پيما
 به نيروی دریایی سپاه در آینده نزدیک 

فرمانده نيروی دريايى سپاه گفت : » ما ان شاءا... در 
زمان بسيار کوتاه آينده شناورهای اقيانوس پيما در 
سازمان ندسا و همچنين شناورهايى با سرعت 94 نات 
و موشک انداز با فورس 4 خواهيم داشت. شناورهای 
65 متری در نيروی دريايى سپاه  اقيانوس پيمای 
ساخته مى شود که قابليت حمل بالگرد هم دارد.« به 
گزارش تسنيم، سردار تنگسيری با اشاره به  هماهنگى 
بين نيروی دريايى سپاه و ارتش گفت : » آن ها)ستاد کل 
نيروهای مسلح و قرارگاه خاتم االنبيا( تقسيم کار کردند 
که خليج فارس در حوزه ماموريتى سپاه است البته ما در 
دريای عمان  هم پايگاه داريم و در شمال کشور هم يک 
پايگاه و يک دانشگاه داريم. ستاد کل نيروهای مسلح و 
قرارگاه مرکزی خاتم االنبيا تقسيم کار مشخصى بين دو 
نيروی دريايى انجام داده اند و امروز ما از يک هماهنگى 
و همدلى بسيار خوب بهره منديم.« وی در ادامه اظهار 
کرد: » ناوهايى که در منطقه هستند توسط پهپادها 
شناسايى مى شوند.کار وانى که  28 شهريور وارد خليج 
فارس شد بعد از آن بود که 10 ماه آمريکايى ها در خليج 
فارس حضور نداشتند. ما اين شناورها را صدا کرديم و 
آن ها جواب دادند و هم رصد هوايى و هم رصد سطحى 
شدند. ناو هواپيمابر تمامى رادارهايش روشن بود و سه 
فروند بالگرد به پرواز در آورد و يک فروند هم آماده پرواز 
داشت. ما اين شناورها را رصد کرديم و با ما همکاری 
کردند و در محل ايستايى اين ها روبه روی عسلويه آن 
ها را رصد سطحى کرديم.« فرمانده نيروی دريايى 
سپاه همچنين درخصوص نقش آمريکايى ها در منطقه 
گفت: » آمريکايى ها نقش به سزايى در منطقه ندارند 
و بود و نبودشان فرقى ندارد. منطقه خليج فارس يک 
منطقه محدود است و اگر اتفاقى برای يکى از اين ناوها 
بيفتد مشکالت زيست محيطى زيادی برای مردم ايجاد 
خواهد کرد.« تنگسيری با بيان اين که »شناورهای ما در 
منطقه کامال حرفه ای عمل مى کنند.«افزود: » ما نقاط 
تيراندازی در خليج فارس داريم و از قبل هم اعالم مى 
کنيم و آن ها نبايد در آن منطقه حضور داشته باشند. 

قايق هايى که به تازگى آمريکايى ها را رصد کردند قايق 
های مردم پايه است که برای بسيج دريايى پيش بينى 
شده است.« وی در ادامه با اشاره به پهپادهايى که به 
تازگى الحالق شدند گفت: »پهپادهايى جنگنده و عمود 
پرواز هستند که موجب مى شوند برد عملياتى ما بسيار 
زياد شود. اين پهپادها قادر به حمل بمب های دقيق 
زن ليزری هستند و مى توانند 1500 کيلومتر برد 
پروازی داشته باشند و با ورود اين پهپادها گروه پنجم 
پهپادی در منطقه سوم دريايى را راه اندازی مى کنيم.« 
فرمانده ندسا در پايان با بيان اين که نيروی دريايى 
سپاه بر هشت پايه بنا شده است گفت: »حوزه شناوری، 
موشکى، رزمى جهادی) تفنگداران(، هوادريا، پهپاد، 
جنگ الکترونيک و پدافند هوايى و موشکى پايه های 
اصلى توان رزم نيروی دريايى سپاه است.« به گزارش 
فارس ، فرمانده نيروی دريايى ارتش هم از رونمايى از 
اولين ناو بندر خبر داد و گفت : » آذرماه امسال آذرماه 
پرباری است و ناوشکن دنا، ناو مين شکار صبا و ناو 
موشک انداز زره آماده رونمايى خواهد شد و همچنين 
اولين ناو بندر جمهوری اسالمى که شناور بسيار بزرگى 
است و 24 متر بزرگ تر از ناو خارک است و 6-۷ فروند 
بالگرد با خود حمل مى کند و ظرفيت های زيادی از 
حتى  و  بالگرد  پهپاد،  موشکى،  الکترونيک،  جنگ 
عمليات ويژه را مى تواند حمل کند ، آذرماه رونمايى 

مى شوند.«

واکنش کاربران توئيتر به آرم جدید 
 وزارت خارجه؛ از مقایسه با نان فانتزی

 تا بی هویت بودن 

پس از رونمايى از نشان جديد وزارت امورخارجه، کاربران فضای 
مجازی اين نشان را دستمايه طنز خود قرار دادنــد. بيشتر کاربران 
 از نامفهوم بودن اين نشان نوشتند که برخى از آن ها را مى خوانيم : 
* چرا آرم جديد وزارت امور خارجه جمهوری اسالمى ايران کپى آرم 

شرکت امبر انگليس است؟
* على القاعده بايد نشانى با چنين اهميتى از مسير  مسابقه طراحى و 
مشارکت  جويى از جامعه طراحان ايرانى حاصل مى شد ولى االن حتى 

طراحش مشخص نيست.
* وزارت خارجه مفاهيمى مثل استقالل، جايگاه ميانه جغرافيايى و 
فرهنگى و گشودگى به سمت غرب و شرق را برای آن تعريف کرده است. 
از اين فرايند اشتباه طراحى که بگذريم، جای خود »ايران« به عنوان 
کشور/تمدنى با تاريخ، هنر و نشانه های بصری خاصش ُگم است و هر 

دو ماده اوليه استفاده شده است.
* با آرم جديد وزارت خارجه، احتماال وزير بعدی، يکى از اسطوره های 

وزنه برداری خواهد بود.
* بيشتر بهش مى خوره آرم يک شبکه رنگى رنگى بدون برنامه باشه تا 

نشان وزارت خارجه!
* واال همون قدر که مى تونه آرم وزارت خارجه باشه مى تونه آرم نان 

فانتزی يا داروخانه هم باشه.
*اين بيشتر شبيه عالمت وزنه برداری است .

محمدجواد ظــريــف وزيـــر امــورخــارجــه روز 
پنج شنبه  در سفری يک روزه به روسيه در 
نشست هايى که با سرگئى الوروف همتای 
روسى خود و همچنين ديدارهای رسانه ای 
داشــت بر توسعه همکاری تهران و مسکو و 
ــرای حــل مــشــکــالت مــنــطــقــه ای و  ــ ــالش ب تـ
ايــن سى و يکمين  ــرد.  بين المللى تاکيد ک
سفر رئيس دستگاه ديپلماسى به روسيه و 
چهارمين سفر وی به مسکو  در شش ماه اخير 
ــر امورخارجه  اســت که به گفته الوروف وزي
روسيه اين تعداد ديدار همتای ايرانى نشانه 
روابط بسيار خوب تهران و مسکو در راستای  
توسعه همکاری دو طرف اســت. به گزارش 
ــاره برجام از محورهای  ايرنا ،گفت وگو درب
مهم اين سفر بود و به نقش کليدی روسيه و 
تالش های مخرب آمريکا و توافق در شورای 
امنيت سازمان ملل در مخالفت با تحريم ايران 
هم که از 15 عضو شــورای امنيت 13 عضو 
با آن مخالفت کردند اشاره شد. در اين سفر 

هماهنگى ويژه ای ميان ايران، روسيه و ترکيه 
در خصوص سوريه و هماهنگى درباره اقدامات 
مذاکرات آستانه انجام شد. در مذاکرات ديروز 
ظريف و الوروف درباره افغانستان اعالم شد 
که رايزنى دو کشور در اين مسئله ادامه خواهد 
يافت. ظريف در نشست های رسانه ای اعالم 

کرد که تهران و مسکو گفت وگوهای بسيار 
خوبى در حوزه همکاری های نظامى داشته اند 
و اين گفت وگوها همچنان ادامــه دارد. وی 
افــزود:هــمــکــاران من در بخش دفاعى اين 
گفت وگوها را با جديت ادامــه مى دهند. در 
همين حال يورو نيوز در تحليلى دربــاره اين 

سفرنوشت:تهران برای ايجاد اتحاد مسکو-
پکن عليه واشنگتن و مقابله با تحريم ها تالش 
مى کند.در همين زمينه، مجيد تخت روانچى، 
نماينده دايم ايران در سازمان ملل در گفت وگو 
با بخش جهانى بى بى سى گفت که در صورت 
ــايــدن در انــتــخــابــات رياست  ــروزی جــو ب ــي پ
جمهوری و تمايل اين کشور برای بازگشت به 
برجام، جمهوری اسالمى شرايط خاصى را 
برای اجرای کامل تعهداتش خواهد داشت. 
وی بيان کرد که اولين شرط ايران اين است 
که دولت جديد آمريکا تعهد کند نقض برجام 
- توافق اتمى ايران و قدرت ها - تکرار نخواهد 
شد و شرط دوم رسيدگى به خساراتى است 
که ايــران از نظر مالى و رنج انسانى به خاطر 
تحريم ها متحمل شده است. تخت روانچى 
همچنين گفت اگر آمريکا با محقق کردن اين 
شروط قول بازگشت به اجرای کامل برجام را 
بدهد ايران هم مجدد آماده اجرای کامل توافق 

هسته ای خواهد بود.

تحليل عضو شورای سياست گذاری اصالح طلبان درباره نامه 
جدید موسوی خوئينی ها 

محمد موسوی خوئينى ها که به مرد خاکستری 
اصالحات معروف است در نامه ای که آن را در 
کانال تلگرامى خود منتشر کرد، به موضوع 
انتخابات 1400 با توجه به مشکالت معيشتى 
مــردم و کرونا و داليــل لــزوم مشارکت در اين 
انتخابات پرداخت که واکنش هايى را در پى 
داشت. على صوفى، فعال سياسى اصالح طلب 
در تحليل اين يادداشت در گفت و گو با نامه نيوز 
گفت: »يادداشت اخير آقای خوئينى ها را بايد 
نوعى بازگشت او به عرصه سياسى قلمداد 
کنيم. او بعد از مدت ها گوشه نشينى سياسى 
امسال يک نامه نوشت که بازتاب زيادی داشت 
و يادداشت اخير او هم که رويکرد انتخاباتى 
اصالح طلبان را مشخص مى کند. باتوجه به 
سابقه ای که آقای خوئينى ها در انقالب دارد و 
باتوجه به جايگاه او در بين نيروهای اصالح طلب 

مى توان انتظار داشت که يادداشت 
ــه مــشــارکــت  ــن ــي ــرش زم ــيـ اخـ
همه جانبه اصــالح طــلــبــان در 
انتخابات را فراهم کند.« وزير 

ــات در پــاســخ به  ــالح دولـــت اص
پرسشى ديگر مبنى بر اين که آيا 

خوئينى ها تمايل دارد جای 
محمد خاتمى در جريان 

اصالحات را بگيرد و رهبر اين جريان سياسى 
شـــود، اظــهــار کـــرد:  »بــازگــشــت او بــه صحنه 
رهبری  دست گرفتن  در  معنى  به  سياسى 
جريان اصالحات در کنار آقای خاتمى است. 
آقای موسوی خوئينى ها مى خواهد به آقای 
خاتمى کمک کند و حتما قصدی برای تصدی 
جايگاه او را در جريان اصالحات نــدارد.« اما 
جبار کوچکى نژاد نماينده اسبق مجلس درباره 
ميزان حرف شنوی اصالح طلبان از موسوی 
خوئينى ها تأکيد کرد: »موسوی خوئينى ها و 
جريانات هم سو با او هم به لحاظ مشروعيت و 
اقبال نزد مردم و هم در حوزه توان اداره کشور به 
بن بست رسيدند؛ آن ها با چنين تاکتيک هايى 
مى خواهند دوبـــاره زنــده شوند و در فضای 
جديدی به صحنه انتخابات ورود کنند.« اين 
چهره اصولگرا درباره تالش موسوی خوئينى 
ها برای ليدری جريان اصالحات بيان کرد: 
»موسوی خوئينى ها و آقــای خاتمى با 
هم شب نشينى دارنــد. به عبارت ديگر 
انتشار اين نامه ها با هماهنگى های قبلى 
صورت مى گيرد و آقای موسوی خوئينى 
ها مى خواهد با نوشتن اين نامه ها 
مديريت اصالح طلبان راديکال 

را به دست بگيرد.«

مذاکرات ظریف و الوروف در مسکو 
يورو نيوز:تهران برای اتحاد مسکو-پکن عليه واشنگتن تالش مى کند



تنوع زیستی پرندگان در ایران بیشتر از تمام اروپا
تنوع شرایط جغرافیایی و اقلیمی سرزمین مان بستر مناسبی برای پرنده نگری فراهم 
کرده است. ایران دارای اقلیم های متفاوت خشک و نیمه خشک، بیابان های مرکزی، 
جنگل های پرباران و نخلستان ها در جنوب است که موجب تنوع زیستی باالی پرندگان 
شده  است. حتی در فصول مهاجرت، پرندگان بومی نقاط دیگر جهان نیز در کشورمان 
قابل مشاهده هستند. ایران دارای بیش از 100 زیستگاه مناسب است، به همین دلیل 
می توان در ایران به اندازه تمام قاره اروپا شاهد حضور گونه های فراوانی از پرندگان بود. 
در ضمن برای تماشای پرندگان می توانید همراه تورهای پرنده نگری به زیستگاه طبیعی 

آن ها سفر کنید تا به صورت تخصصی تر پا به این عرصه جذاب گذاشته باشید.

  منحصر به فرد ترین زیستگاه های 
پرندگان در ایران

در شمال ایران تاالب میانکاله، شبه جزیره ای 
در جنوب شرقی دریای خزر قرار دارد. این 
تاالب های  بکرترین  و  زیباترین  از  منطقه 
جهان است. تاالب میانکاله از سمت یونسکو 
به  عنوان تاالب ذخیره گاه طبیعی زیست کره 
و تاالب فریدونکنار به  عنوان تاالب بین المللی 
به ثبت رسیده اند و تحت حفاظت قرار دارند. 
این مناطق هر ساله در فصل مهاجرت میزبان 
پرندگان گوناگون بسیاری هستند که امید، 
ــای سیبری از آن جمله است.  آخرین درن
همچنین تاالب چغاخور، رودخانه چشمه 
کیله و منطقه حفاظت شده تالش از دیگر 
زیستگاه های دیدنی پرندگان بومی و مهاجر 
در شمال کشور هستند. آذربایجان غربی 
فردترین  به  منحصر  و  غنی ترین  جمله  از 
زیستگاه های پرندگان را در خود دارد. این 
استان با داشتن ۷۰ تاالب دایمی و فصلی 
و ۹۰ زیستگاه آبــی محل زندگی بیش از 
3۰۰ گونه از پرندگان ایران است. عالوه بر 
آن ساالنه هزاران پرنده مهاجر در این منطقه 
فرود می آیند. تاالب کانی برازان، سلدوز و 
حسنلو از جمله تاالب های آذربایجان غربی 
است. تاالب کانی بــرازان نخستین سایت 
پرنده نگری در کشور است که تلسکوپ هایی 
هم برای تماشای پرندگان دارد. همچنین 
دریاچه های ارومیه، زریبار، سیران گولی و 
اطراف رود ارس از مهم ترین زیستگاه های 
طبیعی پرندگان هستند که گردشگران برای 

سفر انتخاب می کنند.

   تاالبی که میزبان 150 گونه پرنده 
از اروپا و سیبری است

در جنوب ایران هم، خوزستان اکوسیستم 
متنوعی از اقلیم های متفاوت دارد. تاالب ها و 
رودخانه های این استان گونه های مختلفی از 
جانوران و پرندگان را به خود جذب می کند. 

ــاالب شادگان  در فصل پاییز و زمستان ت
میزبان گونه های بسیاری از پرندگان مهاجر 
است که حدود 15۰ گونه از اروپا، کانادا و 
سیبری به این منطقه می آیند. تاالب  های 
هورالعظیم، بامدژ، میانگران و رودخانه های 
ــوای معتدل مقصد  آب شــور و شیرین با ه

تماشایی برای پرنده نگرهاست.

   پرنده نگری نیاز به سفر ندارد

اگر این روزها فرصت و امکان سفر)به خاطر 
شرایط کرونایی و ...( نداشته باشید، در 
شهر و محل زندگی خودتان نیز پارک های 
طبیعی، کنار رودها و دریاچه ها و ال به الی 
شاخه درختان در مراتع بیرون شهر مناطقی 
هستند که سوژه های خوب و دیدنی برای 

پرنده نگری دارند.
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آشنایی با یکی از شاخه های جذاب و هیجان انگیز اکوتوریسم 
به نام پرنده نگری و گفت و گو با یک پرنده نگر موفق

شکار پرنده اب دوربین

شاخه های اکوتوریسم و گردشگری در طبیعت بسیار 
گسترده و متنوع است، آن قدر که شما با هر نوعی از 
سبک  زندگی مورد عالقه تان می توانید وارد دنیای آن 
شوید و خودتان را عضوی از این خانواده بزرگ بدانید. 
پرنده نگری )bird watching( یکی از این شاخه هاست که کمتر به گوش 
فردی حتی عالقه مندان به طبیعت و سفر خورده و برای شان آشناست. 
امروزه به واسطه آپارتمان نشینی و زندگی در شهرهای شلوغ و پر از دود، 
تعداد پرندگانی که می شناسیم از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رود. 
پرنده  نگری فرصت خوبی است که ضمن گذران هدفمند اوقات  فراغت 
در طبیعت بکر و خلوت بدون ترس از کرونا و ...، از کشف پرندگان زیبا 
و آواز دل انگیزشان لذت ببرید. همچنین حفظ آرامش و سکوت که در 
حین پرنده نگری ضروری است، برای آرامش ذهن و روان و تقویت تمرکز 
مفید است. هنگام تجربه این تفریح جذاب و لذت بخش، حتی می توانید 
کودکان و نوجوانان را با خود همراه کنید زیرا برای پرنده نگر بودن به 
اطالعات حرفه ای و قدرت بدنی خاصی احتیاج نیست و ابزار الزم  هم به 
آسانی قابل تهیه  است   و به جز دوربین، هزینه زیادی هم در بر نخواهد 
داشت. توجه داشته باشید در پرنده نگری سعی بر این است تا گونه های 
مختلف پرنده ها شناخته و مکان و روش زندگی آنان بررسی شود. در 
ضمن دستیابی به این هدف، از دیدن زیبایی های طبیعت نیز لذت برده 
شود. پرونده امروز زندگی  سالم درباره این شاخه از اکوتوریسم است،   
نکات جالبی که به احتمال زیاد تا حاال چیزی درباره اش نشنیده اید و 

گفت وگو با یک پرنده نگر موفق.

پرونده

از کودکی مجذوب پرنده ها شدم
گفت و گو با »علی  علی اسالم«، پرنده نگر و تورلیدری که موفق به 

عکاسی از 2 گونه جدید پرندگان برای اولین بار در ایران شده است

»علی علی ا سالم« یکی از پرنده نگرهای باتجربه و موفق ایرانی است که سال هاست در 
این زمینه به  عنوان تورلیدر فعالیت دارد. او تاکنون راهنمای گردشگرهای بسیاری از 
کشورهای مختلف جهان بوده  است که برای پرنده نگری به ایران سفر کرده اند. سفرهای 
مداوم پرنده نگری برای او ارمغان جالبی داشته  است و مثال »علی  اسالم« در جنوب ایران 
نزدیکی لیردف، موفق به مشاهده پی در پی دو گونه جدید برای اولین بار در ایران شده است. 

در گفت و گویی با او خواستیم که به سوال هایمان جواب بدهد.

  از چه زمانی پرنده نگری را آغاز کردید و اولین تجربه ای که شما را به این حیطه 
عالقه مند کرد، چه بود؟

مسیر زندگی من در پرنده نگری شاید کمی متفاوت از دیگران در این زمینه باشد. در زمان 
کودکی با خانواده به شمال ایران مهاجرت کردیم. آن جا خانه ای که ما در آن زندگی می کردیم، 
دقیقا در کنار جنگل بود و اصلی ترین بازی  دوران کودکی من کشف و شناخت طبیعت بود. 
جالب ترین بخش هم برای من زندگی پرنده ها بود که همیشه شاهد حضورشان بودم و آوازشان 
را می شنیدم. امکان ندارد شما در طبیعت باشید و پرنده ها توجه تان را جلب نکنند. پرنده نگری 
از همان سن برای من شروع شد و هر زمان تنهایی یا همراه دوستانم به طبیعت می رفتم، مجذوب 
پرندگان می شدم. کم کم پرنده ها را شناختم و یادگرفتم مثال وقتی صدایی در البه الی بوته های 
تمشک به گوشم می رسد احتمال این  که یک توکای معمولی آن جا باشد بیشتر است تا این  که 

یک گراز.
  رکورد بین پرنده نگرها چه معنایی دارد و چطور  محاسبه می شود؟ 

اگر شما در پی دیدن گونه های گربه سانان باشید کار سخت و زمان بری نیست اما در باره 
پرندگان ماجرا فرق می کند. تنها در ایران بیش از 55۰ گونه پرنده وجود دارد. دیدن تمام این 
گونه ها کار آسانی نیست و در مدت کوتاه امکان ندارد بتوانید همه شان را ببینید. این گونه ها 
برحسب اقلیم های مختلف تکامل یافته اند و در مناطق و شرایط مختلفی از هم دیده  می شوند. 
رکورد  بین پرنده نگرها به معنای دیدن یک گونه برای اولین بار هست. وقتی پرنده نگرها گونه ای 
را که تا قبل از آن مشاهده نکرده بودند برای اولین بار ببینند، در واقع آن گونه را رکورد کرده اند 
و به رقم رکوردشان که یک لغت معمول بین پرنده نگرهاست، اضافه می شود. البته رکورد را 
به معنای مشاهده یک گونه در جاهای مختلف یک اقلیم یا جغرافیا  هم می توان تفسیر کرد. با 
این حال به نظر من پیدا کردن شناخت بیشتر از طبیعت و پرندگان و لذت بردن از این فعالیت 

ارزشمندتر است تا پر کردن فهرست رکورد و تیک زدن نام گونه ها.
  در هنگام مشاهده پرنده های مختلف با دقت در چه ویژگی هایی می توانیم پرنده را 

بشناسیم؟
هر پرنده از لحاظ ریخت شناسی متفاوت از گونه  دیگر است مثال رنگ پرها، اندازه دم، شکل 
منقار و اجزای بدن در هر گونه ای فرق دارد. همچنین باید دقت کنید چطور پرواز می کند؟ آواز 
و صدای هشداری پرنده چگونه است؟ افراد باتجربه در پرنده نگری به رفتارشناسی پرندگان نیز 
تسلط می یابند. عالوه بر آن توجه به ویژگی های محیط و زمان حضور در منطقه هم به شما کمک 
می کند. در نظر بگیرید پرنده را در اقلیم سردسیر می بینید یا گرمسیر؟ آیا در مناطق مرتفع 
کوهستانی هست یا نزدیک زمین و جلگه دشتی؟ آیا در جنگل زندگی می کند یا در کویر؟ و ... . 

با این اطالعات، خیلی راحت تر می شود گونه پرنده را تشخیص داد.
  پرنده نگری و فعالیت پرنده نگرها در ایران با کشورهای دیگر چه تفاوتی دارد؟

پرنده نگری در ایران یک فعالیت و تفریح بسیار نوپاست و افرادی که باالی 15-2۰سال در 
پرنده نگری مشغول باشند بسیار کم هستند. اما در خارج از ایران به خصوص کشورهای اروپا 
و آمریکای شمالی بعضی افراد بدون دغدغه مسائل مالی به سرگرمی ها و فعالیت های جانبی 
می پردازند. پرنده نگری هم از جمله شاخه های پرطرفدار در این کشورهاست که جایگاه قابل 
توجهی دارند. به علت وجود آمار باالی پرنده نگری در این کشورها و تجربه زیادی که از سال های 

دراز دارند، پرنده نگری با روش های صحیح تری سامان دهی شده 
است اما در ایران تعداد پرنده نگرها و عمر فعالیت این شاخه 
کوتاه است و بسیار کم تجربه هستیم. به همین دلیل حتی 
می توانم بگویم راه های اشتباه هم در مسیر فعالیت پرنده نگری 

وجود دارد.
ــدن ایـــن مطلب به  ــوان ــا خ ــه ب ــرای افــــرادی ک   بـ

پرنده نگری عالقه مند شدند و تصمیم دارند وارد 
این حوزه شوند، چه توصیه ای دارید؟ 

توصیه می کنم در این مسیر به تدریج پیش بروند و ابتدا 
طبیعت را خوب بشناسند. شناخت طبیعت به اندازه 
شناخت پرنده ها در سبک زندگی پرنده نگرها اهمیت 
دارد. متاسفانه اغلب کمتر به ایــن موضوع توجه 
می شود چون زمانی که سرگرمی جدیدی معرفی 
می شود بیشتر مخاطبان جذب هیجان انگیزترین 

قسمت آن می شوند. مثال در پرنده نگری مشاهده 
گونه های جدید و رکورد کردن جذاب است 

اما متمرکز شدن روی این جنبه و اکتفا به 
آن می تواند شما را از تبدیل شدن به یک 

پرنده نگر خوب بازدارد. برای این که پرنده نگر 
خــوب باشید ایــن مسیر نیازمند سفر زیــاد و 

شناخت بسیار خوب از اجزای مختلف طبیعت 
است. با شناخت درست طبیعت و توجه به اقلیم و آب و 

هوا و ارتفاع و ... شما پرنده نگر بهتری خواهید شد. 
هر چند کسب این تجارب 1۰سال طول بکشد زیرا 

پرنده  شناخت  تجربه 
مقوله پیچیده ای 

ــه به  ــت کـ ــ اس
مرور زمان به 
دست می آید.

صدیقه فقهی|خبرنگار 

چه لوازمی همراه 
ببریم؟

هــمــان طــور کــه گفته شــد، بــرای 
ــدرت بدنی  ــودن به ق پرنده نگر ب
خاصی احتیاج نیست و ابزار الزم 

نیز به آسانی قابل تهیه  است.

   دوربین دوچشمی| برای یافتن 
سوژه ها و تماشای آن ها به یک دوربین 
ــد زیـــرا اغلب  دوچشمی نــیــاز داریـ
نمی توانید به پرندگان نزدیک شوید 
یا ممکن است در ارتفاع باالتری از 
دید شما  قرار داشته باشند. به همین 
دلیل دوربین دوچشمی یا تلسکوپ 
محسوب  پرنده نگری  ضروریات  از 
مــی شــود. یــک دوربــیــن دوچشمی 
سبک تهیه کنید تا بتوانید در تمام 
طول مدت پرنده نگری از گردن تان 
ــزان کنید. می توانید در ابتدا با  آوی
بودجه کمی یک دوربین دوچشمی 
ساده تهیه کنید و بعد با توجه به میزان 
حرفه ای شدن در این رشته، سراغ 

گزینه های تخصصی بروید.
   کتاب راهنما| زمانی که تصمیم 
گرفتید به کدام منطقه بروید، قبل 
از حرکت دربـــاره گونه های ساکن 
آن جا تحقیق کنید. همچنین کتاب 
مدنظر  منطقه  پرندگان  راهنمای 

را تهیه کنید و همراه داشته باشید. 
مطلع  شما  راهنما  کتاب  کمک  به 
می شوید کــه انتظار حــضــور کــدام 
گونه ها وجود دارد و با بررسی زمان 
حــضــور و مــوقــعــیــت تــان در منطقه 
می توانید آن ها را پیدا کنید. سپس 
با دیدن پرنده ها مشخصات شان را 
با اطالعات کتاب تطبیق دهید و نام 

گونه را بشناسید.
   دفترچه یادداشت و مــداد| با 
هر بار مشاهده پرندگان و شناختن 
ــام گــونــه، جــزئــیــات را جــایــی ثبت  ن
کنید. این عمل در تجربه های بعدی 
پرنده نگری برای شما مانند راهنما 
به  استناد  با  می کند  کمک  و  عمل 
نوشته ها، مشاهدات تان از پرنده ها را 
دسته بندی کنید. همچنین می توانید 
با پایه قرار دادن اطالعات مشاهده 
پرندگان و یادداشت های روزانه  برای 
عالقه مندان دیگر گزارشی از سفرها و 

مشاهدات خود ارائه دهید.

ــاس هــمــرنــگ یـــا پوشش  ــب    ل
استتار|بیشتر پرندگان در صورتی 
که متوجه حضور شما شوند، آن محل 
را ترک می کنند. اگر رنگ لباس شما 
با محیط در تضاد و از رنگ های تند و 
شاخص باشد، پرندگان احساس خطر 
و فرار می کنند. رنگ لباس خود را با 
توجه به محیطی که برای پرنده نگری 
رفته اید و طبیعت اطراف تان انتخاب 
کنید. همچنین می توانید لباس های 
مخصوص استتار با فــرم مخصوص 
تهیه کنید که رنگ شان با ترکیب شاخ 
و برگ محیط های طبیعی مخلوط 
می شود و به شما اجازه می دهد بدون 
برهم خوردن آرامش به فعالیت خود 

ادامه دهید.
   و این چند مــورد دیگر| کفش 
عینک  آفتابگیر،  کـــاله  مــنــاســب، 
آفتابی، خوراکی مقوی، چراغ قوه و 
پاوربانک از دیگر ملزومات سفرهای 

پرنده نگری است.

اشتباهات نابخشودنی در پرنده نگری
به هیچ وجه برای عکاسی، پرندگان را تعقیب نکنید و به النه آن ها نزدیک نشوید. اشتیاق شما برای مشاهده 
دقیق تر پرنده ای که در نزدیکی شماست، طبیعی است اما این کار به آن ها استرس وارد می کند و انواع مشکالت را 
برای آن ها ایجاد خواهد کرد. مثال ممکن است با وحشت بیش از حد از النه و جوجه ها دور شوند وگاهی هم  پرندگان 

مهاجری که  قبال هزاران کیلومتر پرواز کرده و فرود آمده اند، به استراحت و تغذیه در آرامش نیاز دارند.

  سکوت را رعایت 

1
   

نمی کنید

در  را  همراه تان  تلفن 
حالت پرواز قرار دهید تا صدای 
بلند و ناگهانی آن  آرامش طبیعت 
و پرندگان را برهم نزند. مراقب 
باشید فعالیت های شما در زمان 
جابه جایی و صحبت با همراهان 
نیز موجب ایجاد سروصدا نشود. 
از پخش کردن صدای ضبط شده 
پرندگان و دیگر آواهای طبیعی 
خودداری کنید. فریب پرندگان 
با صدای مصنوعی آن ها را آزار 

می دهد و به مدت طوالنی عصبی و سردرگم می  کند.

   به قوانین احترام نمی گذارید
اگر منطقه مد نظر شما از مناطق حفاظت شده 2

است، قبل از حضور مجوزهای الزم را از سازمان 
محیط زیست دریافت کنید و در زمــان حضور از اجرای 
قوانین آن محل سرپیچی نکنید. همچنین درصــورت 
مشاهده مورد خاصی از تلف شدن موجودات یا حضور 
شکارچیان غیرمجاز به نهادهای محیط زیستی منطقه 

اطالع دهید.

  حواس تان به 

محافظت از 3
طبیعت نیست

با  و  باشید  طبیعت  حافظ 
احتیاط عبور و مرور کنید. 
در مناطق پوشیده از گیاهان 
اگر از قبل رد پا یا مسیری 
وجود دارد، از همان جا عبور 
کنید تا به پوشش گیاهی 
آسیب وارد نشود و وضعیت 
منطقه تا جای ممکن بکر 
شکستن  از  بماند.  بــاقــی 
شاخه ها و کندن بوته هایی 
که سر راه  قرار دارند، پرهیز کنید. در صورت برافروختن آتش 
در منطقه طبیعی، از خاموش شدن کامل در هنگام ترک 

مطمئن شوید تا بعدها موجب آتش سوزی نشود.

   زباله هایتان را دفن نمی کنید

زباله تر و پسماند باقی مانده از غذا و میوه را در 4
طبیعت رها نکنید یا در عمق مناسب دفن کنید. 
بطری خالی و زباله های خشک دیگر را همراه خود از 
منطقه خارج کنید تا باعث خطر برای سالمت پرندگان 

نشود.
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عالیم و علل عمده ترین 
اختالالت هورموین

یاسمین مشرف |  مترجم

اختالالت هورمونی ممکن است بر اثر  

عوامل ژنتیکی گرفته تا مشکالت در 

رژیــم غذایی ایجــاد شــوند. هرگونه 

تغییر کوچک در هورمون ها می  تواند عالیم خاصی را به 

دنبال داشته باشد که در آینده شما نیازمند تشخیص آن 

ها خواهید بود.  هورمون ها عناصری شیمیایی هستند 

که توسط غدد درون ریز تولید می شوند. این ترکیبات

 عملکردهای تنظیم کننده دارند و قسمت های مختلفی 

از جمله ظاهــر فیزیکی بــدن، وزن و جنبه های عاطفی و 

ارگانیک شما را تحت تأثیر قرار می دهند.ادامه مطلب 

را در این باره مطالعه کنید:

پزشکی

سالمت

آشپزیآشپزی من

نوشیدنی

بیشتر بدانیم

بانوان محصوالت آرایشی 
ارگانیک را بشناسید

اگر قصــد خریــد محصوالت آرایشــی  
ارگانیــک را دارید ، طبیعی اســت دچار ســردرگمی 
شوید. برای شــناخت تفاوت بین محصوالت طبیعی، 
وگان، هربال، سبز، ســالم و ...  این مطلب را از دست 
ندهید. این مطلب راهنمای شــما بــرای هر کلمه ای 
اســت کــه در دنیــای جــذاب و بــزرگ ارگانیک هــا 

می شنوید ومی خوانید.
  ارگانیک یا گیاهی؟

محصــوالت ارگانیک یعنــی آن دســته از محصوالتی 
که کامال دور از مواد شــیمیایی، آفت کش و کودهای 
مصنوعی تولیــد شــده اند و در روندی کامــال طبیعی 
تبدیل به مــواد خوراکی و در بخشــی تبدیل بــه لوازم 

آرایشی و بهداشتی می شوند.
اما ارگانیک ها همیشــه گیاهی نیســتند. پس تکلیف 
محصوالتی که منشــا طبیعــی و حیوانــی دارند )مثال 
موم زنبور عسل( چه می شود؟ آیا این محصوالت دیگر 

ارگانیک به حساب نمی آیند؟
بــرای توضیح ایــن مســئله دســته بنــدی کلــی مواد 
ارگانیــک )خوراکــی و غیــر خوراکــی( را با هــم مرور 

می کنیم.
بــرای تولیــد لــوازم آرایشــی و بهداشــتی و مراقبتی 

ارگانیک این مراحل باید طی شود:
مواد اولیه محصول کامال ارگانیک باشد؛ چه گیاهی، 

چه معدنی و حیوانی.
از هیچ کود و حشــره کش گیاهــی در تولید محصول 

استفاده نشود.
عطر، رنگ شیمیایی و اسانس و تست حیوانی  در روند 

تولید محصول ممنوع است.
مواد باید در ظروف تخریب پذیر بسته بندی شوند.

اســتانداردهای ارگانیــک جهانــی، بایــد محصول را 
تایید کنند.

 دســته بندی محصوالت آرایشــی و بهداشــتی 
ارگانیک

بر این اساس با دســته بندی های مختلف محصوالت 
آرایشی و بهداشتی  ارگانیک بیشتر آشنا می شویم:

1 - محصوالت طبیعی
مــوادی کــه در مناطــق بکــر و دســت نخــورده مانند 
جنگل ها، اعماق دریا و در دل کوه ها وجود دارند یا در 
مناطقی کامال محافظت شده و دور از سموم شیمیایی  

پرورش داده شده اند.
2 - وگان یا گیاهی

در تولیــد این مواد از هیــچ فراورده حیوانی اســتفاده 
نشده است. در بسیاری ازموارد، محصوالت ارگانیک 
با وگان اشتباه گرفته می شوند. ممکن است محصولی 
ارگانیک باشد ولی وگان نباشد مثل عسل ارگانیک. 
البته این نکته را در نظر داشــته باشــید که روی بسته 
بنــدی محصــوالت ارگانیک گیاهــی، عبــارت وگان 

)گیاهی( نوشته می شود.
3  -هربال

استفاده از گیاهان دارویی یا هربال برای اثرات دارویی 
و ثمربخشی طبی آن هاست. سعی می شود محصوالت 
هربال طبیعی یا ارگانیک باشند. هرچند ممکن است 

گیاهان هربال به صورت سالم هم کشت شوند .
4 - سالم 

محصول کشاورزی ســالم به دســته ای از محصوالت 
گفته می شود که کمترین میزان فلزات سنگین، آفت 
کش ها و سموم و ...   را داشته باشند. محصوالت سالم، 
کامال ارگانیک نیســتند ولی سعی می شود ضررهای 
ناشی از مواد شیمیایی در تولید آن ها به حداقل برسد.

5 - سبز
محصوالت ســبز بــه گروهــی از محصــوالت گیاهی و 
حیوانی یا حتی مصنوعی گفته می شود که در حداقل 
دشمنی و جنگ با کره زمین هستند. این محصوالت 
به زمین آســیب نمی زنند و با حداقل تخریب و آســیب 

رسانی می شود از آن ها استفاده کرد.
  آیا محصوالت ارگانیک کامال بی خطرند؟

بر اساس  اســتاندارد ارگانیک اســترالیا )ACO(، در 
رونــد تولیــد محصــوالت ارگانیــک ممکن اســت یک 
یا دو بخــش از مواد تشــکیل دهنــده ارگانیک باشــد 
و طبــق آن، محصول ارائه شــده بــه بازار، اســتاندارد 
محصوالت ارگانیک را  دریافت کنــد. به همین دلیل 
تنها با وجود برچســب ارگانیک نمی تــوان به  صورت 
قطعی  محصولــی را کامال بی خطر و بــی ضرر از مواد 

شیمیایی و نگهدارنده ها دانست.
                             منبع: مجله خانومی

 عالیم مشکالت هورمونی

  مشکالت پوستی: آکنه، بثورات پوستی، تغییر رنگ و 
حالت پوست )سفت یا چروکیده شدن آن(

  افزایش یا کاهش وزن
  ریزش ناگهانی و سریع مو

  مشکالت بینایی
  تغییرات خلق و خو

  افسردگی یا اندوه ناگهانی
  قاعدگی های شدید یا طوالنی

  درد معده یا التهاب شکم
  گرفتگی های قاعدگی بسیار دردناک

  قاعدگی های نامنظم یا حتی قطع شدن قاعدگی
  لخته شدن خون قاعدگی

  درد در قسمت پایین معده یا تخمدان ها
  لکه بینی بعد از قاعدگی

 انواع اختالالت هورمونی

 پرکاری تیروئید
یک مشــکل هورمونی و متابولیکی است که در آن غده 
تیروئید بیش از حد هورمون  تولید می کند. این  شرایط 

اختالالت بسیار جدی به همراه دارد. کاهش وزن یکی 
از مشکالت معمول ناشی از پرکاری تیروئید است.

کم کاری تیروئید
 در این مورد، شــرایط برعکس اســت به ایــن معنی که 
شما با تولید کم هورمون های تیروئید دچار اضافه وزن 
خواهید شــد. ناباروری، کم اشــتهایی، بیماری گواتر، 
خواب آلودگی، ورم بدن و دور چشــم برخی از عوارض 

کم  کاری تیروئید هستند.
   تعادل نداشتن استروژن

زنان گاهــی  از عدم تعادل یا افزایش ســطح اســتروژن 
رنج می برند. این افراد بســیاری از عالیمی را که برای 
مشــکالت هورمونی ذکر شــد تجربه می کننــد. به یاد 
داشته باشید که فیبروم رحم و کیست پستان نیز ممکن 

است از عوارض این مشکل هورمونی باشد.
 افزایش کورتیزول

کورتیزول هورمون اســترس اســت. این هورمون یکی 
از هورمون های اصلی در بدن اســت که کمک می کند 
خلق و خوی تان را کنترل کنید، در مواقع الزم بترسید 
و انگیزه بگیریــد. افزایش هورمون کورتیــزول در بدن 

مشکالت جدی ایجاد می  کند. کورتیزول زیاد معموال با 
افزایش وزن، نوسانات خلقی، فشار خون باال، مشکالت 

گوارشی و خستگی همراه است. 
  توصیه هایی برای  جلوگیری از مشکالت هورمونی

  آنتی اکسیدان هایی مانند آب پرتقال، آب لیمو یا آب 
قره قات مصرف کنید.

  مصرف ویتامین A ، B ، اســید فولیک و ویتامین D را 
افزایش دهید.

 کلسیم، منیزیم، کروم، سلنیوم، روی، ید و همچنین 
امگا 3  بیشتری مصرف کنید.

  روغن دانه کتان بخورید.
  با ورزش و مدیریت اســترس ســبک زندگی سالمی 

داشته باشید.
  از گذراندن ســاعات زیاد مقابل رایانه یــا تلویزیون 
خودداری کنید زیرا امواج منتشــر شده از این وسایل 
باعــث تغییــرات سیســتم غــدد درون ریز می شــوند.   
بنابرایــن، کمی آفتــاب بگیریــد و از هوای تــازه لذت 

ببرید. 
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 هرگونه تغییر کوچک در هورمون ها می  تواند عالیم خاصی  داشته باشد و عالیم متفاوتی را بروز دهد 
که نیاز است آن ها را بشناسید

  جــو دوســر – یــک لیــوان 
سرخالی

قاشــق   3  – نیمــه  برنــج    
غذاخوری

  ماش – یک قاشق غذاخوری
  آب لیموی تازه – یک قاشق 

غذاخوری
  گردن و بال مرغ – 4 عدد

 گشــنیز و شــوید و جعفــری 

خردشده -  به میزان الزم
 نمــک و فلفــل و ادویــه - بــه 

میزان الزم
 پیاز متوسط – یک عدد

 هویج – یک عدد
 کشک -  به میزان الزم

 آب – 4 لیوان
 روغن -  به میزان الزم

 شرایط مادر یا جنین در انتخاب نوع زایمان موثر است؛ بنابراین براساس شواهد علمی نمی توان یک روش مشخص 

زایمانی را برای همه افراد )چه افراد سالم و چه مشکوک و مبتال( پیشنهاد داد

   اهمیت توجه به سیستم ایمنی زنان 

باردار

افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، 
از گروه هــای پرخطــر در همه گیری کرونا 
هســتند. زنان باردار با توجه بــه تغییرات 
ایمنی در دوران بارداری بیشتر مورد توجه 
قــرار می گیرند. پژوهشــگران دانشــکده 
بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی تهران 
با بررســی شــواهد موجود به این پرســش 
پاســخ دادند که روش مناســب زایمان در 

زمان همه گیری 
  بیماری کرونا چیست؟

 به گفته این محققان، زنان باردار به دلیل 
تغییرات فیزیولوژیکی در سیستم ایمنی و قلبی- ریوی 
در دوران بارداری، در صورتی که به عفونت های تنفسی 
ویروسی مبتال شوند، عالیم شدیدتری را نشان خواهند 

داد.
در منابع بیان شــده اســت که ویــروس کرونــا عوارض 
مــادری و جنینــی، ماننــد اضطــراب جنینــی، زایمان 
زودرس و بستری در بخش مراقبت های ویژه را در زنان 

بــاردار افزایش می دهــد. در نتیجه مراقبــت از مادران 
باردار توســط یک تیــم متخصص بایــد انجــام و فرایند 

زایمان نیز به صورت فردی برنامه ریزی شود.
  عوامل مهم در انتخاب نوع زایمان

مطالعات نشان می دهد بیشــتر زنان مشکوک و مبتال 
به ویــروس کرونــا تحت عمل ســزارین اورژانســی قرار 
می گیرند. با این حــال مطالعات دیگر نشــان می دهد 

نوزادانــی کــه از طریــق زایمــان طبیعی 
متولد شده اند از نظر ابتال به ویروس منفی 
بــوده و تفاوتــی در پیامد هــای مربوط به 
ویروس کرونا در مقایسه با نوزادان متولد 

شده از طریق سزارین نداشته اند.
بر اســاس اعــالم کمیتــه اطالع رســانی 
و آمــوزش همگانــی کرونــا در دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تهــران کــه بــه بررســی 
مستندات، شــواهد و پاســخ های علمی 
درباره ویروس کرونــا می پردازد، با توجه 
به شواهد موجود روش زایمان مشخصی 
در دوران همه گیــری بیمــاری کرونــا در 
زنان سالم، مشکوک و مبتال توصیه نشده 
است و به نظر می رسد وجود مســائل مربوط به شرایط 
مادر یــا جنین بــدون در نظر گرفتــن ابتال یا عــدم ابتال 
به ویــروس کرونــا در انتخــاب نــوع زایمان موثر اســت 
بنابراین بر اســاس شــواهد علمی نمی توان یک روش 
مشخص زایمانی را برای همه افراد )چه افراد سالم و چه 

مشکوک و مبتال( در این دوران پیشنهاد داد.
 منبع: فرادید

در دوران کروان کدام شیوه زایمان هبرت است؟

سوپ مرغ و سبزیجات ساده و خوشمزه
۱-  جو دوسر را از شب قبل خیس می کنیم.

۲-  اول پیاز و مرغ را با روغن کمی تفت می دهیم 
و بعد برنج و جو دوســر و ماش را با 4 لیوان آب به 

آن اضافه می کنیم و می گذاریم بپزد.
3- ۲۰ دقیقه بعــد هویج نگینی شــده را با ادویه 
و آب لیموی تــازه اضافــه می کنیــم و می گذاریم 

سوپ بپزد.
 4- در ۱۵ دقیقــه آخــر ســبزی هــا را اضافــه 

می کنیم .
۵- برای تزیین می توانید کشک هم اضافه کنید.

 احتمال انتقال ویروس کرونا
 در آسانسور

به تازگی نتایج  تحقیقی که متخصصان دانشــگاه 
آمســتردام دربــاره احتمــال انتقــال ویــروس در 
آسانسوری که فرد مبتال سرفه کرده ، منتشر شده 

است که در ادامه آن را آورده ایم:
مطالعات نشــان می دهد قطرات حــاوی ویروس 
کرونا تا نیم ساعت پس از سرفه فرد آلوده در داخل 
آسانسور معلق می مانند. متخصصان طی آزمایشی 
ذراتی با شکل خاص را در داخل آسانسور اسپری 
کردنــد و توســط لیزر بــه بررســی عملکــرد آن ها 

پرداختند و به نتایج زیر دست یافتند.
  بــا بســته شــدن درهــای آسانســور، قطــرات 
می توانند نیم ساعت پس از سرفه در محیط بمانند.
  قطــرات حــدود ۱۰ دقیقــه پــس از ســرفه در 
دستگاه آسانسورمعمولی که) ۲۰ درصد مواقع 

باز است(باقی می مانند.
 در زمــان باز و بســته شــدن مکرر در آسانســور 
قطــرات عفونی تولید شــده از صحبــت با صدای 
بلند یا سرفه ۱۰ دقیقه در محیط باقی می مانند.

   بــه گفته محققان روشــن کــردن کلیــد تهویه  
هنگام  ورود و حرکت آسانسور مشکالت تهویه را 
کاهش می دهد. همچنین شبیه سازی نشان می 
دهد که چگونه مســافر آلوده می تواند با صحبت 

کردن ویروس را پخش کند.
   هرچه گوینده بر حجم گفتار خود بیفزاید ، مقدار 

اسپری یا قطرات تولید شده نیز افزایش می یابد.
  در یک فضای بســیار محدود مانند آسانسور ، این 
قطرات می تواند افراد دیگری را که بعد وارد می شوند 

به راحتی آلوده کنند. ) به خصوص اگر در هوا بماند(
 این مطالعــه جدید نشــان داد کــه آلودگی آب 
دهان فرد آلوده  می تواند تا ۱۰ دقیقه بعد از سرفه 

و ترک فرد آلوده باقی بماند.
  محققــان توصیه مــی کنند در صــورت امکان 
درهای آسانســور را برای مدت طوالنــی تری باز 
بگذارند و از صحبت و سرفه در آسانسور خودداری 

یا از ماسک مناسب صورت استفاده کنند.
   محققان همچنین به اهمیت بهینه سازی تهویه 

و افزایش ظرفیت تهویه اشاره می کنند.

تازه ها

 

التهاب ریه بیماران کرونایی بعد 
از بهبود از بین می رود؟

 التهاب ریه تهدیدی برای ســالمت انســان است و 
کرونا هم یکی ازعلل التهاب ریه شناخته می شود. 
وقتی ریه دچار التهاب شد، طیفی از درگیری خفیف 
تا شــدید به وجود مــی آید. دکتر تقــی ریاحی فوق 
تخصص ریه و رئیس بیمارستان رسول اکرم )ص( 
معتقد  است که درگیری ریه درهمه بیماران مبتال 
به کرونا دیده نمی شــود و بســیاری از بیماران هم 
هیچ عالمتی ندارند. به نقل از فارس همین موضوع 
باعث می شــود افراد فکر کنند ریه هــا  از داخل در 
حال از بین رفتن است. در حالی که ریه بعد از بهبود 
کارکرد قبل خود را خواهد داشت و فقط در افرادی 
که بیماری زمینه ای دارند ممکن است درصد بسیار 

جزئی باقی مانده اثر کرونا  در ریه بماند.
  آب آوردن ریه 

آب آوردن ریه  بیشتر برای آبی که در فضای بین جنبی 
ریه جمع می شــود به کار برده می شود. ریه پوستی 
شــبیه پوســت پیاز دارد که دو الیه اســت و در حالت 
 عادی مایع کمی شبیه روغن ترشح و جذب می شود . 
در مــواردی که ممکن اســت ناشــی از بیمــاری ریه 
و بیمــاری قلبــی باشــد تعادل بیــن ترشــح و جذب 
 به هم می ریــزد و در داخــل این الیه هــا مایع جذب  
می شــود. این حالت را در بیماری کرونا هم داریم و 
برای درمان آن باید بیماری زمینــه ای عامل از بین 
برود. اگر مایع زیاد باشد ممکن است یک یا دو نوبت 

مایع را تخلیه کنند.
  پایین آمدن سطح اکسیژن خون 

ریه شبیه درختی است که از سمت ساقه به داخل 
آن می روید، یعنی نای تنه درخت اســت و سمت 
راست و چپ شاخه های آن هســتند که منشعب 
شده اند، داخل این مسیر فقط هوا جریان دارد تا 
جایی که در سطح بافت ریه بتواند در نزدیک ترین 
مجاورت با خون تبادل اکسیژن و دی اکسیدکربن 
کند، اتفاقی که درکرونا می افتد این است که ریه 
ســنگین می شــود و نســج از بین مــی رود و بافت 
احتقان )گرفتگــی( پیدا می کنــد، این گرفتگی 
بافت باعث می شــود نتوانــد کار طبیعــی خود را 
انجام دهد و بعد می شنویم که سطح اکسیژن در 

خون یا ریه بیمار افت کرده است.
  چرا شدت بیماری در افراد مختلف متفاوت 

است؟

متخصصان می گویند تاثیر ویروس بستگی به این 
دارد که سیستم ایمنی چقدر ضعیف شده است. 
افراد مســن و آن هایی که بیماری های زمینه ای 
دارند مانند دیابت و دیگر بیماری های مزمن در 

ابتال به اشکال شدید مستعدتر هستند.
سوپ
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* درباره پرونده زندگی سالم با موضوع رشته های عجیب و 
غریب دانشگاهی، آدم چقدر کم عقل باید باشه که بره رشته 
بکام شناسی! قطعا تا چند ســال دیگه در همون دانشگاه 

باید مسی شناسی و رونالدو شناسی هم ارائه بشه!
* بعد از خواندن »چند نکته برای تهیه غذای کودک« که در 
صفحه سالمت چاپ شده است، دلم برای بچه ام سوخت. 
ما قدیم اون قدر تغذیه سالم داشتیم، االن هزار نوع بیماری 

داریم، نسل بعدی چی میشن واقعا؟
* در صفحــه ســالمندان از این بنویســید که بــا بچه های 
بی معرفت مان چه کنیم؟ بچه هایی که با سختی بزرگ شان 
کردیم، نان شــان دادیم، حاال زورشان می آید یک زنگ به 

ما بزنند.
* در بین رشــته های عجیب و غریــب، انصافا تربیت هکر 
رشــته عجیبــی نیســت. در همه دنیــا مرســومه. بایــد از 

طرفداران این رشته، عذرخواهی کنین.
* دلخوش شدن به پدر پولدار و پارتی که در صفحه خانواده 
گفتین آسیب داره، هیچ آسیبی هم نداره. اگر پدر پولدار 
داشــته باشــی یا پارتی، در ایران به همه جا می رسی. اگر 

می تونین، یک مثال نقض بیارین.
* اوه اوه! این که در صفحه سالمندان نوشتید سال 1900 
فقط یک درصد ســالمند داشــتیم و تا 2050 میشه 22 

درصد، ترسناکه واقعا. دنیا داره تغییر شکل میده کال.
* مادر بزرگ عزیزم، شــما را از صمیم قلب دوســت دارم 
و امیدوارم همیشــه در کمال صحت و ســالمت باشــید. 

دوستدار شما، طناز  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز فضولی نکردن

قرار و مدار

حریــم خصوصــی افــراد باید یکــی از خط 
قرمزهاتون باشه و بهشون سرک نکشین. 
امروز حواس تون باشــه تا بیشــتر به این 
مسئله حساس باشین به خصوص در محیط 
کار یا در جمع های 
دوستانه. این کار 
هم اخالقی نیست 
و هــم باعــث 

دلخوری میشه

   آب و تــاب دادن بــه خودکشــی خط 
قرمز است

انتشار اخبار مربوط به خودکشی، مثل راه 

رفتن روی لبه یک تیغ برنده  است؛ به همین 
دلیل مالحظــات مختلفی برایــش در نظر 
گرفته می شــود. تــا حدی که کارشناســان 

حوزه بهداشــت روانی، برای فعاالن رسانه 
کارگاه هــای آموزشــی برگــزار می کننــد. 
مثاًل گفته می شــود از کلمه خودکشــی در 
تیتر استفاده نشــود، از عبارت »خودکشی 
منجر به مرگ« به جای عبارت »خودکشــی 
موفق« استفاده شــود، از هرگونه جذابیت 
در پردازش خبــر خودکشــی و القای حس 
کنجــکاوی مخاطب پرهیز شــود. آب وتاب 
دادن ها و شــرح جزئیات آن هــم ، جزو خط 
قرمزها به حســاب می آیــد. با این  حــال در 
ســریال دل، صحنه هایــی مثــل خودزنــی 
با قیچــی، شکســتن آینه بــا دســت )نوعی 

خودزنی(، خودکشی منجر به مرگ به وسیله 
قرص، پریدن از ارتفاع با قصد خودکشــی، 
نمایش داده شــد که همگــی نمونه هایی از 
صحنه هــای خشــونت آمیز هســتند. مات 
کردن تصویر، تکنیکی است که به کارگردان 
کمک می کند منظورش را برساند اما صحنه 
را نمایش ندهد؛ امــا آیا این به تنهایی کافی 
اســت؟)هرچند فقــط صحنــه پریــدن از 
پشت بام تار شــد و بقیه صحنه ها در قسمت 

پایانی نمایش داده شدند(.

  نقش آثار نمایشی در ترویج و بازداری
خودکشی، پدیده ای است که چند عامل در 
آن نقش دارند. یک سریال هرگز به  تنهایی 
باعث یک رفتار خاص نمی شود اما »اثر ورتر« 
یا »خودکشــی تقلیدی« را فراموش نکنیم. 
رمانــی به نــام »رنــج هــای ورتر جــوان« که 
سال 1774 نوشته شد و بعد از خودکشی 
شــخصیت داســتان بــا تپانچه، عــده ای به 
تقلید از او خودکشــی کردند! تولید محتوا 
از هر جنســی که باشــد، بر مخاطبش تأثیر 
می گذارد. گاهی این تأثیر باعث ترویج یک 
رفتار می شــود و گاهی هم شرایط بازداری 
را فراهم می کنــد. آن چه در ایــن مجموعه 
رخ داد، بازداری زدایــی از رفتارهایی مثل 
خودزنی، تهدید به خودکشی برای رسیدن 
به اهداف شــخصی )بخوانید باج خواهی( 
و درنهایت خودکشــی منجر به مــرگ بود. 
گویــی اشــکالی نــدارد وقتی به بن بســت 
رسیدیم، به جای حل مسئله سالم، اعضای 
خانواده مــان را با خودکشــی تهدید کنیم! 
دقیقا کاری که آوا بعد از آن همه اشتباهات 
انجــام داد. این کــه کار ما چه صدمــه ای به 
دیگــران می زنــد مهــم نیســت و هــدف ما 
می تواند هر کاری را توجیه کند. درست مثل 
اقدام به تجاوز نکیسا و گفتن این توجیه که 
من برای عشقم چنین کاری کردم نه هوس! 
حاال انگار هرکسی بتواند توجیه بهتری پیدا 

کند برنده است!

فیلم ســاز  اجتماعــی  مســئولیت    
چیست؟

امروز به  ســرعت پلک زدن، ســکانس های 
یــک مجموعــه بریــده و منتشــر می شــوند 
و تا ســال ها باقــی می ماننــد. آیا با بســتن 

چشم ها، می توان پالن خوردن قرص های 
ســمی )توســط آوا( را از فضــای مجــازی 
پــاک کــرد؟ آیــا نویســندگان و کارگردان 
سریال، موقع نوشتن و نمایش این قصه به 
گروه های آســیب پذیر جامعه و نوجوان ها 
فکر کرده بودند؟ جواب ناگفته پیداست و 
خود اثر با ما حرف می زند! درحالی که چند 
وقت پیش به گفته عباس مسجدی، رئیس 
سازمان پزشکی قانونی کشور، »خودکشی 
در سال 9۸ به تعداد 514۳ بوده و نسبت 
بــه ســال 97، 0/۸ درصــد رشــد داشــته 
اســت)منبع: رکنــا(« ولــی بازهــم در آثار 
نمایشی شــاهد ترویج خودکشی هستیم. 
شاید عوامل سریال بگویند »برای پیشبرد 
قصه بــه چنین سرنوشــتی نیاز داشــتیم«، 
اما تکلیف مســئولیت اجتماعی فیلم ســاز 
چه می شــود؟ چرا وقتی مــادر آوا می داند 
دخترش قصــد خودکشــی دارد و قباًل هم 
او را تهدید کرده است، به هیچ متخصصی 
خبر نمی دهد تــا در محل حاضر شــود و به 
بدتریــن شــکل ممکن بــه ســراغ دخترش 
می رود؟)مادرش با رستا که زندگی اش به 
خاطر رفتارهای آوا نابود شده و حضورش 
فشــار روانی زیادی به آوا وارد خواهد کرد 

به خانه ای می رود که آوا در آن جاست(.

  صحنه های روان درمانی ســریال هم 
مشکل داشت

بسیاری از صحنه های روان درمانی که در 
سریال دیدیم به لحاظ حرفه ای ،مشکالت 
بزرگی داشــت . متأســفانه حتی بــا وجود 
اســم روان شــناس در تیتراژ، اما سریال از 
نظــر روان شناســی، نقایص بســیار جدی 
داشــت و این نشــان می دهد کــه مهم تر از 
کارشناسانی که اسمشان در تیتراژ می آید، 
نتیجه و اثری اســت که در ســریال نمایش 
داده می شود. همیشــه به ما گفته اند نیمه 
پر لیــوان را ببینیــد اما نگفتنــد دقت کنید 
که لیوان تان با چه محتوایی پر شده است! 
سریال دل نشان داد که تولید محتوا آسان 
اســت و ایــن خطر همیشــگی وجــود دارد 
که کیفیت فــدای کمیت شــود. کاش اگر 
برای ارتقای بهداشت روانی مردم فیلمی 
نمی سازید، دست کم سطح آن را در جامعه 

پایین نیاورید.

  

باالخره قطار سریال »دل« که در شبکه نمایش خانگی توزیع می شد 
به ایستگاه پایانی اش رسید. ایستگاه پرحاشیه ای که نقدهای زیادی 
از منظر روان شناسی به آن وارد است، آن چه در ادامه این مطلب به 
آن اشاره می شود، مربوط به پخش سکانس های متعددی از رفتارهای آسیب زننده در 

یکی دو قسمت پایانی آن است.

تحلیل 
سریال

نگار فیض آبادی |   کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

از فرزندتان بخواهید 
یک نقاشی بکشد و 

برای ما ارسال کنید تا 
به شما برای شناخت 
روحیات او کمک 

کنیم. این اطالعات را  
همراه نقاشی ارسال 
کنید: نام کودک. 
سن و جنسیت 

کودک. جمالتی 
که کودک هنگام 

نقاشی کشیدن، بیان 
کرده)اختیاری( 

آنالیز نقاشی مهین خانم 5 ساله

1- مهین جان دختری مهربان، عاطفی، باهوش وکمی 
خجالتی اســت. او پدر و مادرش را خیلی دوست دارد، 

همچنین هوش محیطی و هوش عاطفی باالیی دارد.
2- برکه و خورشید که در این نقاشی می بینید، نماد پدر 

و مادر هست که مبین عشق و عاطفه موجود در شخصیت 
کودک پنج ساله اســت، عالقه ای که کامال هویداست و 
تالش دارد که آن را بروز دهد. البته بهتر بود این نمادها 
با رنگ های شاد به نمایش گذاشــته می شد که باید این 

موضوع به صورت دقیق تر بررسی شود.
۳- معموال رنگ مشــکی  از ســن هفت ســالگی به بعد 
در نقاشــی بچه ها، نمود بیشــتری پیدا می کنــد اما در 
این جا از ســن پنج ســالگی به طور ملموس خودنمایی 
کرده اســت. اگر بخواهیم خوشبینانه به این اتفاق نگاه 
کنیم، سن هوشی و تربیتی کودک بیشتر از سن تقویمی 
اوســت که منجر به هــوش محیطی باالی کودک شــده 
اســت. اکنون، همین پیش بینی بــه واقعیت، نزدیک تر 

به نظر می رسد.
4- یک پرنــده نه چنــدان کوچک در مقایســه بــا دیگر 

اجزا ی نقاشی به صورت قابل تاملی، سرزندگی، نشاط 
و داشتن حس پیشرفت و به اوج رسیدن در مهین خانم 
و نیاز به دیده شــدن از طــرف والدین و دیگــران را بیان 

می کند.
5- مورد دیگری که در نقاشــی می بینیم، خانه اســت. 
خانــه، امن تریــن جایــی کــه کــودکان در آن احســاس 
آرامش می کنند، در این نقاشــی ترســیم شده است اما 
باید حضور پــر مهر پدر و مــادر در امور عاطفــی و روابط  
بیشتر احســاس شــود. در این زمینه، نیاز به مشورت با 

یک مشاور احساس می شود.
6- در این نقاشی ،کودک پنج ساله به رغم واقع شدن در 
سنی که باید از رنگ های شــاد و پر تعداد استفاده کند، 
آن ها را به شکل آشکاری در این نقاشی نمی بینیم. شاید 
این نبود رنگ ها تا حدودی به مسئله بی توجهی والدین 
به مهین خانم و نیازهایش بازگردد زیرا برگه ای هم که 
در اختیار کودک برای کشیدن نقاشــی قرار گرفته، از 

یک سر رسید جدا شده است.

توصیه هایی به والدین مهین خانم
به عنــوان اولین توصیه از شــما می خواهم کــه به دلیل 
هوش محیطی باالی فرزند عزیزتان، مســائل مرتبط با 
اقتصــاد خانواده یا مشــکالت   خودتــان و دیگر اعضای 
خانواده در حوزه های گوناگون، خطرات کرونا و ...، این 
روزها در خانه و جلوی کودک مطرح نشــود . همچنین 
زمان بیشــتری را به فرزندتان اختصاص دهید با کتاب 
خواندن، بازی کــردن، دو نفــره بیرون رفتن بــه دور از 
عصبانیت و صــدای بلنــد و ... . نکته آخر هــم این که او 
باید در قبال کارهای خوبش مورد تایید، توجه و تشویق 

والدین و اقوام قرار بگیرد.

آنالیز نقاشی آقا صدرا 7 ساله

1- او پسری شاد، پرانرژی، با اعتماد به نفس باالست و پدر و 
مادرش را خیلی دوست دارد. برون گرایی و هوش محیطی 
و اجتماعی باال  هم جزو ویژگی های شخصیتی اوست که 

نباید از آن ها غافل شد.
2- رنگ هــای هشــت گانه ای کــه کــودک نازنین مان در 
نقاشــی خود اســتفاده کرده، شــکل گیری کامل و رشــد 
متعادل شخصیت او را در این سنین نشان می دهد که نشان 

دهنده زحمات پدر و مادرش برای تربیت اصولی اوست.
۳- خورشــید که در این نقاشــی می بینید، بــه منزله رمز 
قدرت، نماد پدر و قبل از هرچیز مبین اقتدار و خالقیت مرد 
در خانه است. این که خورشید بزرگ و درخشان در وسط 
صفحه کشیده شده مبین این است که آقا صدرا پدر را خیلی 
دوست دارد و میل به مشارکت و گرایش عمیق به پیشرفت 

وشبیه پدر شدن را در وی متجلی می سازد.
4- ابرهــای یکســان و پررنــگ، نشــان دهنــده حمایتی 
ســحرآمیز اســت که می توان در پنــاه آن به آرامش دســت 
یافت. این ابرها نماد مادر و نقش پررنگ او در زندگی کودک 
است. از همین مورد که در نقاشی دیده می شود، برداشت 

می شود که این پسر، مادرش را خیلی دوست دارد.

5- پنجره کوچک و نبود تناسب اندازه آن با 
دیگر بخش های نقاشی، این نکته را یادآور 
می کند که در ارتباط با دیگــران، اعتماد به 

نفس باالیی نــدارد و باید والدینــش، هرچه 
زودتر فکری به حال این ماجرا بکنند.

6-دِر کوچک برای خانه که در نقاشی کشیده 
شده، مبین این اســت که راهی برای ارتباط 
با دیگران برای روابط دو یا چند ســویه وجود 

ندارد.
7- رنگ زرد، قرمز و سبز که در نقاشی نمایان 
اســت؛ مبین نیاز به گرفتن تاییــد اجتماعی 
است، نیاز به یک حرکت، نیاز به رفتن در بین 
جمع، مورد تایید و توجه  قرار گرفتن و این که 
بیشتر با پدر یا مادر در فضای سبز و شهر بازی 

حضور داشته باشد.
۸- دودکشــی را هم که در نقاشی می بینید، 
شــادابی و طراوت داخل خانه را به ما گوشزد 

می کند.

توصیه هایی به والدین آقا صدرا
به دلیل این که آقا صدرا دوست دارد در خانه 
اقتدار و قدرت داشته باشد و سریع بزرگ شود، 

مسئولیت دادن به او در کارهایی که می دانید از عهده آن 
برمی آید، ضروری است. البته و حتما بعد از موفقیت در هر 
کاری، تایید و تشویق کودک انجام شود. همچنین پس انداز 
کردن به کودک تان را در قوانین خانه بگنجانید.در روابط 
بین فردی و ارتباطی دوســت دارد، بیشــتر حضور داشته 
باشد البته به همراه پدر و  به شرط این که به دور از عصبانیت، 

خشم و صدای بلند باشد.

مهین خانم بانشاط و میل آقا صدرا به پیشرفت
آنالیز روان شناسی نقاشی دختری 5 ساله و پسری 7 ساله که نکات قابل تاملی دارد

  

نقاشی یکی از بهترین ابزار برای کشف ویژگی های شناختی  و نظر کودکان درباره محیط زندگی شان است. 
نقاشی، دنیایی است پراز رمز و راز، چنان چه راه ورود به آن را بیابیم، نکات جالب و قابل تامل بسیاری برای مان 
خواهد داشــت. علم روان شناســی در این زمینه تحقیقات و پژوهش های زیادی دارد و تالش ما برای آنالیز 
نقاشی های فرزندتان هرچند معموال اطالعات کافی از آن ها در دسترس مان نیست اما کاربردی خواهد بود به 
خصوص وقتی باعث فهم ویژگی های شخصیتی، خلق و خو، نیازها، صفات کمتر مورد توجه قرار گرفته فرزندتان 
باشد که به شــما کمک می کند در زمینه تربیت و آموزش او، آگاهانه تر و هوشمندانه تر اقدام کنید. بنابراین از 
شما می خواهیم که در اولین فرصت از فرزندتان بخواهید که یک نقاشی بکشد و برای ما در تلگرام به شماره 

09354394576 ارسال کنید تا به شما برای شناخت روحیات او کمک کنیم.

دکتر فریده  ناصری |   روان شناس بالینی

 ارسال 
 نقاشی ها 

تلگرام:

09354394576

پاشــیدگی زندگــی  از هــم 
از  بعــد  هــم  آن   مشــترک، 
و  دردنــاک  ســال،   ۳2
ناراحــت کننــده و پذیرفتــن 

آن، کار ســخت و مشــکلی اســت. این طور که 
از پیامــک شــما فهمیــده می شــود، ایــن یک 
تصمیم یک طرفه اســت و شما خواستار ادامه 
زندگی مشــترک هســتید امــا نقش شــما در 

تصمیــم همســرتان چیســت؟ آیــا تمــام این 
سال ها ، مشکالتی وجود داشته که حل نشده 
و حاال با تمام شــدن ظرفیت روانی خانم تان، 
او تصمیم بــه ترک منزل گرفته اســت؟ یا بروز 
یک مشــکل ناگهانی در رابطه شما ،علت این 

تصمیم است؟

   برای حفظ خانواده تان تالش کنید
اگر هنوز در ایشان میزانی از عالقه به شما وجود 
دارد و این یک تصمیم هیجانی ناشــی از خشم 
یا ناراحتی اســت، بهتراســت با فرصــت دادن 
و درک ایشــان، راهی بــرای تخلیــه هیجانات 

منفی شان بیابید تا با کاهش خشم، ایشان در 
تصمیم شان تجدید نظر کنند. البته این مسئله 
برای ایشــان هم ســخت و ســنگین است چون 
یک زن هــم به راحتــی نمی توانــد زندگی ۳2 
ســاله خود را فرامــوش کنــد، از دو فرزند خود 
دل بکنــد و تصمیــم به جدایــی بگیــرد. چنان 
که همســرتان ۳2 سال در کنار شــما بوده و در 
خوشی و ناخوشی همراهی تان کرده است و اگر 
فردی ناپخته و کم تجربه بود، می بایست خیلی 

پیشتردست به چنین کاری می زد.        

    چرا خانم تان تصمیم به طالق دارد؟
از واســطه های مــورد اعتمــاد ایشــان کمک 
بگیریــد. بزرگ ترهــا و ریش ســفیدها گاهی 

می توانند کار را خیلی جلو ببرند. تالش کنید 
علت این رفتــار را بیابیــد. هیچ اشــاره ای در 
پیامک تان به دلیل این مسئله نکردید.  گاهی 
توجه درســت، جبران کوتاهی های عاطفی، 
بــرآوردن نیازهــای واقعــی، بــروز رفتارهای 
قاطعانــه و مردانه و ... می تواند بســیار کمک 
کننــده باشــد. پــس از آرام شــدن ایشــان در 
فضایــی همدالنه با یکدیگــر گفت و گو کنید و 
شنونده خوبی برای شان باشید. در گفت و گو 

با ایشان سهم خود را در این ماجرا بپذیرید.

    خاطره هــای خــوب را به یاد همســرتان 
بیاورید

با شــناختی که از همســرتان داریــد، تالش 

کنید او را در این مدت با خرید هدیه یا بردن 
به جاهای خاطره انگیز اوایل عقد و ازدواج، 
خوشحال و خاطره روزهای خوب زندگی تان 
را در ایشــان زنده کنید. فرزندان بهتر است 
در ایــن ماجــرا، بی طرف باشــند و رســما در 
جبهه پدر یا مــادر قرار نگیرند امــا می توانند 
از احســاس نیازشــان بــه مــادر و در صورت 
ترک زندگــی، احســاس خأل و کمبودشــان 
بــا همســرتان صحبــت کننــد. امیدواریم با 
تــالش و انگیــزه ای که در شــما بــرای حفظ 
زندگی وجــود دارد، موفق به تغییــر تصمیم 
ایشــان شــوید اما در هر صورت خوب اســت 
از کمک تخصصی یک مشــاور خانــواده هم 

کمک بگیرید.

خانمم بعد از 32 سال به فکر طالق افتاده است
مردی هستم که 32 سال پیش ازدواج کردم. حاال با داشتن دو فرزند و بعد از 
این همه ســال، خانمم به همه آن چه که در این سال ها با هم ساختیم، پشت پا 
زده و تصمیم به گرفتن طالق دارد. نمی دانم باید چه کنم؟ به نظرم این رسمش 

نیست ولی گوش نمی دهد.

زهره حسینی |   مشاور و دانش آموخته دانشگاه عالمه طباطبایی

 مشاوره
زوجین

جوالن رفتارهای آسیب زننده در »دل«
 خودکشی، خودزنی، چاقوکشی و ... ، درست است که یک سریال هرگز به تنهایی باعث 

یک رفتار خاص نمی شود اما »اثر ورتر« یا »خودکشی تقلیدی« را فراموش نکنیم



هیچ چیز مثل انجام حرکات ورزشی اصولی نمی تواند روز یک نوجوان را کامل کند. امروز می خواهم به 
شما یک تمرین عالی معرفی کنم که نیاز به هیچ وسیله  ای ندارد و به راحتی می توانید آن را در منزل انجام 

بدهید. اسم این حرکت »برپی« است و در آن فقط به وزن بدن خود احتیاج دارید.
1.  پاهای تان را به اندازه عرض شانه باز کنید و صاف بایستید.

2.  دست ها را روی زمین بگذارید. پاهای تان را به سمت عقب ببرید و آرنج تان را خم کنید.
۳.  در همین موقعیت حرکت شنا را انجام بدهید.

4.  پاهای تان را زیر باسن قرار بدهید و بپرید.
5.  حرکت برپی را با به سمت باال پریدن و باالآوردن دست ها به اتمام برسانید.

این حرکت را می توانید به عنوان یک تمرین برای گرم کردن بدن، تا 1۰ بار پشت سرهم و بدون 
توقف تکرار کنید. برپی یک حرکت کاردیو یا هوازی اســت که ضربان قلب تان را باال می برد و 
عضالت قفسه ســینه و پا را درگیر می کند. این حرکت را به خاطر بسپارید چون برای ادامه  

برنامه  فرم دهی بدن که در شماره های بعدی به شما می گویم، حسابی به آن احتیاج دارید.

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری

پیشنهاد 

کشفیاتی که نظرمان را درباره تاریخ تغییر می دهند 

سالم باشک 

  صندل های مد روز در مصر باستان

وقتی به مصر باستان فکر می کنیم، معموال یاد اهرام ثالثه 
و مومیامی و چیزهایی شبیه این ها می افتیم اما این تمدن 
قدیمی چیزهای بیشــتری برای ارائه دارد. مثال به تازگی 
یک گروه باستان شناس، صندل متعلق به توت عنخ آمون 
معروف به پادشــاه توت را پیــدا کرده اند؛ پادشــاه توت، از 
مشــهورترین فراعنه مصر باســتان بود که از ۹ســالگی بر 
تخت سلطنت نشســت و در ســال های 1۳۳2 تا 1۳2۳ 
پیش از میالد بــر مصر فرمانروایی می کرد. نکتــه غافلگیرکننده درباره این صندل ها این اســت 
که به طرز عجیبی مدرن هســتند و همین باعث شده پژوهشــگران ادعا کنند که پادشاه توت، از 
خوش تیپ های زمان خودش بوده است. خب حاال از این به بعد، مصر باستان را عالوه بر مومیایی 

و اهرام با یکی از فرعون های پیرو مدش می شناسیم.

 دستکش های زرهی در روم

یک جفت دستکش زرهی شبیه چیزهایی که در فیلم های 
علمی-تخیلی دیده ایم، پیدا شــده  کــه محققان می گویند 
متعلق به ماکســیمیلیان اول، امپراتور روم بوده اســت. این 
دستکش که امپراتور هیچ وقت آن را از دستش درنمی آورده، 
از همان نوعی است که شوالیه ها و سربازان در قرون وسطی 
می پوشیده اند؛ البته برای آن ها ابزاری دفاعی بوده نه یک 
اکسسوری شیک برای خوش تیپی. دستکش زرهی جناب 

ماکسیمیلیان، به خاطر پیچیدگی و زیبایی اش حسابی جلب توجه می کرده است.

 کوزه مقدس در جنگ جهانی 

باستان شناســان در لندن، درســت بعد از جنگ جهانی 
دوم، کــوزه ای عجیــب پیدا کردنــد که به نظر می ر ســید 

متعلق به دوران روم باستان است.
ویژگــی جالــب این کــوزه کــه همــه را حیــرت زده کرد،  

حفره هایش بود. 
پیش از آن، کوزه های کشف شده باستانی همه کم وبیش 
شــبیه هم بودند اما ایــن یکی فکــر محققان را حســابی 
درگیر کرد و درباره کاربرد آن، گمانه زنی های مختلفی انجام شــد. مثــال بعضی ها می گفتند 
احتمــاال نوعی المــپ )مثــل المپ های امــروزی( بــوده اســت و عــده ای تصــور می کردند از 
 آن به عنــوان قفــس اســتفاده می شــده اســت. کســی هنوز بــه کاربــرد دقیــق کــوزه  مقدس 

پی نبرده است.

 حلقه سورپرایز در قرن شانزدهم
باستان شناســان حلقه ای متعلق به قرن شــانزدهم پیدا 
کردند کــه ظاهــری معمولی داشــت ولی وقتی بیشــتر 
بررسی اش کردند، متوجه شدند چیزی درون آن پنهان 
شده اســت. حلقــه طراحــی پیچیــده ای داشــت و وقتی 
بازش کردنــد، یک فلــک نجومی از داخلش ظاهر شــد. 
شکل هندسی حلقه و ساخت استادانه اش ثابت می کرد 

هنر دست یک طراح جواهرات باهوش است.
 محققــان می گوینــد ســاخت چنیــن حلقــه ای احتماال 

هفته ها زمان برده است.  

زهرا فرنیا|  طنزپرداز

کشف عضوی به نام »ته گلو« همزمان با شیوع کرونا 

    جوانه پاییز شد، اصال نفهمیدیم بس که توی خونه ایم.

   من که می دانم همه  این کرونا و داســتان هایش کار خودتان است. شما دانش آموزها 
برای پیچاندن مدرسه ویروس را ساختید. اما آفرین که در خانه نشستید و بیرون نمی روید. 

پاییز هم دیدن ندارد، همه اش تکراری است عین پارسال.

   جوانه من دلم مدرسه می خواد!

   درست می شنوم؟ درست می بینم؟ اجازه بدهید بروم و عینکم را بیاورم و دوباره این پیام 
را بخوانم. چی؟ دلم مدرسه می خواد یعنی چی؟ ناسالمتی شما دانش آموزید. نباید مدرسه 
بخواهید که. باید به زور بروید سر کالس بنشینید نه که دلتان تنگ شود. حتما اشتباه شده. 
اگر حس دلتنگی به مدرسه دارید، آدامس بخرید. دوتا از آن آدامس بادکنکی ها را همزمان 
بجوید و باد کنید و زیر کولر بنشینید کیف کنید. دیگر چه می خواستید که آخرش هم دلتان 
برای مدرسه تنگ می شود؟ اصال شما همین  هستید. هروقت چیزی را ازتان می گیرند تازه 

دلتان می خواهد. باید با مسواک و دارو و دیگر چیزهای مفید هم همین کار را بکنیم.

   حس می کنم ته گلوم می خاره. نکنه کرونا دارم؟

   ته گلو اصال تا قبل کرونا وجود نداشت. از وقتی که این بیماری منحوس آمده، تازه همه 
فهمیده اند ته گلویشان می خارد. همین االن که این متن را می خوانید، مطمئنم دوباره ته 

گلویتان می خارد، شک ندارم.

 زندگی سالم
  شنبه

    5 مهر 1399    
 شماره 1۷۰۵ 

دوتا خفن 

بگو نگو

شــنبه هااین جا بــا هم 
زبــان تمریــن مــی کنیــم . بــه ما 
بگوییدیاد گرفتن چه چیزهایی 
در زبان انگلیسی برای تان سخت 
است تا راه آســان تر کردنش را با 

هم پیدا کنیم .

دلنشین، احساسیچیزی را به کسی نگفتن  Keep    something   to   yourself Heart touching

الهه توانا| ترجمه

   
   

مثال:      
  It  is  a surprise gift, so keep it to  yourself !

این هدیه یک غافلگیری است، پیش خودت بمونه!

مثال:      
Yesterday, I   watched a heart-touching   movie 
that  made me cry.

دیروز یک فیلم احساسی تماشا کردم که 
گریه ام را درآورد. 

کمیک

کالس زبان

cubemelt :منبع                                                        

فاطمه قاسمی |  مترجم

اصطالحات 

 ایده و اجرا:بعضی باباها خیلی محاسبه گرند 
محمدپور - مرادی

می دونین اگه این بازیگره سالی 
سه فیلم و چهار تا سریال بازی کنه و از هر کدوم فقط 

100میلیون بگیره، چقدر درآمدش می شه؟

یه لحظه نخورید. االن 20 نفر 
این جاییم. می دونین اگه هر ساعت 20 نفر این جا باشن 

درآمد صاحب رستوران چقدر می شه؟

یه دقیقه کمربندتون رو 
نبندین. می دونین خلبان این هواپیما اگر روزی 

100 نفر سوار کنه و از هر کدوم 200هزارتومن 
بگیره...

پدر خواهش می کنم. 
خلبان پولش رو از مسافرها نمی گیره

نویسندگان: جوری جان، مک بارنت
ترجمه: امیرحسین دانشورکیان

ناشر: پرتقال

 ســالم بچه ها! من می خواهم خنده دارترین کتابی را کــه تا حاال خوانده ام، به شــما معرفی 
کنم؛ »دوتا خفن« که آقای »امیرحســین دانشورکیان« ترجمه کرده اســت. این داستان یک 
شــخصیت خاص دارد به نــام »مایلــز مورفی«. مایلــز فقط و فقط بــه یک چیز معروف اســت؛ 
حقه بازی. اگر بخواهید دقیق تر بشناسیدش، باید بگویم که مایلز بهترین حقه باز مدرسه اش 
است و البته خیلی سخت به این لقب رسیده! یک روز وقتی خانواده مورفی تصمیم می گیرند 
برای زندگی به یک شــهر دیگر  بروند، ناراحتی تمام وجود مایلز را دربرمی گیرد. شهری که 

قرار اســت مایلز و خانــواده اش به آن 
جا  بروند، »دره یاونی« نــام دارد. دره 
یاونی کسل کننده ترین شهر دنیاست 
چون به جز گاو هیچ چیز خاص دیگری 
نــدارد. تنها امیــد مایلز بــرای تحمل 
چنین جایی رســیدن به لقب حقه باز 
در مدرسه جدیدش است. همان طور 
که گفتــم رســیدن بــه این لقــب کار 
ساده ای نیســت و مشــکالت زیادی 
در این راه وجود دارد. مثل مشکوک 
شــدن بی مورد مدیر مدرسه به مایلز، 
اهمیت ندادن بچه ها به او و درنهایت 
مهم تر از همه این که در مدرسه جدید، 
یک حقه باز ماهر درس می خواند. کار 
این حقه باز خیلی عالی اســت و مایلز 
نمی توانــد به راحتی با او کنــار بیاید. 
اگر این خالصــه داســتان نظرتان را 
جلب کرده، پیشــنهاد می کنم »دوتا 

خفن« را بخوانید.

نیلوفر چکنه| خبرنگار افتخاری جوانه

اگه شما هم معتقدین »دنیای ما رفقا سالم!

زیباست« و اگه به »فردای بهتر« و »آینده 

روشن« و »همدلی و مهربانی« و »آسمان شهر« 

فکر می کنین، مهرواره داستان نویسی »دنیای ما زیباست« 

با موضوعات باال، تا سی ام مهرماه منتظر داستان های شماست. 

kanoonnews.ir شماره تلگرام 09354394576شماره پیامک 2000999جزئیات بیشتر رو این جا بخونید؛
تلفن تحریریه 05137634000  

 

اگر اولین مواجهه تان با حوادث و قصه ها و اشــیای به جامانده از زمان های قدیم، یک خمیازه 

کش دار است، این مطلب را ازدســت ندهید. ما –احتماال درنتیجه برخورد اشتباه مدرسه- 

تصور می کنیم تاریخ، کســالت بار اســت و هیچ چیز جالبی در آن پیدا نمی شــود. بفرمایید، 

این هم چیزهای جالب!

تمرینی برای قوی کردن قلب و پا! 
مهسا کسنوی| روزنامه نگار
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  رفقای جوانه! شما هم اگر کتاب، پادکست، فیلم یا انیمیشن خوبی سراغ دارید 
کــه می خواهید به دوســتان تان معرفی کنید، از طریق شــماره های باالی صفحه 

برای مان بفرستید.

شــاید فکر کنید پیام های  ارســالی شــما به مجــالت و روزنامه هــای مورد عالقــه تان، 
خوانده نمــی شــود در صورتی که این طــور نیســت ؛ خوانده می شــود،   آن هــم به طور 
 کامــل اما در کمــال نابــاوری با بــی توجهی که کشــنده ترین ســالح اســت، تکــه و پاره 
می شــود .ما چون خیلی طرفدار صلحیم،  این ســتون را راه انداختیم که با شما دوست 

باشیم و اختالط کنیم .  

اطالعات عمومی 

لطفا با سرعت از یخ ها  نقاشی بکشید
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صعود استقالل و پرسپوليس، راهی 
براى تسویه حساب با طلبکاران!

درآمد ٤٣٠هزار دالر� سرخاب� در آسيا

استقالل- پاختاکور؛ جنگ سخت براى صعود
�ازدهمين تقابل آب� ها� ا�ران مقابل ازب� ها

 تیم یحیى مثل پرسپولیس دهه  تیم یحیى مثل پرسپولیس دهه 6060! ! 
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شجاع، علیپور و مطهرى شجاع، علیپور و مطهرى 
گلزن ترین ایرانى هاى آسیاگلزن ترین ایرانى هاى آسیا

د�دار سوپرجام فوتبال اروپا در ورزشگاه پوش�اش 
آره نا& شــهر بوداپســت پا�تخت مجارســتان بين 
تيم ها& با�رن مونيخ و سو�ا برگزار شد *ه ا�ن باز& 
را با�رن3 ها در وقت هــا& اضاف3 با نتيجه ٢-�0 
به ســود خود به پا�ان رســاندند و بــرا& دومين بار 
ا�ن جام قهرمان3 را باال& ســر بردند. در ا�ن باز& 
*ــه اولين بــاز& از رقابت هــا& اروپا�ــ3 با حضور 
تماشاگران پس از شــيوع *رونا در ماه مارس بود، 
لــو*اس او*امپوس، مهاجــم ســو�ا در دقيقه ١٣ 
از رو& نقطــه پنالت3 قهرمان فصل گذشــته ليگ 
اروپا را پيش انداخت. در دقيقه ٣٤ لئون گورتز*ا 

بــا پاس روبرت لواندوفســ�3 گل تســاو& را برا& 
با�رن مونيخ به ثمر رســاند و قهرمان فصل گذشته 
ليگ قهرمانــان را به باز& برگرداند. با وجود خلق 
موقعيت ها& گلزن3 د�گر توســط ٢ تيم، باز& در 
٩٠ دقيقــه بــا همين ٢ گل بــه پا�ان رســيد تا *ار 
بــه وقت هــا& اضافــ3 *شــيده شــود. در ا�ن بين 
عمل�رد درخشان مانوئل نو�ر، سنگربان و *اپيتان 
با�رن مونيخ نقش پررنگ3 در بســته ماندن دروازه 
قهرمان آلمان داشت. با�رن مونيخ هم اجازه نداد 
زحمــات *اپيتانش به هدر بــرود و در دقيقه ١٠٤ 
با گل3 *ــه خــاو& مارتينس، هافب0 اســپانيا�3 

ا�ــن تيم بــه ثمر رســاند، بــاز& را به ســود خود به 
پا�ان رســاند. مارتينــس ا�ن گل را تنهــا ٥ دقيقه 
پــس از ورودش بــه زميــن بــاز& به جــا& لو*اس 
هرنانــدس زد تــا تعو�ــض طال�ــ3 هانســ3 فلي0 
لقب بگيرد. با�رن مونيخ پيش از ا�ن در سال ها& 
١٩٧٥، ١٩٧٦، ٢٠٠١ و ٢٠١٣ در ســوپرجام 
اروپا حضور داشــت *ه تنهــا در آخر�ن مورد موفق 
به *ســب مقام قهرمان3 شــده بود. بــه ا�ن ترتيب 
باوار�ا�3 هــا پس از ٧ ســال بار د�گر موفق شــدند 
قهرمان3 در سوپرجام اروپا را تجربه و ا�ن جام را به 

و�تر�ن افتخارات خود اضافه *نند.

چهارمین جام قهرمانى در دستان بایرنى ها
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 اســتقالل روز چهارشنبه با ارائه �0 
باز& روان توانست االهل3 عربستان 
را با ٣ گل مغلــوب *ند و به عنوان اولين تيم ا�ران3 
راه3 مرحله �0 هشــتم نها�3 ليگ قهرمانان آسيا 
شود. حاال آب3 ها با توجه به *نار گذاشتن الهالل از 
دور رقابت ها در ا�ن مرحله با�د به مصاف پاختا*ور 
ازب�ســتان بروند. هرچند هواداران استقالل *نار 
گذاشــتن الهالل از رقابت ها را �0 خوش شانســ3 
بزرگ م3 بينند اما نبا�د فراموش *رد *ه پاختا*ور 
بــود. تيــم  بــرا& آب3 هــا نخواهــد  رقيــب آســان3 
ازب�ســتان3 در خط حمله اش مهاجمــان زهردار& 
چون سران و ماشار�پوف را دارد. پاختا*ور تا به حال 
١٤ بار در ليگ قهرمانان آسيا حاضر بوده و سابقه ٢ 
ا�ــن  نيمه نها�ــ3  مرحلــه  در  حضــور  بــار 
مسابقات(سال ها& ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤) را در *ارنامه 
دارد و بــه هيــچ عنــوان در رقابت ها& آســيا�3 تيم 
*م تجربه ا& نيســت. ن�تــه قابل توجــه ا�ن *ه ١٢ 
باز��ن پاختا*ور عضور تيم مل3 ازب�ستان هستند و 
در آخر�ن باز& ٩ نفــر از آن ها در تر*يب اصل3 تيم 
ملــ3 *شورشــان حضــور داشــتند و با ا�ن شــرا�ط 
م3 توان گفت استقالل امشــب به مصاف تيم مل3 
ازب�ســتان م3 رود! نما�نده فوتبال *شورمان قرار 
اســت بــرا& �ازدهميــن بــار بــه مصــاف �ــ0 تيــم 
ازب�ستان3 در مســابقات ليگ قهرمانان آسيا(جام 
باشگاه ها& آسيا) برود. در ١٠ د�دار قبل3 ٥ برد، ٣ 
تســاو& و ٢ ش�ســت رقم خورده است. آب3 پوشان 
تهرانــ3 تا به حــال مقابــل تيم ها& نسk قارشــ3، 
نفتچ3، پاختا*ور و لو*وموتيو پي�ار داشته اند و حاال 
قــرار اســت برا& ســومين بار بــه مصــاف پاختا*ور 
بروند. شــاگردان مجيد نامجــو در حال3 به مصاف 
پاختا*ور م3 روند *ه سال ٢٠١١ ا�ن ٢ تيم در �0 

گروه قرار داشتند. در آن سال استقالل باز& رفت را 
هــوار  بــرد.   ٤-٢ نتيجــه  بــا  آزاد&  ورزشــگاه  در 
مالمحمد، فرهاد مجيد&، سيدمهد& سيدصالح3 
و آرش برهان3 گلزنان نما�نده ا�ران بودند. در د�دار 
برگشــت اما تيم ازب�3 با نتيجــه ٢-�0 به پيروز& 
رسيد و جبران مافات *رد. ت0 گل استقالل توسط 
آرش برهان3 زده شد. حاال قرار است بعد از ٩ سال 
و ٥ مــاه و ٧ روز بــار د�گــر ا�ن ٢ تيم بــه مصاف هم 
برونــد. بــه عبارت3 د�گر پــس از ٣٤٤٨ روز شــاهد 
جدال ا�ن ٢ تيم خواهيم بود. جالب است *ه آخر�ن 
ش�ست استقالل مقابل نما�ندگان ازب�ستان3 در 
همان باز& رقم خورد. استقالل در ا�ن باز& ميليچ 
را به دليل محروميت در اختيار نخواهد داشــت و از 
طرفــ3 ور�ا غفور&، *اپيتان آب3 پوشــان در باز& با 
االهل3 مصدوم شد و به ا�ن باز& نم3 رسد. با توجه 
بــه غيب ا�ــن ٢ باز��ن احتماال امشــب ز*3 پور در 
پســت دفاع چپ و دانشگر در پســت دفاع راست به 
تر*يب آب3 ها اضافه خواهند شــد. نامجومطلق در 
باز& با االهل3 نشان داد *ه توانا�3 فن3 خوب3 دارد 
و اگر به او اعتماد شود م3 تواند استقالل را به ساحل 
آرامش برساند. تر*يب و تا*تي0 استقالل در د�دار 
با االهل3 هوشمندانه انتخاب شد. آب3 پوشان ا�ران3 
اگر مثــل همان باز& با االهلــ3 با انگيزه، جنگنده، 
دونده باز& *نند و در خدمت تيم باشــند ش�ســت 
دادن پاختا*ــور دور از دســترس پســران آب3 ا�ران 

نيست.
تر*يب احتمال اســتقالل: سيدحســين حسين3، 
محمــد دانشــگر، روزبــه چشــم3، عــارف غالم3، 
ميالد ز*3 پور، عل3 *ر�م3، مسعود ر�گ3، فرشيد 
اسماعيل3، ارسالن مطهر&، مهد& قا�د& و شيخ 

د�اباته.

مرحلــه  بــه  صعود*ننــده  تيم هــا&  چهــره 
�0 هشــتم نها�ــ3 ليــگ قهرمانــان آســيا بــا 
برگزار& د�دارها& دور پا�ان3 مرحله گروه3 
ا�ــن مســابقات مشــخص شــد. بــا برگــزار& 
گروهــ3  مرحلــه  پا�انــ3  هفتــه  د�دارهــا& 
منطقــه  در   ٢٠٢٠ آســيا  قهرمانــان  ليــگ 
غرب، چهــره تيم ها& صعود*ننــده به مرحله 
مشــخص  مســابقات  ا�ــن  نها�ــ3  �0 هشــتم 
شــد. از ٤ نما�نــده ا�ران *ه در ا�ــن رقابت ها 
حضــور داشــتند، ٢ نما�نده �عن3 اســتقالل و 
پرســپوليس به جمــع ١٦ تيم برتــر راه �افتند 
و ٢ تيــم د�گر �عن3 شــهرخودرو و ســپاهان با 
مســابقات وداع *ردنــد. با توجه بــه برگزار& 
متمر*ــز باز& هــا در *شــور قطــر، د�دارها& 
مرحلــه حذفــ3 بــه صــورت ت0 بــاز& برگزار 

خواهــد شــد *ــه روزهــا& شــنبه و �0 شــنبه 
د�دارهــا& مرحله �0 هشــتم نها�ــ3 برگزار و 
روز دوشنبه برا& د�دارها& مرحله �0 چهارم 
نها�ــ3 قرعه *شــ3 م3 شــود. در صورتــ3 *ه 
اســتقالل و پرســپوليس بتوانند از سد رقبا& 
خــود در ا�ــن مرحلــه عبــور *ننــد، احتمــال 
برخــورد آن هــا در مرحله �0 چهــارم نها�3 با 
قرعه *شــ3 نيز وجــود دارد. برنامه باز& ها& 

مرحله �0 هشتم نها�3 به شرح ز�ر است:
امروز

االهل3 عربستان - شباب االهل3 امارات؛ ١٧:١٠ 
پاختا*ور ازب�ستان - استقالل ا�ران؛ ٢١:١٥ 

فردا
پرسپوليس ا�ران - السد قطر؛ ١٧:١٠ 

النصر عربستان - التعاون عربستان؛ ٢١:١٥

�ازدهمين تقابل آب� ها� ا�ران مقابل ازب� ها

استقالل-پاختاکور؛ جنگ سخت براى صعود
آمار ليگ قهرمانان آسيا احتمال برگزارى دربی آسيایی در یک چهارم نهایی

در پا�ان مرحله گروه� منطقه غرب
بهترین ها در اختيار رقيب استقالل

مرحله گروه3 مسابقات ليگ قهرمانان آسيا در 
منطقه غرب به پا�ان رســيد و تيم ها& استقالل 
و پرســپوليس ا�ــران، االهل3، النصــر و التعاون 
عربســتان، الســد قطــر، پاختا*ــور ازب�ســتان 
و شــباب االهلــ3 امارات بــه مرحله �0 هشــتم 
نها�ــ3 رقابت ها رســيدند. آمــار باز& ها& ليگ 
قهرمانــان آســيا در منطقــه غــرب، با احتســاب 
حــذف الوحــده امــارات و الهالل عربســتان به 

شرح ز�ر است:
 بهتر�ن تيم: پاختا*ور با ١٠ امتياز از ٤ مسابقه 

 بهتر�ن خط حمله: السد قطر با ١٤ گل زده
 بهتر�ن خط دفاع�: پاختا*ور با �0 گل خورده
 بيشتر�ن 6لين شيت: پاختا*ور ٤ *لين شيت

 بيشتر�ن شوت: السد قطر با ٨٤ شوت
 بيشتر�ن پاس: پرسپوليس با ٣٠٨٩ پاس

 بيشتر�ن شوت در چارچوب: السد با ٣٦ شوت
 بدتر�ن تيم: شهرخودرو بدون امتياز

 بدتر�ن خط حمله: شهرخودرو بدون گل زده
 بدتر�ن خط دفاع�: العين امارات با ١٣ گل خورده

 بيشتر�ن اخطار: العين با ١٥ *ارت زرد 
 بيشتر�ن خطا: العين با ١٠٥ 

شجاع، عليپور و مطهرى گلزن ترین 
ایرانی هاى آسيا

مرحلــه گروه3 مســابقات ليگ قهرمانان آســيا 
بــا برگزار& چنــد د�ــدار خاتمه �افــت. تا*نون 
تيــم  عبدالــرزاق حمــدا...، مهاجــم مرا*شــ3 
النصــر عربســتان ســعود& بــا ٥ گل در صــدر 
جــدول گلزنــان فصــل جــار& ليــگ قهرمانان 
آسياســت. در بيــن باز��نان تيم هــا& ا�ران3 ٣ 
باز��ــن ٢ گله هســتند *ــه بهتر�ــن عمل�رد را 
داشــتند. عل3 عليپــور به دليــل ٢ گل در باز& 
برابر شــارجه در باز& رفت شروع خوب3 داشت 
ولــ3 از ا�ــن تيم جدا شــد تــا در ٢ بــاز& ٢ گل 
زده باشــد. شــجاع خليل زاده، مدافع گلزن ا�ن 
روزها& پرســپوليس نيــز ٢ گله اســت. او برابر 
التعــاون و الشــارجه گلزنــ3 *رد. اميرارســالن 
مطهر&، مهاجم اســتقالل نيز *ه در باز& برابر 
الشرطه و االهل3 عربستان گلزن3 *رد نيز د�گر 
باز��ن ا�ران3 ٢ گله در فصل ٢٠٢٠ آسياست. 

قایدى بهترین بازیکن 
هفته پایانی ليگ قهرمانان 

ســا�ت *نفدراســيون فوتبــال آســيا نامزدهــا& 
بهتر�ن باز��ن هفته پا�ان3 ليگ قهرمانان آســيا 
را اعالم *رد. مهد& قا�د& توانست با امتياز ٨.٦ 
به عنوان بهتر�ن باز��ن هفته ليگ قهرمانان آسيا 
انتخاب شود. سجاد شهباززاده، مهاجم سپاهان با 
امتياز ٧.٧ در رده دوم جدول رده بند& و احسان 
پهلوان از پرســپوليس نيز در رده سوم قرار گرفت 
تا هر ٣ باز��ن برتر ا�ن هفته ليگ قهرمانان آسيا 
از بين تيم ها& ا�ران3 باشــند. شجاع خليل زاده و 
عيســ3 آل *ثير نيز در بين برتر�ــن باز��نان قرار 
گرفتنــد. در ٣ فصل اخير تنهــا عليرضا بيرانوند، 
دروازه بــان ســابق پرســپوليس و گادو�ن منشــا، 
مهاجم سابق پرســپوليس توانسته بودند بهتر�ن 
باز��ن هفته در آسيا شوند و حاال قا�د& نيز به ا�ن 

جمع اضافه شد.

رکورد آسيایی عبدى و قایدى 
تيم ها& فوتبال استقالل و پرسپوليس توانستند با برتر& مقابل حر�فانشان به مرحله بعد ليگ قهرمانان 
آســيا راه �ابند. در ا�ن بين شاهد ر*وردشــ�ن3 ٢ مهاجم جوان و آ�نده دار سرخاب3 پا�تخت نيز بود�م. 
مهد& قا�د& اولين گل خود را در ليگ قهرمانان آســيا در ٢١ ســالگ3 به ثمر رساند(گلزن3 در پل3 آف 
ليــگ قهرمانــان در آمار گلزن3 باز��نان محاســبه نم3 شــود.) به ا�ــن ترتيب قا�ــد& جوان تر�ن گلزن 
استقالل در تار�خ ليگ قهرمانان آسياست. مهد& عبد&، مهاجم شمال3 پرسپوليس نيز برابر شارجه 

گلزن3 *رد تا با ٢١ سال سن جوان تر�ن گلزن پرسپوليس در تار�خ ليگ قهرمانان آسيا شود. 

 احتمال برگزارى دربى  احتمال برگزارى دربى 
آسیایى در یک چهارم نهایىآسیایى در یک چهارم نهایى

قایدى بهترین بازیکن 
هفته پایانی ليگ 

قهرمانان

  تمجيد 6ارشناسان از عمل?رد شاگردان �حي� مقابل الشارجه 
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رکوردشکنی دوچرخه سواران مشهدى
بانوان دوچرخه سوار مشهد� در مسابقات پيست سرعت رده سن� 
جوانــان در چند ماده ر#ورد ا&ــران را جابه جا #رد ند. ليال حيدر� 
&+ــ� از دوچرخه ســواران خــوب مشــهد� توانســت در ماده ها� 
٥٠٠ و ٢٠٠ متر ســرعت ر#ــورد ا&ران را جابه جــا #ند و قهرمان 
#شور شود و &+تا غالمرضا&� نيز در ماده ٢٠٠ متر به مقام دوم� 
دست &افت. همچنين حيدر� و غالمرضا&� در قالب تيم  آسمان 
آب�  نيز موفق شــدند در رشته تيم� اسپر&نت جوانان ر#ورد ا&ران 
را بزنند و قهرمان� #شــور را از آن خود #ردند. البته آزاده مزار� و 
&گانه غالمرضا&� در رشته اسپر&نت بزرگساالن هم به مقام دوم� 
دســت &افتند. ليال حيدر�، دوچرخه سوار مشهد� درباره #سب 
عنوان قهرمان�، گفت: « ٤ ســال اســت #ه به طــور حرفه ا� ر#اب 
م� زنم . در ا&ن مدت در مســابقات ز&اد� حضور داشــتم، اما واقعا 
ا&ن مســابقات &+� از سخت تر&ن مســابقات� بود #ه انجام دادم و 
خيل� خوشحال هستم #ه توانستم عنوان قهرمان� را #سب #نم .» 
و� افزود: «ســال گذشــته در همين ســطح مســابقات ر#ورد ٣٩ 
ثانيه را زده بودم . امســال با توجه به تمر&نات و مسابقه ا� #ه چند 
هفته پيش در مشهد برگزار شد، بازهم ر#ورد خوب� زده  و تصورم 
ا&ن بود #ه بتوانم عنوان قهرمان� و ر#وردش+ن� در ا&ن مسابقات 
را داشــته باشم .» و� خاطر نشــان #رد: «به هر حال هر مسابقه ا� 
شــرا&ط خودش را دارد و االن خيل� خوشــحالم #ه توانســتم ا&ن 

ر#وردش+ن� را داشته باشم.» 

گالیه هاى پيشکسوت هندبال از هيئت یخ زده!
 هندبال خراســان رضو� ا&ن روزها اصال شــرا&ط خوبــ� ندارد و 
برخالف گذشته #ه از ا&ن استان به عنوان قطب هندبال #شور &اد 
م� شد، االن د&گر خراسان رضو� هيچ جا&گاه� ندارد و متاسفانه 
ضع^ مد&ر&ت باعث شد #ه ا&ن رشته ورزش� به انزوا #شيده شود 
و با انتقاد ها� ز&اد� هم رو به رو ست. &+� از پيش+سوتان هندبال 
خراســان رضو� از ا&ن وضعيت گال&ه #رده و م� گو&د: « خراسان 
رضو� برخالف گذشــته #ه به عنوان قطب هندبال #شور مطرح 
بــود ،  االن دارا� هيئت� &خ زده هســت #ه هيچ تالش و #وششــ� 
بــرا� حفــظ برتر� و رســيدن به اوج قدرت گذشــته انجــام نداده 
اســت.» عبــدا... #اف� در حاشــيه برگــزار� ســمينار داوران برتر 
هندبال در باره جا&گاه داوران هندبال در #شــور افزود: «متاسفانه 
تيم داور� استان همانند تيم ها� هندبال در حال حاضر ز&ر خط 
فقر است. هيچ انگيزه ا� در بين داوران وجود ندارد و ا#نون بيشتر 
داوران جوانان به خاطر عالقه به فعاليت ورزش� خود در ا&ن زمينه 

ادامه م� دهند.» 

نایب قهرمانی دانش آموزان شطرنج باز
مسابقات شطرنج قهرمان� آموزشگاه ها� پسران #شور از اول تا 
سوم مهر ماه در ٢ رده سن� ز&ر ١٥ سال و ز&ر١٧ سال به روش 
آنال&ن برگزار شــد. در رده ســن� ز&ر ١٥ ســال تيم ها� تهران، 
خراســان رضو� و اصفهان و در رده سن� ز&ر ١٧ سال تيم ها� 
گيــالن، البرز و #رمان عناو&ن برتــر را به خود اختصاص دادند. 
صالح� پور، زحمت� و پارسا&� از خراسان رضو� با قرارگرفتن 
در جمع ١٠ نفر برتر ا&ن مسابقات، به مرحله انتخاب� تيم مل� 
ز&ر ١٥ سال دعوت شدند. همچنين سيد امير رضا رضو� نيز به 

مرحله انتخاب� تيم مل� در رده ز&ر ١٧ سال دعوت شد. 

استاد&وم ١٥ هزار نفري ســربداران سبزوار در حال� 
توســط رئيس جمهور همزمــان با پروژه هاي سراســر 
#شور به صورت و&د&و #نفرانس� افتتاح شد #ه هنوز 
ت+ميل نشــده و در مراسم هم هيچ اشاره ا� به ا&ن #ه  
قرار اســت فاز نخســت آن به بهره بردار� برسد، نشد 
#ه همين مسئله با انتقاد و گال&ه ها� ز&اد� از سو� 
مســئوالن استان� همراه بوده . مســئوالن ا&ن استان 
معتقدند #ه ا&ن استاد&وم هنوز با نواقص� رو به رو ست 
و نبا&د افتتاح م� شــد، &ا ا&ن #ه الاقل با&د در مراسم 
اعالم م� شــد #ه فاز نخســت افتتاح شده است. امام 
جمعه سبزوار در حاشيه ا&ن مراسم گفت: «در ارتباط 
و&د&و #نفرانسي ورزشــگاه ١٥ هزار نفري سربداران 
ا&ن شهرســتان با&د اشاره به فاز نخست ا&ن مجموعه 
مي شــد #ه غفلت شــد.» حجت االسالم والمســلمين 
غالمرضا مقيســه افزود: «خبرنــگاران ا&ن موضوع را 
انع+اس دهند #ه فقط فاز نخســت ا&ن استاد&وم ١٥ 
هزار نفري به بهره برداري رســيده است.» وي تصر&ح 
#ــرد: «مســئوالن و مــردم ســبزوار از وزارت ورزش و 
جوانــان و رئيس جمهــوري مطالبه دارنــد #ه مراحل 

د&گر ا&ن استاد&وم در همين دولت ت+ميل شود.»
 اش�ال جد� در فاز نخست

 علي اصغــر عنابســتاني نما&نــده مردم ســبزوار در 
مجلس شــوراي اســالمي نيز در ا&ن مراسم خطاب 
و  ورزش  وزارت  حرفــه اي  و  قهرمانــي  معــاون  بــه 

جوانان گفــت: «ا&ن اســتاد&وم آمــاده بهره برداري 
نبوده اســت. در آ&ين بهره برداري ا&ن ورزشگاه #ه 
به صــورت و&د&و #نفرانــس برگزار شــد، با&د اعالم 
مي شــد تنها فاز نخست ا&ن استاد&وم و نه ورزشگاه 
١٥ هزار نفري بهره برداري مي شــود.» و� تصر&ح 
#رد: «به شــدت تحت فشــار بود&م #ه اجازه ندهيم 
ورزشــگاه ١٥ هزار نفري ســربداران افتتاح شــود، 

اما متقاعد شــد&م و به وز&ــر ورزش و جوانان اجازه 
داد&ــم آن مقــداري #ه آماده شــده مورد اســتفاده 
قــرار بگيرد.» عنابســتاني بيــان #رد: «حــدود ١١ 
هــزار و٥٠٠ صندلي در ا&ن ورزشــگاه نصب شــده 
#ــه تنها ٣ هــزارو ٥٠٠ صندلي آن قابل اســتفاده 
اســت و مابقــي به علــت نداشــتن حفــاظ و ت+ميل 
نشدن ســا&ر بخش هاي آن قابل اســتفاده نيست.» 

بهروز محبي د&گر نما&نده مردم سبزوار در مجلس 
شوراي اســالمي نيز با بيان ا&ن #ه اش+االت جدي 
در فاز نخســت پــروژه وجود دارد، گفــت:  «#ارهاي 
ز&رســاختي، اتصال شــب+ه برق و آب و ا&من سازي 
اســتاد&وم براي اســتفاده عالقه منــدان ورزش با&د 
انجــام شــود.» وي با اشــاره به تخصيــص اعتبارات 
مناســب دولت براي ت+ميل ا&ن اســتاد&وم، افزود: 
«درخواســت دار&ــم بــه صورت جــدي بــراي اتمام 
پــروژه اهتمام داشــته باشــند و در مجلس شــوراي 
اسالمي پيگير هستيم #ه پروژه در دولت دوازدهم 

به اتمام برسد.»
 استاد�وم استاندارد

معاون وز&ــر ورزش و جوانان نيز در ا&ن مراســم با بيان 
ا&ن #ه اســتاد&وم ١٥ هزار نفري ســربداران براساس 
استاندارد هاي #نفدراسيون آسيا ساخته شده و حتي 
مي تواند ميزبان مســابقات بين المللي باشــد، گفت: 
«براي ساخت ا&ن استاد&وم تا#نون ٣٢ ميليارد تومان 
اعتبار هز&نه شده ، اما ارزش آن به بيش از ٧٠ ميليارد 
تومان مي  رســد.» مهدي علي نــژاد افزود: «بــا افتتاح 
ا&ن اســتاد&وم فرصــت جد&دي بــراي ورزشــ+اران و 
عالقه منــدان بــه ورزش فوتبــال و دووميدانــي فراهم 
شده اســت.» معاون  وز&ر ورزش و جوانان تصر&ح #رد: 
«به دليل زمين و پيست تارتان استانداردي #ه ساخته 
شده، استعداد هاي جد&د ا&ن شهرستان مي توانند در 

حوزه ورزش همگاني افتخارآفر&ني نما&ند.»

افتتاح استادیوم ناتمام! 
انتقاد مسئوالن به افتتاح استادیوم نیمه کاره سربداران  توسط رئیس جمهور 

با پا&ــان &افتن مرحلــه گروه� رقابت ها� جام باشــگاه ها� 
آســيا، تيم فوتبال شهرخودرو خراســان با #ارنامه ا� ضعي^ 
به مشهد بازگشت. شهرخودرو&� ها در ليگ برتر هجدهم با 
#ســب رتبه چهارم موفق شده بودند به جمع ٣٢ تيم آسيا&� 
بپيوندند، اما متاسفانه با وجود انتظارات ز&اد، با دست خال� و 
بدون امتياز ليگ آسيا را ترy #ردند. صعود تيم شهر خودرو به 
رقابت ها� آسيا&� برا� خراسان� ها خيل� خوشحال #ننده 
بود، اما در مقابل #ارنامه ضعي^ آن ها خيل� ناراحت #ننده تر 
بــوده . وقتــ�  نگاه� به آمــار باز� ها� مرحلــه گروه� ليگ 
قهرمانــان آســيا م� انداز&ــم، در م� &ابيم #ه شــهر خودرو در 

اولين فصل حضورش نتوانســته، عمل+رد قابل قبول� داشته 
باشد؛ آمار� #ه نشان م� دهد، شهر خودرو به عنوان نما&نده 
̂ تر&ن عمل+رد  ا&ران بدون #سب امتياز و بدون گل زده، ضعي
را در ميان تيم ها� غرب آسيا داشته است. هرچند  شاگردان 
مهد� رحمت� &} تســاو� برابر الهالل عربســتان به دســت 
آوردند #ه با حذف ا&ن تيم عربســتان� از دور مســابقات، ا&ن 
&ــ} امتياز هم حذف شــد. در آمار ها� اعالم شــده، نما&نده 
فوتبــال خراســان رضو� به عنــوان بدتر&ن تيــم و  خط حمله 
معرف� شده است. البته ناگفته نماند  مد&ران باشگاه در ليگ 
آسيا به خاطر عمل+رد ضعي^ نقش اصل� را دارند؛ چرا #ه به 

جــا� ا&ن #ه تيم را به لحاظ #ادر فن� و باز&+ن تقو&ت #نند، 
̂ تــر #رده اند،  به حد� #ه #ادر فن� دســت خوش  آن را ضعي
تغييرات ز&اد� شد و چند باز&+ن #ليد� خود را هم به خاطر 

سود ميليارد� از دست داد . 
 عذرخواه� از هواداران 

محمــد نــواز� مرب� تيم شــهرخودرو خراســان گفــت: «&} 
عذرخواهــ� به هواداران شــهرخودرو بده+ار&م. شــرا&ط ما 
خوب نبود. اميدوار&م  بتوانيم ا&ن نتا&ج را در ليگ برتر جبران 
#نيم و قول م� دهم #ه دوباره سهميه آسيا را #سب  و در دوره 

بعد� جبران #نيم.»

شهرخودرو تار�خ ساز با +ارنامه ضعي' از قطر به مشهد بازگشت

بدترین ها از آن  شهرخودرو
اخبار خراسان

میالد کالته
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ابراهيمی مدال خود را به شهدا تقدیم می کند
محمدجــواد ابراهيمــ� دارنده مدال هــا� طال� جوانــان جهان و 
بزرگســاالن آســيا )ه خود فرزند $#� از شــهدا� واالمقام ٨ ســال 
دفاع مقدس اســت، مدالش در رقابت ها� ارتش ها� جهان را ط� 
مراســم� تقد$م شــهدا )رد. محمد جواد ابراهيم� مل� پوش وزن 
٩٢ )يلوگرم ا$ران در ا$ن باره اظهار )رد: « پدر من جانباز شيميا$� 
در جنــگ تحميل� بودند و پس از جنگ نيز به درجه رفيع شــهادت 
نائل آمدند و از نظر من، ا$شان و سا$ر شهدا قهرمانان واقع� هستند. 
من به مناسبت هفته دفاع مقدس مدال خودم در باز� ها� نظاميان 

جهان را به شهدا� گمنام شهرستان سواد)وه تقد$م م� )نم.»

دعوت از ایران براى حضور در تورنمنت کشتی لهستان
فدراسيون )شــت� لهستان با ارســال نامه ا�، رســما از تيم ها� 
ملــ� بزرگســاالن )شــت� آزاد و فرنگــ� ا$ــران بــرا� حضــور در 
تورنمنــت بين الملل� ز$ل#وفســ#� و پيتالسينســ#� ا$ن )شــور 
دعوت به عمل آورد. ا$ن مســابقات در هر سبQ در ١٠ وزن و با در 
نظــر گرفتن ٢ )يلوگرم ارفاق و بر رو� ٣ تشــQ به انجام خواهد 
رســيد. تورنمنت ها� بين الملل� ز$ل#وفســ#� و پيتالسينس#� 
لهســتان روزهــا� ١٤ لغا$ت ١٨ آبان ماه ســال جار� در شــهر 

ورشو برگزار خواهد شد. 

غفور، ستاره بدون تيم واليبال ایران
سال آ$نده المپيQ تو)يو برگزار خواهد شد و تيم مل� واليبال ا$ران 
قرار است با سرمرب� خارج� به دنبال حضور در جمع ٤ تيم پا$ان� 
ا$ــن رقابت ها باشــد. در تيم مل� واليبال ا$ــران باز$#نان� همچون 
ســعيد معروف، امير غفور، محمد موســو� و ميالد عباد� پور نقش 
)ليــد� دارند و ا$ن در حاليســت )ه امير غفــور همچنان بدون تيم 
اســت و مشــخص نيســت ا$ن باز$#ن قصد دارد در ســال منته� به 
المپيQ در )ــدام تيم باز� )ند. غفور در فصل گذشــته به تيم لوبه 
پيوست، اما بدشانس بود )ه به خاطر مصدوميت نتوانست باز� ها� 

ز$اد� برا� ا$ن تيم انجام دهد و حاال او بدون تيم مانده است. 

تعویق مراسم جوایز بهترین هاى کاراته جهان 
به دليل شــيوع و$روس )رونا و با اعالم فدراســيون جهان� )اراته 
جوا$ز گرند و$نر ها� )اراته جهان به سال ٢٠٢١ مو)ول شد. با 
توجه به لغو تمام� مســابقات ليگ ها� ســر� آ در سال ٢٠٢٠، 
تمام� مسابقات ســال ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ به صورت $Q جا برگزار 
م� شــود و جوا$ــز نقــد� ٢ فصــل نيز به صــورت $Q جــا و پس از 
آخر$ــن مرحلــه مســابقات ســال ٢٠٢١ و $ــا اولين رقابت ســال 
٢٠٢٢ اهدا خواهد شــد. سجاد گنج زاده، )اراته )ا� )شورمان 
بــه عنوان $#ــ� از ١٢ گرند و$نر موفق به در$افــت جا$زه نقد� و 

پوشيدن لباس طال$� )اراته شده بود.

ویژه

اخبار

گوش شکسته ها از دهم مهر دوباره سرشاخ می شوند

رقابت ها� ليگ برتر )شت� آزاد و فرنگ� 
در حال� از روز ١٠ مهرماه آغاز م� شود )ه 
ا$ــن پي#ارها با توجه به تعطيل� طوالن� مدت اردوها� 
تيم مل� و تعليق مســابقات مختلــd داخل� و خارج� 
از اهميت خاص� برا� محمــد بنا و غالمرضا محمد� 
برخــوردار اســت؛ به طــور� )ــه محمــد بنــا بــه عنوان 
سرمرب� تيم مل� )شت� فرنگ� از آغاز پي#ارها� ليگ 
برتر اظهار خوشحال� )رده و معتقد است )شت� گيران 
بعــد از چند مــاه دور� از مســابقات، م� تواننــد دوباره 
بــه رو� تشــQ برونــد. و� در همين خصــوص تا)يــد 
)ــرد عمل#رد )شــت� گيران در ليگ توســط )ادر فن� 
بررســ� خواهد شــد، چرا)ه نفرات مطــرح و مورد نظر 
)ادر فنــ� با $#د$گر مبــارزه م� )ننــد و )ادر فن� هم 
از نزد$Q در جر$ان شــرا$ط آمادگــ� آن ها قرار خواهد 
گرفت . از ســو� د$گر، غالمرضا محمد� سرمرب� تيم 
مل� )شــت� آزاد هــم بر ا$ن باور اســت )ه ليــگ برا� 
)شت� و )شت� گيران بسيار مثبت خواهد بود، چرا)ه 
)شــت� گيران م� توانند ضمــن حضور در $ــQ رقابت 
خوب و سازنده از نظر ماد� هم منتفع شوند. سرمرب� 
تيم ملــ� )شــت� آزاد نيــز مثــل محمــد بنا $ادآور شــد 
رقابت ها� ليگ و عمل#رد )شت� گيران با دقت ز$ر نظر 
)ادر فنــ� خواهــد بــود و وضعيــت آزاد)اران با حضور 
در تنــور مبــارزات ليگ، مورد بررســ� قــرار م� گيرد. 
غالمرضــا محمــد� ســرمرب� تيــم ملــ� )شــت� آزاد 

بزرگســاالن با بيان ا$ن مطلب افــزود: «اول از همه چيز 
با$ــد از زحمــات و تالش هــا� آقا$ــان دبير، ســور$ان و 
ســازمان ليگ برا� گرفتن مجوز برگزار� رقابت ها� 
ليــگ و برگــزار� ا$ــن مســابقات تشــ#ر )نــم، در )ل 
رقابت هــا� ليگ برا� )شــت� و )شــت� گيران مثبت 
است، چرا)ه هم )شت� گيران م� توانند در $Q رقابت 
خوب شر)ت )نند و هم از نظر ماد� منتفع شوند. آغاز 
ليگ برا� )شــت� گيران� )ــه چند مــاه از رقابت ها� 

)شت� دور بودند بسيار خوب است، البته به عنوان )ادر 
فن� تيم مل� نگران� ها$� نيز از برگزار� ا$ن مسابقات 
دار$ــم و اميدوار$ــم )ــه همه بــا آمادگــ� الزم وارد ا$ن 
مسابقات شوند و برا� هيچ )شت� گير� آسيب د$دگ� 
بــه وجــود نيا$ــد.» محمــد� با اشــاره بــه صحبت ها� 
نا$ب رئيس فدراسيون )شت� مبن� بر نظارت )ادر فن� 
بر مســابقات ليگ گفــت: «آقا� ســور$ان صحبت ها� 
)امــل و جامع� را مطرح )ردند و من از نظرات ا$شــان 

اســتقبال م� )نــم و )امال با ا$ــن صحبت هــا موافقم. 
آقا� سور$ان در )شت� صاحب نظر هستند و نظر� )ه 
دادند )امال )ارشناس� بوده و وجودش در فدراسيون 
)شت� ما$ه بر)ت است.» محمد� در مورد برنامه ها� 
تيم ها� مل� و نحوه انتخاب نفرات تصر$ح )رد: «برا� 
مــا عمل#رد )شــت� گيران از مســابقات جهان� ســال 
گذشته، تورنمنت ها� مختلd، رقابت ها� جام تخت� 
و رقابت ها� قهرمان� آســيا در هند نيز مدنظر اســت، 
ضمن ا$ن )ه با$د عمل#رد اردو$� )شــت� گيران را نيز 
ببينيم، چرا)ه تمر$نات اردو$� بســيار برا� )ادر فن� 
مهم است و م� توانيم از وضعيت آمادگ� )شت� گيران 
اطالعــات )امل� داشــته باشــيم. رقابت هــا� ليگ و 
عمل#ــرد )شــت� گيران در آن را ز$ر نظــر م� گير$ــم و 
وضعيــت آن هــا را در ا$ــن رقابت ها بررســ� م� )نيم، 
البتــه منتظــر اعالم نظــر اتحاد$ــه جهان� )شــت� در 
مــورد برگــزار� رقابت هــا� جهانــ� بزرگســاالن در 
سال ٢٠٢٠ هســتيم، چرا)ه در برگزار� اردوها� ما 
و همچنين برگزار� دور برگشــت ليگ برتر تاثيرگذار 
اســت.» بد$ن ترتيب م� توان گفــت پي#ارها� ليگ با 
توجــه به تعطيل� اردوها و مســابقات رســم�، بهتر$ن 
فرصــت بــرا� )ادر فن� تيم هــا� مل� )شــت� آزاد و 
فرنگ� است تا بتوانند پس از ماه ها بالت#ليف�، نفرات 
مد نظر خود را ز$ر ذره بين قرار دهند و برنامه ها� خود 

را طبق همين شرا$ط تدو$ن )نند.»

بنا و محمدى خوشحال از شروع دوباره ليگ کشتی

 dمختل �در شــهرها �هفتــه چهــارم ليــگ برتر واليبــال با انجــام ٧ بــاز
برگزار شــد. تيم ها� فوالد سيرجان، شــهداب، خاتم، راه $اب، شهردار�  
گنبــد، شــهردار� وراميــن و هــراز حر$فــان خــود را ش#ســت دادنــد. در 
حساس تر$ن باز� هفته، شهردار�  اروميه در خانه خود با نتيجه ٣ - صفر 
از فوالد ســيرجان باخت. شــاگردان رضا تندروان در ٣ ســت ا$ــن باز� با 
امتيازات مشــابه ٢٥ - ٢٣ به برتر� رســيدند تا سيرجان� ها به چهارمين 
پيروز� پياپ� خود دست پيدا )نند. شهردار� اروميه با پشت سر گذاشتن 
نخستين باخت خود با ٢ پله سقوط، در رده پنجم قرار گرفت اما فوالد جا� 

ســا$پا را در رده نخست جدول گرفت. حاال شــاگردان تندروان تنها تيم� 
هستند )ه هر ٤ باز� ابتدا$� خود را با پيروز� پشت سر گذاشته اند و تمام 
 Q$ را تصاحب )رده اند. فوالد در ا$ن مسابقات فقط �١٢ امتياز ا$ن ٤ باز
ست به حر$فان واگذار )رده است. هر ٢ تيم استان $زد هم در ا$ن هفته به 
پيروز� خانگ� ٣- صفر مقابل حر$فان خود رســيدند. خاتم ارد)ان در ٣ 
ســت با امتيازات ٢٥ - ١٧، ٢٥ - ٢٣ و ٢٥ - ٢٢ مقابل هورسان رامسر 
پيروز شــد و شهداب $زد هم با ثبت امتيازات ٢٥ - ٢١، ٢٥ - ٢٣ و ٢٥ - 
٢٠ شهردار� قزو$ن را از پيش رو برداشت. سا$پا )ه در هفته ها� گذشته 

به ٣ پيروز� ٣ - صفر رســيده بود و در رده نخســت جدول قرار داشت، در 
ا$ن هفته سرانجام به مش#ل خورد. ا$ن تيم درحال� )ه مصطف� )ارخانه 
سرمرب� خود را به دليل محروميت در اختيار نداشت، در آمل با نتيجه ٣ - 
٢ به هراز باخت. سا$پا در ست ها� اول و دوم ا$ن باز� با امتيازات مشابه 
٢٥ - ٢٢ پيروز شد اما شاگردان بهروز عطا$� از آغاز ست سوم روند )ار را 
تغيير دادند و با پيروز� در ٣ ست پياپ� با امتيازات ٢٥ - ٢٢، ٢٥ -٢٠ و 
١٥ - ١٣ به $Q پيروز� دل چسب دست $افتند. سا$پا با تحمل نخستين 

باخت خود به رده دوم سقوط )رد.

فوالد سيرجان صدرنشين ليگ برتر واليبال شدفوالد سيرجان صدرنشين ليگ برتر واليبال شد

 dمين� گلــ مســابقات  دوره  دوميــن 
جــام رســانه با حضــور اصحاب رســانه، 
مهيــن   ،dگلــ فدراســيون  مســئوالن 
فرهاد� زاد، معاون امــور بانوان وزارت 
ورزش و جوانــان، خســرو�، مد$ــر )ل 
ســردار  فدراســيون ها،   wمشــتر امــور 

قاســم�، مشــاور وز$ــر ورزش در امــور 
رئيــس  صد$قــ�،  اميــر  ا$ثارگــران، 
 dفدراســيون ووشو در ســا$ت مين� گل
حميــد  شــد.  برگــزار  انقــالب  باشــگاه 
 dگلــ فدراســيون  رئيــس  عز$ــز�، 
در خصوص برگزار� جام رســانه گفت: 

«فدراســيون گلd نقش اصحاب رســانه 
را به عنوان ر)ن توســعه پذ$رفته و به آن 
توجــه )رده اســت.» نفرات برتــر در ا$ن 

مسابقات به شرح ز$ر است:
بخش بانوان 

١. محيا شهسوار� از خبرگزار� تسنيم

٢.  بهاره محمد� از خبرگزار� فارس
٣.هاجر عليزاده از فيلمسازان جوان

بخش آقا
ان 
١. ا)بر داداش زاده از روزنامه ا$ران

٢. سيامQ خاج� از روزنامه فرهيختگان
٣. جعفر جد� از خبرگزار� تسنيم

مسابقـــــــــات 
مينی گلف جام 
رسانه برگزار شد
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بازگشت شجاعيان به تهران
هافبــ� تيــم اســتقالل بــه دليــل عــدم بــاز� در ليگ 
قهرمانان آسيا به تهران بازگشــت. دار$وش شجاعيان، 
هافب� تيم استقالل 6ه همراه آب3 پوشان در دوحه قطر 
حضور داشت، به دليل بسته بودن پنجره نقل وانتقاالت 
اســتقالل نتوانست برا� آب3 پوشــان در ليگ قهرمانان 
آســيا باز� 6ند. ا$ن باز$<ن 6ه از ا$ــن اتفاقات ناراحت 

است، بامداد د$روز به تهران برگشت.
ولفسبورگ حریف یاران انصارى فرد در اروپا

در ادامــه د$دارهــا� دور ســوم و ماقبــل پا$انــ3 مرحله 
پلــ3 آف ليــگ اروپــا، تيــم آ.ا.@ آتن 6ــه بــرا� دومين 
باز� پياپ3 6ر$ــم انصار� فرد را در تر6يب و خط حمله 
داشــت، ميهمان تيم ســنت گالن ســوئيس بــود و موفق 
به 6ســب پيروز� $�-صفر شــد تا راه3 مرحله پا$ان3 
پل3 آف شــود. تيم آ.ا.@ آتن با برتر� مقابل سنت گالن 
ســوئيس با$د در مرحله نها$3 پلــ3 آف ليگ اروپا مقابل 

ولفسبورگ آلمان قرار بگيرد.
دشتی دوحه و استقالل را ترک کرد

عل3 دشــت3 قصد دارد با فسخ قرارداد خود با استقالل 
از ا$ــن تيــم جدا شــود. عل3 دشــت3 قصد داشــت پيش 
از رقابت هــا� ليــگ قهرمانان آســيا قرارداد خــود را با 
اســتقالل فسخ 6ند اما بعد از گفت وگو با 6ادر فن3 ا$ن 
تيــم تصميم گرفت تــا پا$ان رقابت هــا� مرحله گروه3 
همــراه ا$ن تيم در قطــر بماند. ا$ن باز$<ــن بعد از پا$ان 
رقابت ها به تهران برگشــت و احتمــاال به زود� از جمع 

آب3 ها جدا خواهد شد.

تعریف و تمجيد روزنامه پرتغالی از طارمی 
$ــ� روزنامــه ورزشــ3 پرتغــال نوشــت 6ــه مهــد� طارم3 
توانمنــد� الزم بــرا� بــاز� در تر6يــب اصل3 تيــم پورتو را 
دارد. سرجيو 6ونسيسائو، سرمرب3 پورتو در نخستين د$دار 
فصل جد$د ليگ برتر پرتغال برابر براگا 6ه با پيروز� ٣-$� 
تيمــش پا$ان $افــت وفــادار� اش را به باز$<نــان قد$م3 تر 
نشــان داد. او تــالش 6ــرد بــا احتيــاط بيشــتر� باز$<نان 
جذب شده در نقل وانتقاالت تابستان3 را وارد تر6يب اصل3 
پورتو 6ند. در واقع 6ونسيسائو نم3  خواست به روند معمول 
تيمش ضربه بزند. طارم3 بسيار باانگيزه است و توانمند� 
الزم بــرا� بــاز� در تر6يــب اصل3 پورتــو برابر بواو$ســتا را 
دارد. او خاطره خوب3 از باز� با ا$ن تيم در فصل گذشته در 
تر6يب ر$وآوه دارد 6ه درنها$ت باعث صعود تيمش به مرحله 
پل3 آف ليگ اروپا شد. با وجود حضور $ا عدم حضور طارم3 
در تر6يب اصلــ3 پورتو به طور حتم مهاجــم ا$ران3 دقا$ق3 

فرصت حضور در ميدان را خواهد $افت.

سا$ت اسپورت او6را$ن نوشــت: «باشگاه فنرباغچه تر6يه از مهاجم ا$ران3 اش 
خواهــش 6رده تا به تيم زور$ا� او6را$ن بپيوندد.» باشــگاه زور$ا� لوهانســ� 
او6را$ــن همچنان اميدوار به امضا� قرارداد با اللهيار صيادمنش، مهاجم ١٩ 
ساله فنرباغچه تر6يه است. ا$ن باز$<ن ا$ران3 با وجود توافق نخستين تيم ها� 
زور$ا و فنرباغچه با انتقالش به ليگ او6را$ن مخالفت 6رد. ا$ن باشگاه تر6يه ا� 
حاضر اســت ٧٠درصد مبلــغ انتقال صيادمنش را به او بپــردازد و هنوز ام<ان 
توافقش بــا زور$ا� او6را$ــن برا� نها$3 6ــردن ا$ن انتقال وجــود دارد. طبق 
اخبار رســانه ها� تر6يه ا� مدت زمان انتقال قرضــ3 صيادمنش به زور$ا ١٫٥ 
ســاله خواهد بود و پس از پا$ــان ا$ن مدت ام<ان خر$د قطع3 ا$ن باز$<ن برا� 

تيم او6را$ن3 با پرداخت ٣٫٥ميليون $ورو وجود دارد.

به نقل از ســا$ت رســم3 باشــگاه شــنزن چين، $ورد� 6را$g درباره نخستين 
باز� مرتض3 پورعل3 گنج3، مدافع ا$ران3 در تر6يب شنزن و گلزن3 اش برابر 
داليان در هفته سيزدهم سوپرليگ چين گفت: «او مدت ها باز� رسم3 انجام 
نداده بود و در ٥ تا ١٠ دقيقه پا$ان3 باز� برابر داليان دچار گرفتگ3 عضالن3 
شــد. پورعل3 گنج3 $� باز$<ن عال3 و باروحيه است.» سرمرب3 تيم شنزن در 
ادامه خاطرنشان 6رد: «پورعل3 گنج3 با توجه به حضور در خط دفاع3، روحيه 
رهبــر� در ميــدان را دارد و گلزن3 هم پــاداش باز� اش اســت. او برابر داليان 
نخســتين باز�  خود را برا� شــنزن انجام داد و ما از عمل<رد ا$ن باز$<ن خيل3 
راض3 هستيم.» تيم شنزن با نتيجه ٣-$� داليان را ش<ست داد. گل نخست 

شنزن در دقيقه ٢٥ توسط مرتض3 پورعل3 گنج3 به دست آمد.

تمجيد �را�# از پورعل�  گنج�اصرار فنرباغچه برا� انتقال صيادمنش به او�را�ن

١۵ آبان تاریخ احتمالی شروع فصل 
جدید ليگ یک 

بــه احتمــال ز$اد فصــل جد$ــد رقابت ها� 
فوتبــال قهرمانــ3 دســته اول باشــگاه ها� 
6شــور از ١٥ آبــان آغاز م3 شــود. بــا وجود 
مشخص شــدن روزها� فيفا هنوز سازمان 
ليــگ تار$خ فصــل جد$د رقابت هــا� ليگ 
برتر و ليگ $� را اعالم ن<رده اســت! البته 
ســهيل مهــد�، رئيــس 6ميتــه مســابقات 
پيش تــر گفته بود باز� هــا� فصل جد$د به 
احتمــال ز$اد در روزهــا� ابتدا$3 آبان ماه 

آغاز م3 شود.

درآمد ٤٣٠هزار دالر� سرخاب� در آسيا 
صعود استقالل و پرسپوليس، راهی براى 

تسویه حساب با طلبکاران! 
مرحلــه گروه3 ليگ قهرمانان آســيا بــه پا$ان 
رســيد و از بيــن ٤ نما$نــده 6شــورمان فقــط 
پرســپوليس و اســتقالل توانســتند بــه مرحله 
پا$تخــت  ســرخاب3  6ننــد.  پيــدا  راه  حذفــ3 
بــا صعود بــه مرحلــه $� هشــتم نها$ــ3 جمعا 
٢٠٠هــزار دالر هم پاداش م3 گيرند و با توجه 
بــه پاداش باز� هــا� گروه3 6ه بــرا� هر برد 
٥٠هــزار دالر و برا� هر تســاو� ١٠هزار دالر 
محاسبه م3 شود سرخاب3 در مجموع درآمد� 
٤٣٠هــزار دالر� در پا$ــان مرحلــه گروهــ3 
ليگ قهرمانان آســيا داشــته اند 6ه البته ســهم 
پرســپوليس بــا ٣ برد و $� تســاو� ١٦٠هزار 
دالر و ســهم اســتقالل با $ــ� برد و ٢ تســاو� 
٧٠هــزار دالر اســت. در واقع پرســپوليس 6ه 
بــه عنــوان ســرگروه از گــروه C صعــود 6ــرد با 
١٦٠هزار دالر از مرحلــه گروه3 و ١٠٠هزار 
دالر پــاداش صعود به مرحله حذف3 ٢٦٠هزار 
دالر درآمدزا$ــ3 6رده 6ه ا$ــن مبالغ م3 تواند 
بخشــ3 از بدهــ3 باشــگاه بــه بران<ــو $ــا د$گر 
طلب<اران را تامين 6ند. استقالل هم با درآمد 
١٧٠هــزار دالر� م3 توانــد حداقــل بخشــ3 
از دســتمزد شــيخ د$اباتــه و ميليــچ، ٢ باز$<ن 
خارج3 اش را از حسابش نزد  ا� اف س3 تسو$ه 
6ند. ســرخاب3 پا$تخت اگر بتواننــد به مرحله 
$� چهــارم نها$ــ3 صعــود 6ننــد، ١٥٠هــزار 
دالر د$گر پــاداش خواهند گرفت ضمن ا$ن 6ه 
مثــل مرحله گروهــ3 پاداش تســاو� و برد هم 
6ــه به ترتيب ١٠ و ٥٠هــزار دالر بود دوباره به 
حساب تيم ها وار$ز خواهد شد و اگر ٢ نما$نده 
ا$ران بتوانند در مرحله $� هشتم نها$3 مقابل 
تيم ها� الســد قطــر و پاختا6ور ازب<ســتان به 
پيروز� برســند حدا6ثر ٤٠٠هــزار دالر د$گر 

نصيبشان خواهد شد. 

تيم یحيی مثل 
پرسپوليس دهه ۶٠! 

تمجيد �ارشناسان از عمل7رد شاگردان �حي� مقابل الشارجه 

بــه  اســتقالل  از صعــود  پــس 
مرحله $� هشــتم نها$3 همه 
منتظر د$دار پرسپوليس و الشارجه بودند تا 
مشخص شود آ$ا نما$نده د$گر� از ا$ران در 
مرحلــه حذف3 حاضــر خواهد بود $ــا نه؟ در 
حالــ3 6ه خيل3 هــا گــروه C را گــروه مرگ 
ناميده بودند اما پرســپوليس تمام معادالت 
ا$ن گروه را به هم زد و در $� د$دار تماشا3$ 
و پرگل توانســت الشارجه امارات را با نتيجه 
٤-صفر ش<ســت دهد و با 6سب ١٠امتياز 
به عنوان صدرنشين گروه مرگ صعود 6ند. 
در ا$ن د$دار آل 6ثير، وحيد امير�، شــجاع 
خليــل زاده و مهــد� عبــد� بــرا� نما$نده 
6شــورمان گلزن3 6ردند تا جشــن صعود با 
جشــنواره گل همــراه باشــد. ا$ن اتفــاق در 
حال3 افتاد 6ه پرســپوليس ا$ــران و التعاون 
عربســتان اميــد 6متر� نســبت به شــارجه 
امــارات و الدحيل قطر داشــتند و پا$ين تر از 
آن ها قرار گرفته بودند اما با ش<ست الدحيل 
مقابــل التعاون و ش<ســت الشــارجه مقابل 
نما$نــده  و  پرســپوليس  ا$ــران،  نما$نــده 
عربســتان راه3 مرحله حذف3 شــدند. حاال 
سرخ پوشــان ا$ران با$د فردا در د$دار مرحله 
 D هشــتم نها$3 به مصاف تيم دوم گروه �$

6ه السد قطر است و ژاو�، ستاره سرشناس 
اسپانيا$3 هدا$ت آن را بر عهده دارد، بروند. 

  
بــرد قاطــع پرســپوليس مقابــل الشــارجه 
و  6ارشناســان  شــد  باعــث  امــارات 
از  تمجيــد  و   gتعر$ــ بــه  فوتبال دوســتان 
شــاگردان $حيــ3 گل محمــد� بپردازنــد 
و نســبت به صعود سرخ پوشــان بــه مرحله 
$� چهارم نها$3 اميدوارتر باشــند. ســپهر 
حيدر�، مدافع سابق پرســپوليس درباره 
پيروز� پرســپوليس برابر الشارجه امارات 
گفــت: «ف<ــر م3 6نــم پرســپوليس برابــر 
شــارجه به همان پرســپوليس هميشــگ3 
٥٠درصــد  ا$ــن  بــود.  شــده  نزد$ــ� 
پرسپوليس است و مطمئنا با گذشت زمان 
تيم م3 تواند از ا$ن بهتر هم بشود. مطمئن 
هماهنگــ3  بــه  پرســپوليس  اگــر  باشــيد 
بيشتر� برســد م3 تواند خيل3 بهتر از ا$ن 
هــم باز� 6نــد. ما در د$ــدار برابر شــارجه 
د$د$ــم 6ــه پرســپوليس بــه حر$ــg اجازه 
خودنما$3 نداد. ما همين السد را ش<ست 
داد$ــم و بــه فينــال آســيا رفتيــم. بنابرا$ن 
توانا$3 ش<ست ا$ن تيم را دار$م.» مرتض3 
فنون3 زاده، پيش<سوت باشگاه پرسپوليس 

هــم بــا اشــاره بــه بــاز� خــوب شــاگردان 
گل محمد� مقابل الشــارجه گفت: «باز� 
شاگردان $حي3 در نيمه نخست، آدم را $اد 
پرسپوليس دهه ٦٠ م3 انداخت. باز$<نان 
دســتورات را اجرا م3 6ردند و ثمره آن هم 
چنين برد� شــد. من حت3 دوست داشتم 
به جوانان3 مثل مهد� عبد� باز� برســد 
6ه خــود� نشــان دهند 6ه ا$ــن اتفاق هم 
افتــاد. البتــه مهم صعــود پرســپوليس بود 
6ه رقــم خورد و مهم نيســت در مرحله بعد 
به چه تيم3 بخــورد. هر ٨ تيم3 6ه صعود 
6ردند، از بهتر$ن ها� غرب آســيا هســتند 
و مــن ف<ــر م3 6نــم ا$ــن پرســپوليس زور 
بردن الســد را هم دارد.» سرپرســت سابق 
تيم پرســپوليس هم نظر� مشابه حيدر� 
و فنونــ3 زاده دارد. محســن خليل3 با بيان 
ا$ن 6ــه باز$<نــان پرســپوليس بــا  انگيــزه 
باال$ــ3 به مصاف الشــارجه رفتنــد، گفت: 
«گلزن3 در دقا$ق ابتدا$3 باعث شــد تيم با 
تمر6ز باال$3 6ار را ادامه بدهد و ن<ته د$گر 

ا$ن بود در اواسط نيمه نخست، شارجه $� 
فرصت بســيار خوب داشــت 6ه حامد ل� 
مهــار 6رد و اجازه نداد دروازه  پرســپوليس 
بــاز شــود. ا$ــن ٢ عامــل نقــش مهمــ3 در 
موفقيت پرسپوليس داشتند. در ا$ن د$دار 
همه باز$<نــان پرســپوليس 6يفيت باال� 
خود را نشــان دادنــد. احســان پهلوان هم 
نشــان داد در آ$نده حرف ها� ز$اد� برا� 
گفتن خواهد داشــت. البته گلزن3 عيس3 
آل 6ثيــر هم بســيار مهم بــود و بــه نظر من 
وحيد اميــر� هم بهتر$ن عمل<ــرد خود را 
به نما$ش گذاشــت.» و� همچنين درباره 
مصاف پرســپوليس برابر الســد هم گفت: 
«السد با تف<ر جد$د� در مسابقات حضور 
دارد و ژاو� تجــارب بــاز� در بارســلونا را 
بــه الســد آورده امــا مهره هــا� الزم بــرا� 
اجــرا� تف<ــرات خــود را نــدارد. باز$<نان 
پرســپوليس اگر مثل باز� برابر شــارجه به 
ميدان بروند، قطعا م3 توانند ا$ن تيم را هم 

ش<ست بدهند.»
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