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با ابالغ دستورالعمل نحوه مقابله با  ترک وظایف قانونی مدیران از سوی رئیسی
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مثبت گرا  نمی دانید
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 انتخاب لباس چقدر از
 عمر زنان را هدر می دهد؟
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صادرات نفت ایران به چین

۱۰

 خط و نشان عملی 
برای نا امن کنندگان مرزها

 استقرار یگان های زرهی سپاه  
و رزمایش ارتش در مرز قره باغ  
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   صفحه ۲

 معادله پیچیده برنده 
و جنگ خیابانی !

یک هفته پیــش از پایــان رای گیــری هــای انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در روز سوم ...
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  صفحه ۲

 تزریق سم 
به هوای شهر!

تشکیل پرونده برای 8  واحد 
 تولیدی ایزوگام به دلیل آالیندگی 

  خراسان رضویمحیط زیستی
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. تکشماره 20000 ریال در مشهد
. تکشماره 12000 ریال در شهرستان ها

قاطعیت، اقناع و همکاری علیه کرونا
رهبر انقالب برای مقابله با وضعیت تاسف بار شیوع ویروس کووید ۱۹ از ستاد ملی کرونا مطالبه کردند

  صفحه 5

 هتک حرمت رئیس جمهور غلط بود
انتقاد، متفاوت از اهانت است

تامین اجتماعی برای حل مشکل بیکاران ناشی از کرونا 
اقدام کند

 همه دستگاه ها باید مصادیق محدودیت های 
وزارت بهداشت را اجرا کنند

6

رفتیم، می آییم!
  »خندوانه« به زودی برمی گردد 

 در ۱۹ ماه غیبت این برنامه 
بر تلویزیون چه گذشت؟

کنسرت کرونایی،  احتمال 
بازگشت  مایلی کهن و خانه ای 

در تصرف قوری ها !
   صفحه های ۷، ورزشی و زندگی
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 معادله پیچیده برنده
 و جنگ خیابانی!

یک هفته پیش از پایان رای گیری های انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در روز سوم نوامبر 2020 
، فعالیت موسسات نظرسنجی برای پیش بینی 
برنده انتخابات 2020 در این کشور شدت گرفته 
است. در روزهای اخیر اغلب موسسات نظرسنجی، 
ــدی فاصله دونالد ترامپ،  از کاهش چند درص
جوبایدن،  مقابل  در  خــواهــان  جمهوری  نامزد 
نامزد دموکرات ها، به ویژه در ایالت های حساس 
موسوم به »صحنه نبرد« خبر داده اند. با این حال، 
هنوز بایدن از برتری حدود 8 درصدی در میانگین 
نظرسنجی های ملی در سطح آمریکا برخوردار 
است. سی ان ان در گزارشی نوشت: »بررسی 
های آماری و نظرسنجی های انجام شده در سه 
ایالت با آرای نامشخص و سرنوشت ساز در غرب 
آمریکا نشان می دهد بایدن با فاصله ای چشمگیر، 
از رقیب جمهوری خواه خود دونالد ترامپ پیش 
افتاده است.«به گــزارش این شبکه تلویزیونی ، 
با وجــود این که ترامپ در انتخابات 2016 در 
ایالت های میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین 
پیروزی قاطعی به دست آورد ، ولی نظرسنجی 
های انجام شده در این سه ایالت در انتخابات 
، نشان می دهد رقیب دموکرات وی در هر سه 
ایالت پیشتازی محسوسی نسبت به وی دارد . 
این میزان آرای احتمالی که نظرسنجی ها نشان 
می دهند، حد نصابی است که هیالری کلینتون 
هرگز نتوانست به آن ها دست پیدا کند.هر چند که 
هیچ تضمینی مبنی بر این که این آرا تا روز انتخابات 
باقی بماند وجود نــدارد، ولی نگاه به نظرسنجی 
های انجام شده در سطح ملی در میان دو گروه 
بسیار مهم در جامعه آمریکا، یعنی سفید پوستانی 
که تحصیالت ندارند و زنان سفید پوست نشان می 
دهد ترامپ در سال 2016 در حالی که 30 درصد 
از رقیب دموکرات خود در آرای سفید پوستان بدون 
تحصیالت دانشگاهی پیش بود، این میزان اکنون 
به 17 درصــد رسیده است . پیشتازی ترامپ در 
میان زنان سفید پوست نیز که در 2016،  5 درصد 
بود، جای خود را به پیشتازی بایدن در 2020 با 
ــت.از سوی دیگر ، بر اساس  12 درصــد داده اس
میانگین نظرسنجی های ملی فاصله دونالد ترامپ 
با جو بایدن طی 14 روز منتهی به 24 اکتبر، با 1.9 
درصد کاهش، از عدد 10 درصد به عدد 8.1 درصد 
کاهش یافته است. با این حال، برتری بایدن در برابر 
ترامپ حتی یک هفته پیش از پایان رای گیری ها 
در روز سوم نوامبر، تضمین کننده پیروزی نامزد 
دموکرات ها بر نامزد جمهوری خواهان نیست. زیرا 
چه بسا، نامزد دموکرات ها همچون سال 2016 ، 
رای مردمی بیشتری کسب کند اما در نهایت، این 

نامزد جمهوری خواهان باشد که با اتکا به برتری 
آرای الکترال، برای چهار سال دیگر در کاخ سفید 
ماندگار شود.البته تنش های سیاسی کنونی در 
ریاست  انتخابات  معمول  پیچیدگی  بر  آمریکا، 
جمهوری افزوده است. ترامپ بارها اعالم کرده که یا 
در انتخابات پیروز می شود یا در انتخابات تقلب شده 
است. به عبارت دیگر اگر ترامپ به پیروزی قاطع 
دست نیابد، ستاد انتخاباتی جمهوری خواهان به 
بهانه تقلب در انتخابات، به ویژه با زیر سوال بردن 
روند انتخابات پستی، موضوع را به دادگاه خواهند 
کشاند. پایان فرایند قضایی شکایات انتخاباتی 
نیز دیوان عالی فدرال خواهد بود، نهادی که در 
آن، قضات محافظه کار به لحاظ عــددی، برتری 
ــد. به نظر می رسد ترامپ روی آرای قضات  دارن
ــدرال بــرای پیروزی در انتخابات  ــوان عالی ف دی
حساب ویژه ای باز کرده است.اما اگر آرای الکترال 
کالج به گونه ای میان دو نامزد جمهوری خواه و 
دموکرات تقسیم شود که هیچ یک نتوانند حداقل 
270 رای را کسب کنند، مسئولیت انتخاب رئیس 
جمهوری بعدی آمریکا برعهده کنگره قرار خواهد 
گرفت. در این حالت، حتی با وجود برتری عددی 
دموکرات ها در مجلس نمایندگان بعدی، شانس 
ترامپ برای پیروزی بیشتر است. زیرا هر ایالت در 
زمان رای گیری فقط دارای یک رای خواهد بود و 
ایالت هایی با اکثریت نمایندگان جمهوری خواه 
با اکثریت نمایندگان دموکرات  ایالت هایی  از 
بیشتر خواهند بود.به هرحال، با توجه به پیچیدگی 
فــراوان نظام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
هرگونه پیش بینی نتایج آن بر اساس نظرسنجی 
ها تقریبا غیر ممکن است. با این حال، به نظر می 
رسد یک موضوع  دور از انتظار نخواهد بود و آن 
این که انتخابات 2020 با اعتراضات و تنش های 
خیابانی همراه شود. از هم اکنون تدابیر امنیتی 
برای جلوگیری از اعتراضات خشن خیابانی علیه 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برخی 
از شهرها و ایالت های این کشور تشدید شده و حتی 
در برخی از مناطق، حضور افراد با اسلحه در اطراف 
حــوزه های رای گیری در روز انتخابات در سوم 
نوامبر ممنوع شده است. اظهارات جنجالی ترامپ 
از جمله این که در مناظره نخست با بایدن خطاب به 
شبه نظامیان گفت » کنار بایستید و منتظر بمانید« 
به عنوان اشاره ای برای به آشوب کشاندن انتخابات 
آمریکا توصیف شد.این نگرانی تا جایی افزایش 
یافته است که سازمان عفو بین الملل نیز اعالم کرد 
در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، 
امنیت معترضان و رأی  دهندگان، دیگر تضمینی 
ندارد. بر اساس گزارشی که عفو بین الملل منتشر 
کرده است، نیروهای امنیتی آمریکا هم اکنون قادر 
به جلوگیری از بر هم زدن گردهمایی  های مسالمت 
 آمیز نیستند.با توجه به این که در سال های اخیر 
سالمت و امنیت انتخابات در برابر مداخالت داخلی 
و خارجی به شدت زیر سوال رفته است، به نظر می 
رسد نامزد و جریان سیاسی شکست خــورده در 
انتخابات 2020 ، نتایج را به راحتی نپذیرد و به 
مقاومت خیابانی روی بیاورد، موضوعی که می تواند 

در جامعه چند پاره آمریکا، فاجعه بیافریند.
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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یــادش بــه خیر زمــانــی دریــافــت یــارانــه،  •
مخارج بنزین و پرداخت قبوض و خرید نان 
را جوابگو بود. این دولت  مردم را ازدریافت 
یارانه بی نیاز کرد. اکنون دریافت یا عدم 

دریافت یارانه فرقی نمی کند!
 آقــای پروین فرموده انــد 600 میلیون  •

دالر برای فوتبال در نظر بگیرید. به این آقا 
بفرمایید برود پایین شهر وضعیت مردم را 

ببیند ...  این آقا چه سفارش هایی دارد؟
بر سرترین سهام  •  سهام عدالت خــاک 

هاست، سهامم را در کارگزاری بانک ملت 
به فــروش گذاشتم اما یک ریــال پرداخت 

نمی کنند! این چه وضعی است؟
جدیدا تمام محصوالت لبنی مخصوصا  •

شرکت ... کم فروشی دارن و تمامی این 
محصوالت سرخالی هستند. محصوالت 
لبنی هم مثل چیپس و پفک شدن و همش 
ــود، کم  ــران فروشی کم ب بــاد هــواســت! گ

فروشی هم اضافه شد!
 بعضی هــا بــه کجا دارن مــیــرن چنین  •

شتابان؟ چقدرحرص و طمع مال دنیا؟ آیا 
آن هایی که رفتند با خود چیزی بردند؟ آیا 
وارث هایشان هم با خود چیزی می برند؟! 

کاش لحظه ای فکر می کردند.
 چند تا نان ساندویچی و یک بسته نان  •

خشک خریدم و چند تا دونه سوسیس شد 
60 هزار تومان! دست این مسئولین درد 
نکند. شندرغاز یارانه ای که میدن حتی 

کفاف یک وعده غذا هم نمی کنه.
 داماد باجناقم سرصد نفر کاله گذاشته  •

بود. پول شان را  گرفته بود، می گفت سود 
خوبی میدم. انداختنش زنـــدان. جالب 
این جاست که او به زنش گفته بود غصه 
نخوری،...می خورم و می خوابم. این جا 
خوش می گذره. از آخر هم تو زندان مرد. 
دولت نگذارد خالفکاران تو زنــدان کیف 

کنند. ازشان کار بکشد. 
 به جرئت می توان گفت درطول مدت 7  •

سال دولت آقای روحانی حتی یک درصد 
هم تورم نداشته ایم!  اگر تورم می داشتیم 
باید پرداخت یارانه هم به آن نسبت افزایش 

می یافت.
ــدارس هیچ فــایــده ای نــدارد  •  تعطیلی م

چون فقط مسافرت ها افزایش پیدا می کند 
ــوزان در کوچه و  ــش آم و باعث حضور دان

خیابان ها می شود.
امــروز تعداد نسبتا زیــادی از واحدهای  •

مسکن مهر آماده تحویل شد بیش از 7سال 
مردم طبقه متوسط معطل این روزها بودند 
و چه هزینه مضاعفی بر این مردم تحمیل 
شد ! ان شــاءا... مسّببین این بی تدبیری 
که َعمدی بــودن آن محرز بود در روز یوم 

الحسره به َجزای اعمال خود برسند.

مــادر بزرگی گریه می کــرد از تنهایی و  •
پدر بزرگی از زندگی های ساده قدیم. هر 
چند بــدون امکانات ولی مــردم به معنای 
واقعی زندگی می کــردنــد. نه زورگیری 
بود، نه تقلب و نه این قدر معتاد و بچه های 

کار بودند!
 باید متاسف بود برای کسانی که در این  •

ــای کرونایی دست از کالهبرداری  روزه
و قاچاق و دزدی با احتکار بر نمی دارند. 

حیف نام انسان روی این ها !
چرا کسی به داد کشاورز نمی رسه؟ بنده  •

زعفران دارم. االن گل زعفران رو دارن مفت 
می خرن و کسی نیست نظارت کنه. با این 
مخارج و کارگر گــران فقط کمر کشاورز رو 
شکستین. قشری ضعیف تر از کشاورز هست؟

من کارمندم. رفتم تست کرونا دادم و  •
مثبت بودم. رفتم استراحت و وقتی برگشتم، 
گفتن یه تست بگیرین و تاییدیه سالمت بدین 
که حداقل تو محیط ناقل نباشین. ولی به ما 
گفتن کیت تست کرونا گرونه و دولت با هر 

کارت ملی یه تست بیشتر نمی گیره!
برادر عزیزی که فرمودین کاش مسئوالن  •

پارکینسون بگیرن تا شاید کــاری کنن ، 
ــه  ــزم مــســئــوالن هــمــه جـــور دارو واس ــزی ع
خودشون آماده و مهیا دارن و فقط تو حرف 

زدن استاد هستن. 
من همیشه منتظر رسیدن روز چهارشنبه  •

آبنبات جــدیــد هستم.  و خــوانــدن مجله 
داســتــان کمیک خیلی جالب بــود .لطفًا 

ادامه داشته باشد.
 چرا قبل از انجام کار موضوع بازگشت دالر  •

از کشورهای دیگر را رسانه ای می کنید؟  مگر 
نمی دانید دشمن دست به کارمی شود و 
جلوی این عمل را می گیرد؟  تا کی اسرار 

مملکت را نابخردانه فاش می کنید؟
 بانک تجارت برای پرداخت ودیعه مسکن  •

30میلیونی برای مستاجرها دوتا کارمند با 
کسر حقوق می خواهد، ما اگر ضامن داشتیم 
چرا معطل این بانک ها باشیم؟ فقط تبلیغات 

دروغین کمک به مستاجرها کردند.

جوابیه اتوبوسرانی مشهد
بــه درج مطلبی در ستون حرف  بــا توجه 
99 با موضوع »شهرداری  مــردم 22 مهر
رضویه هیچ اقدامی نمی کنه. از خدمات 
اتوبوسرانی گرفته تا قطع کردن آب چند 
روز در هفته و...« به استحضار می رساند 
خط 502 با 18 دستگاه اتوبوس و میانگین 
سرفاصله 10 دقیقه  در حال سرویس دهی 
به شهروندان محترم است. الزم به توضیح 
است که خط یاد شده دسترسی ساکنین 
محترم شهر رضویه به پایانه غدیر و خط یک 

قطار شهری را فراهم ساخته است.

ــوه مــقــابــلــه با  ــح دســتــورالــعــمــل ن
ترک وظایف قانونی مدیران و 

کارمندان و پیشگیری از آن، 
در 12 ماده از سوی رئیس قوه 
قضاییه ابالغ شد. به گزارش 

میزان، ایــن دستورالعمل در 
ــی و قانونی  اجـــرای وظیفه ذات

قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و 
نظارت بر حسن اجرای قوانین، صادر شده 

است. براساس بند الف ماده 3 دستورالعمل 
مــزبــور، دادســتــان هــای سراسر کشور مکلف  
مسئوالن  و  مدیران  فعل های  شده اند،ترک 
دستگاه های اجرایی را که سبب بروز خسارت 
و صدمه به اموال عمومی و حقوق اساسی مردم 
می شود، پیگیری ویژه کنند. آیت ا... رئیسی، 
23 تیرماه امسال در جلسه شورای عالی قوه 
قضاییه، ضمن اشــاره به مقوله ترک فعل ها، 
خطاب به مسئوالن عالی قضایی تاکید کرد: 
کوتاهی ها را خوب پیگیری کنید. ما باید در این 
کشور قصور ها را در دوره های مختلف پیگیری 
کنیم، اگر پیگیری نکردیم، نتیجه اش می شود 
ــوزی. مگر می شود که  ده هــا انفجار و آتــش س
هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آن 
که تعقیب بشود؟! تمام ترک فعل ها و قصور ها 
باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب 
خسارت جــدی در کشور مــی شــود.در بند ب 
ماده 3 دستورالعمل مزبور نیز به موضوع ترک 
فعل هایی پرداخته شده که در هنگام بروز سوانح 
و بالیای طبیعی نظیر سیل و زلزله، برجسته 
می شوند و نمونه مشابه آن در  سیل فروردین 98 
بروز و ظهور داشت. در بند مورد اشاره آمده:»در 

اداری  تصمیمات  ــه  ک مــــواردی 
مدیران و مسئوالن یا ترک فعل یا 
تأخیر ناموجه آنان در اقدامات 
فوری امدادی یا نحوه مدیریت 
ســوانــح و بــالیــای طبیعی به  
گــونــه ای باشد که زمینه ساز 
وقوع خسارت به منابع و اموال 
عمومی یا سالمت شهروندان شود، 
دادستان های سراسر کشور مکلف اند ضمن 
اعالم مراتب به سازمان بازرسی کل کشور با 
انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار  
یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند«.یکی 
دیگر از مسئولیت های سازمان بازرسی که در 
ماده 2 این دستورالعمل بر آن تاکید شده، این 
است که» چنان چه یک دستگاه اجرایی ظرف 
مدت متعارف اقدام الزم جهت اقامه دعوی به 
عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق 
عمومی خسارت وارد شود، سازمان بازرسی کل 
کشور باید مراتب را به دادستانی اعالم کند تا 
دادستانی از دادگاه درخواست جبران خسارت 
توسط دستگاه اجرایی مورد اشاره را به عمل 
آورد«.همچنین در ماده 6 این دستورالعمل  بر 
صدور فوری قراِر تعطیلی واحدی که احتمال 
بــروز خطر یا حادثه در آن مــی رود تاکید شده 
است. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس 
در واکنش به ابالغ این دستورالعمل گفت: ابالغ 
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی 
مدیران و کارمندان می تواند باعث این شود 
که اگر فردی ناتوان است دیگر سراغ گرفتن 
مسئولیت نرود لذا این ابالغیه می تواند مردم را 

از دست مدیران ناکارآمد راحت کند.

  با ابالغ دستورالعمل نحوه مقابله با  ترک وظایف قانونی
 مدیران از سوی رئیسی 

ترک فعل های خسارت بار مسئوالن پیگیری 
قضایی می شود

همتی: نرخ سود بانکی افزایش نمی یابد

با وجود اصرار برخی کارشناسان برای افزایش 
نــرخ ســود بانکی، در شرایط تورمی فعلی، 
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: به دنبال 
روش هــای دیگری برای کاهش فشار تورمی 
در بازار هستیم.به گزارش ایسنا، عبدالناصر 
همتی در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به 
اثر تحریم ها، کرونا و کسری بودجه بر تشدید 
اجتناب ناپذیر رشد نقدینگی، گفت: »نظر به 
خطری که تشدید نگران کننده تورم به صورت 
آسیب های جدی به دهک های متوسط و پایین 

جامعه و ایجاد نبود اطمینان و نیز ممانعت از 
تداوم فعالیت های تولیدی دارد، منطقی است 
که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر کنترل 
تورم باشد. با وجود درد و رنجی که ملت ما از 
تحریم ها دیده است، اقتصاد ایــران، آن طور 
که آمریکا تصور می کرد دچارفروپاشی نشده و 
نشانه های فاصله گرفتن از عمق رکود را نمایان 
ساخته است و تمام تالش بانک مرکزی باید 
معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکن و 
تداوم وضعیت رو به بهبود بخش حقیقی باشد.«

قیمت جدید مرغ در خراسان شمالی تعیین شد

شیری- قیمت جدید مرغ در خراسان شمالی، 
تعیین شد.سرپرست سازمان صمت خراسان 
شمالی گفت: طی تصمیم کارگروه تنظیم بازار 
استان، مرغ از روز سه شنبه به قیمت هر کیلو 
 19 هزار و 755 تومان برای مصرف کننده و

مرغ منجمد هم به قیمت 15 هزار تومان در 
واحدهای حاشیه شهر توزیع می شــود.وی 
خاطرنشان کرد: برنامه ریزی به گونه ای است 
که مرغ مصرفی استان از واحدهای تولیدی 

استان تامین شود.
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پیشخوان بین الملل 

تیتر یک روزنامه فرانسوی"لو پاریزین" "آمار هشدار 
دهنده خشونت در پاریس""با کووید19 بزهکاری 
تکامل می یابد. افزایش سرقت، خشونت و دزدی 
ــری پرکرس، رئیس  ثبت می شــود. به نظر وال
شورای منطقه ای ]پاریس وحومه[ باید در مترو از 
]روش[ تشخیص چهره برای ردیابی جیب برها 

استفاده کرد".

  دکترحامد رحیم پور
international@khorasannews.com

عادی سازی برهان یا سودان؟! 

رژیم صهیونیستی و ســودان، تحت میانجی گری 
ایاالت متحده آمریکا اعالم کردند که با توافق صلح 
ــادی می کنند. به دنبال توافق  ــط شــان را ع رواب
خارطوم -تل آویــو، پمپئو نیز از کمک ناچیز ۸1 
میلیون دالری این کشور به سودان خبر داد.رقمی 
ناچیز که در واقــع بهای خیانت ســودان به آرمان 
فلسطین است.هرچند شاید در پشت پرده ،محمد 
بن سلمان سبیل"عبدا... البرهان" و رفیق گرمابه 
و گلستان او "محمد حمدان دقلو" را بیش از این 
ارقام چرب کرده باشد.البته ولیعهد سعودی برای 
تندتر شدن دور عادی سازی  نیاز به خط شکن های 
بیشتری درجهان عرب دارد که یکی یکی هنوز تا شب 
انتخابات آمریکا به صف هستند،سران کشورهایی 
مانند کومور ،موریتانی و حتی شایدعمان .در مقابل 
جرد کوشنر داماد یهودی والبته متنفذ ترامپ نیز به 
همراه پمپئو از ناشیگری و نابلدی سیاست خارجی 
ترامپ سوءاستفاده کــرده و به طورعجوالنه ای 
درصدد   به قطار کردن مقامات پول پرست وجاه 
طلب است  تا سرعت عادی سازی را در کشورهای 
عربی تسریع ببخشد،غافل از آن که عادی سازی یا 
همان تطبیع ازطریق عقول وارواح مردم این کشورها 
که از اشغالگری تنفر دارند باید تطبیق یابد.برای 
مثال آیا ملت سودان ملتی است که دولت موقتش 
که اعضای آن از بقایای رژیم البشیر و مهره های 
سعودی و اماراتی هستند بتوانند موضع آنــان را 
درخصوص قضیه فلسطین تغییر دهند؟تجربه تلخ 
مصر و اردن با عادی سازی بهترین دلیل بر بی ثمر 
بودن این گزینه اجباری برای ملت سودان است.
ــزون بر ایــن، هرچند ترامپ نیز  درشــب های  اف
نزدیک به انتخابات به دنبال بهره برداری حداکثری 
درداخل آمریکاست اما  به دودلیل این قطار عادی 
سازی نمی تواند نتایج موثری بر آرای مردم داشته 
باشد یکی این که دغدغه مردم آمریکا عادی سازی 
مناسبات اسرائیل واعراب نبوده ودیگری این که 
رای دهندگان تصمیم خود را   پیش از این گرفته  
یا حتی رای خود را به صندوق ها ریخته اند.با 
ایــن حال،به نظر می رسد اردوگـــاه نظامیان در 
شورای حاکمیت سودان نیاز رئیس جمهور آمریکا 
به دستاورد سازی را درک کرده اند لذا تصمیم 
گرفته اند که با تیر عادی سازی دو هدف را بزنند؛ 
هم حامیان سرسخت شان یعنی خاندان سعودی 
و ابوظبی را راضی کنند و هم شرکایشان یعنی 
"نــیــروهــای آزادی و تغییر" را بــا حمایت محور 
سعودی-آمریکایی از قدرت حذف کنند و اوضاع 

سیاسی سودان  را به نفع خود رقم بزنند.

با تاکید بر این که روسیه نباید درمنطقه قره باغ ورود مستقیم نظامی کند 

 علی اف: آماده مذاکره برای
 آتش بس هستیم 

جنگ میان نیروهای آذربایجانی و ارمنی، 
بر سر قره باغ کوهستانی و مناطق اشغالی 
جمهوری آذربایجان در حالی ادامه دارد 
که رئیس جمهور آذربایجان اعالم کرده 
ــاده اســت مــذاکــرات دربــاره  ،کشورش آم
آتش بس در منطقه مورد مناقشه قره باغ 
کوهستانی را برگزار کند.علی اف به شبکه 
آمریکایی »فاکس نیوز« گفت: »آن ها ]طرف 
ارمنستانی[ باید درخــواســت مشارکت 
نظامی مستقیم از روسیه را متوقف کنند. 
ایــن بــیــهــوده اســـت. در تــمــام ایــن مدت 
این  ارمنستان  نخست وزیر  تــالش هــای 
بــوده که از روسیه بخواهد بــرای جنگ با 
این  بفرستد.  نیرو  آذربایجان  جمهوری 
بسیار خطرناک اســت.« او تاکید کرد که 
با درگیر شــدن طــرف ثالث در رویارویی 
نظامی بر سر این منطقه مخالف است.این 
در حالی است که روسیه، آمریکا و فرانسه 

از دو طرف خواسته اند بــدون تعیین 
پیش شرط مذاکرات را از سر بگیرند؛ 
ترکیه در طــرف دیگر گفته به هر 
شکل ممکن چه در مذاکرات و چه در 

درگیری از طرف آذری حمایت 
خواهد کرد. پیشتر رئیس 

ارمنستان  جمهور 
در مصاحبه ای 

ــه  ــ ــیـ ــ روسـ
یــک  را 

میانجی قابل اعتماد در زمینه حل تنش 
قره باغ برشمرد. »آرمن سرکیسیان« رئیس 
جمهور ارمنستان در مصاحبه خود با هفته 
نامه مصری »االهــرام« گفت: »روسیه یک 
میانجی مورد اعتماد و فعال در زمینه حل 
منازعه قره باغ اســت«.در فضای میدانی 
نیز، نیروهای جمهوری آذربایجان برای 
اولین بار بعد از جنگ اول قره باغ توانستند 
آن سوی مرز مشترک با ایران را تا شهرک 
»آغ بند« واقع در نزدیکی مرز ارمنستان آزاد 
کنند.برخی منابع غیررسمی می گویند 
،نیروهای جمهوری آذربایجان خــود را 
به کریدور زمینی »الچین« که قره باغ را 
به ارمنستان وصل می کند، رسانده اند 
و درگیری  در اطــراف این راه ارتباطی به 
شــدت ادامــه دارد.هــمــزمــان با پیشروی 
نیروهای جمهوری آذربایجان، »جیحون 
بایرام اف«، وزیر خارجه این کشور با »مایک 
خود  آمریکایی  همتای  پمپئو«، 
در واشنگتن دیــدار و گفت وگو 
کرد. قرار است دیدار مشابهی 
نــیــز بــیــن وزیــــران خــارجــه 
ارمنستان و آمریکا 
با هدف توقف 
درگیری ها 
ــام  ــ ــجـ ــ انـ

شود.

کامیار-در حالی که 9 روز به روز نهایی انتخابات 
آمریکا مانده است تاکنون 57.4 میلیون نفر پیش 
هنگام رای داده اند .همان گونه که انتظار می رفت 
رقابت بین نامزدها هم شدیدتر شده است.دونالد 
ترامپ بــرای تاثیرگذاری بر آرای مــردم فلوریدا 
که یکی از ایالت های سرنوشت ساز در انتخابات 
محسوب می شود از شامگاه جمعه راهــی ملک 
شخصی خود در مارا الگوی این ایالت شد و صبح 
شنبه هم به پای صندوق رای رفت تا نام خود را در 
انتخابات پیش از موعد به صندوق رای بیندازد.وی 
با این کار نشان داد که اعتقادی به رای گیری پستی 
ندارد و در جمع خبرنگاران هم گفت که آرای پستی 
امنیت رای گیری حضوری را ندارند.وی پس از این 
اقدام و در حالی که همسرش برخالف سال ۲۰1۶ 
او را در رای گیری همراهی نمی کرد، عازم ایالت 
کارولینای شمالی  شد تا در گردهمایی انتخاباتی 
موسوم به "آمریکا را بار دیگر عظمت می بخشیم" 
سخنرانی کند.ترامپ که به استناد نظر سنجی ها از 
رقیب خود عقب تر است، پیش از رفتن به این ایالت 
در واکنش به حضور باراک اوباما رئیس جمهوری 
سابق آمریکا در میامی فلوریدا برای حمایت از جو 
بایدن، این گونه خود را پیشتاز دانست که در همه 
گردهمایی های وی حداقل ۲۰ تا ۲۲ هزار نفر 
حضور داشته اند اما در سخنرانی اوباما تنها 4۲ نفر 
بودند.وی با این استنتاج، پیروزی خود را حتمی 
دانست. پس از کارولینای شمالی، ترامپ راهی 

اوهایوشد و از آن جا هم به ویسکانسین رفت.در 
این میان،تصاحب آرای پنسیلوانیا ترامپ را بر آن 
داشته است تا به گفته محیط زیست طلبانه بایدن 
درباره شکاف متعدد پوسته زمین برای استخراج 
نفت حمله کند و این گونه وانمود کند که او به 
دنبال بستن پاالیشگاه ها یا تعطیلی مشاغل حوزه 
استخراج نفت با این روش است.شروع این مسئله 
در آخرین مناظره این دو رقیب در شامگاه پنج شنبه 
رخ داد و پس از آن حامیان ترامپ کوشیدند از این 
مسئله علیه بایدن در ایالت پنسیلوانیا بهره ببرند.

اما نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 
در واکنش به این اتهام گفت،در صورت پیروزی، 
استخراج نفت به روش شکستن پوسته زمین را 
ممنوع نمی کند و از مشاغل آمریکا محافظت خواهد 
کرد.جو بایدن در شهرستان باکس ایالت پنسیلوانیا 
بر این نکته پافشاری کرد و افزود: من فرکینگ را 
در پنسیلوانیا و  نقاط دیگر ممنوع نمی کنم. من از 

مشاغل پنسیلوانیا محافظت می کنم، تمام.

تمایل مستقل ها به بایدن	 
نتیجه یک نظرسنجی نشان می دهد که گرچه 
فاصله نامزدهای دمــوکــرات و جمهوری خواه 
کاهش یافته است اما رای دهندگان مستقل از 
دونالد ترامپ رویگردان شده اند.در نظرسنجی 
دو هفته پیش موسسات اینوسترز بیزنس دیلی 
)Investor's Business Daily( و تکنومتریکا 

بایدن با فاصله ای 1۰.4 درصدی از ترامپ پیش 
بود. نتایج نظرسنجی جدید که در بازه ای پنج روزه 
و تا یک روز پس از آخرین دور مناظرات انجام شد، 
نشان می دهد که 5۰.۶ درصد پاسخ دهندگان 
حامی بایدن بوده و هــواداران ترامپ 45 درصد 
آنان را تشکیل می داده اند.بر خالف انتخابات چهار 
سال پیش، بایدن در میان مستقل ها 4 درصد از 
ترامپ پیش است در حالی که نظرسنجی موسسه 
پیو پس از انتخابات ۲۰1۶ نشان داد که حامیان 
ترامپ در میان مستقل ها 4۳ درصد در برابر 4۲ 
درصد کلینتون بود.از سوی دیگر،تارنمای نشریه 
اقتصادی فوربس خبر داد تعداد میلیاردرها و 
مبالغی که آن ها یا همسرانشان به کارزار انتخاباتی 
"جو بایدن" کمک کرده اند، دو برابر میلیاردرهای 
حامی ترامپ و اعانه آنان است.فوربس به نقل از 
آمار کمیسیون فدرال انتخابات نوشت: در دو هفته 
نخست اکتبر دست کم ۲۳ میلیاردر یا همسرانشان 
دو میلیون و ۳۰۰ هزار دالر به کارزار انتخاباتی 
بایدن کمک کرده اند.1۰ میلیاردر یا همسران 

ــارزار انتخاباتی  ــزار دالر به کـ ــان نیز 9۰7 ه آن
میلیاردرهایی  کرده اند.بیشتر  کمک  ترامپ 
که به رئیس جمهوری آمریکا کمک کرده اند از 
رفقای او هستند و در میان حامیان مالی بایدن، 
جری یانگ از مؤسسان تارنمای یاهو نیز دیده 
می شود.با وجوداین در شرایط همه گیری کرونا، 
رأی دهندگان آمریکایی که پیش از موعد رأی دهی 
و به شکل زودهنگام آرای خود را به صندوق های 
رأی ریختند، در مقام مقایسه با انتخابات ۲۰1۶ 
و  تاکنون ، رشد 119 درصدی داشته و به لحاظ 
عــددی به 57میلیون رأی رسیده اســت. از این 
میزان، ۲7.4 میلیون نفر در ایالت های حساس و 
تعیین کننده در انتخابات مشارکت کرده اند.این 
مسئله باعث شده دموکرات ها که بیشتر از این 
شیوه برای رأی دهــی استفاده کردند امیدوار به 
پیروزی بزرگ  باشند. سوال مهم آن است که آیا این 
مسئله باعث افزایش مشارکت انتخاباتی خواهد 
شد یا خیر. دموکرات ها معتقدند افزایش مشارکت 

انتخاباتی، می تواند به پیروزی آن ها کمک کند.

چالش نفتی بایدن! 
9روزمانده به انتخابات آمریکا57میلیون نفر رای زودهنگام داده اند ،همزمان 

سخنان بایدن درباره استخراج نفت برایش دردسرساز شده است 

فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که در آن 
یک مرد آفریقایی یک شیء تاریخی را که می گوید 
متعلق به آفریقاست از موزه  لوور پاریس برمی دارد. 
این فرد در مقابل ممانعت نگهبانان موزه از خارج 
کردن این شیء از مــوزه، تاکید می کند که این 
شیء تاریخی باید به آفریقا برگردانده شود.در 
بخشی از این فیلم ،مرد آفریقایی بعد از برداشتن 
شیء تاریخی فریاد می زند :»این ها را از ما برده اند، 
می دانید چند نفر و چند زن و بچه را برای بردن این 
آثار کشته و ما را بدبخت کرده اند؟ من این مجسمه 
را به خانه می برم به جای همه  دزدی هایی که از 

آفریقا شده است.«

چهره روز

صف های  انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در شهر نیویورک آمریکا.ناظران صف های شلوغ این دوره از انتخابات در شهر نیویورک 
را بی سابقه می دانند. شهر نیویورک از پایگاه های اصلی حزب دموکرات است و اغلب افرادی که ساعت ها در صف های طوالنی ایستاده 

اند تا رای بدهند، از منتقدان و مخالفان سرسخت ترامپ هستند.

توئیت روز 

ــو بــایــدن یــک سیاستمدار فاسد و  تــرامــپ :ج
سازشکار است. چین از برنده شدن بایدن ناامید 
است، زیرا اگر بایدن برنده شود، چین برنده 
می شود و چین صاحب آمریکا خواهد شد.علت 
اولی که باعث شد من نامزد ریاست جمهوری 

بشوم دقیقًا همین فساد است.

نمای روز 

آمار شهدای حمله گروه تروریستی داعش به 
مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل به ۳۰ 
شهید و 7۰ زخمی افزایش یافت.به گفته منابع 
امنیتی ،فرد انتحاری در ابتدا با لباس شخصی 
وارد این مرکز آموزشی شده و بعد بیرون رفته 
است. بعد از چند دقیقه با لباس نظامی به محل 
آمده که بعد از شناسایی توسط محافظان ،مواد 
ــرده است.  انفجاری همراه خــود را منفجر ک
قربانیان این حادثه بیشتر دانش آموزان این مرکز 
آموزشی بودند واسامی چند نفر از محافظان این 

مرکز آموزشی نیز درمیان قربانیان است.

مقایسه شرکت در انتخابات زودهنگام در سال های ۲۰16 و ۲۰۲۰. همین یک جدول نشان می دهد که انتخابات۲۰۲۰ تا چه اندازه با 
انتخابات دوره های گذشته متفاوت است و می تواند تنش زا باشد.

اظهار نظر مرتبط

کاخ سفید: »آقا بزرگ« مواجب بگیر چین است
»آقا بزرگ« مواجب بگیر چین است !کیلی مک انانی سخنگوی کاخ سفید این مطلب را در توئیتر با 
اشاره به ایمیل هایی مطرح کرد که ادعا می شود از لپ تاپ هانتر بایدن فرزند جو بایدن به دست آمده 
است و جمهوری خواهان آن ها را سند فساد مالی خانواده او دانسته اند.او جو بایدن را مواجب بگیر 
چین نامید.  وی افزود: آقابزرگ )اشاره به جو بایدن در ایمیل های مزبور( عالوه بر پیامک ها و 
ایمیل ها، این شواهد را نیز رد نخواهد کرد؛ 1۰ درصد معامله با چین نصیب جو می شود، 7۰ میلیون 
دالر به مرکز بایدن می رسد و ۲۲ میلیون دالر هم سهم خّیر مرموز می شود.این در حالی است که 
فوربس روز گذشته گزارش داد؛ دونالد ترامپ، بابت اجاره بخشی از برج خود به بانک صنعتی چین، 
5.4 میلیون دالر درآمد داشت. همچنین ترامپ در چین، یک حساب بانکی مخفی داشته است.  
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layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید



# هشتگ دو شنبه 5 آبان 41399
9 ربیع االول  1442.شماره 20507

 نقره داغ آپارات وآمارهای کسب وکار اینستاگرامی ایرانی ها

 

  3.9     M   views 

حکم جدید درباره مهریه

تصویری از حکم یک قاضی درباره پرداخت مهریه سر و 
صدای زیادی به پا کرد. در این حکم درباره پرداخت مهریه 
یک کارگر ساختمانی آمده است: »هر ۲۰ ماه یک سکه 
اولین پرداخت شش ماه بعد. هر ۵۰۰ هزار تومان که 
سکه گران شود، یک ماه به مهلت فوق افزوده می شود و 
در صورت کاهش قیمت سکه به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان 
یک ماه از مهلت اقساط کاسته می شود.« این حکم زمانی 
صادر شده که قیمت سکه 14 میلیون تومان بوده است. 
کاربران شبکه های اجتماعی هم به این حکم واکنش نشان 
دادند. کاربری نوشت: »مردها خودشون پای یه قراردادی 
رو امضا می کنن، خودشون میفتن تو دردسر اون قرارداد، 
بعد هم میگن داره علیه ما ظلم میشه، قانون رو تغییر بدید 
برامون.« کاربر دیگری به طنز نوشت: »با این حکم که به 

نظرم منطقیه دارم به ازدواج کردن فکر می کنم.«
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آمارهای جالب از زندگی اینستاگرامی ایرانی ها

ــاره عملکرد یک سال اخیر  یک ویدئوی پژوهشی درب
اینستاگرام ایرانی ها و آمار عجیب و غریب آن در فضای 
مجازی حسابی دست به دست شد. در این ویدئو از حضور 
فعال سیاسیون در یک سال اخیر گفته شده که احتماال 
به دلیل نزدیکی به انتخابات اتفاق افتاده است و نیز از 
حضور گسترده زنان برای کسب درآمد در این پلتفرم 
خبر می دهد. همچنین در این ویدئو می گوید که تعداد 
صفحات تاثیرگذار ایرانی نسبت به سال قبل ۵6 درصد 
افزایش داشته و بیشتر عالقه ایرانی ها تولید محتوای 
طنز و سرگرمی است که 34 درصد از کل محتوای تولید 
شده را شامل می شود. در یک سال اخیر صفحه های مد 
و پرنوگرافی کاهش نسبتا شدیدی داشته است. کاربری 
نوشت: »خیلی ها توی این روزای کرونایی مغازه شون 

شده همین اینستاگرام که باهاش کسب و کار می کنن.«
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قصه پرغصه کشاورزان

گزارشی درباره افزایش سرسام آور قیمت انواع نهاده های 
کشاورزی و درست کارشناسی نشدن قیمت گذاری 
محصوالت در فضای مجازی منتشر شد که خبر از درد 
کشاورزان از برنامه ریزی نداشتن مسئوالن می داد. 
در این گزارش آمده: »انگار وزیر جهادکشاورزی تمام 
مشکالت را فقط در اختصاص یارانه به دو کود فسفره 
و پتاسه می بیند. مهم ترین درخواست کشاورزان از 
مسئوالن ذی ربط این است که در تأمین نهاده هایی همچون 
کود، سم، بذر و تجدید نظر در قیمت گذاری روی انواع 
محصوالت کشاورزی کنار کشاورزان قرار گیرند.« بسیاری 
از کاربران معتقدند با شرایط حاکم بر کشور و اوضاع 
اقتصادی حاضر، دیگر کشاورزان قادر به تأمین هزینه های 
کشت بدون حمایت دولت نیستند. کاربری نوشت: »کاش 
دولت در این شرایط حداقل خرید تضمینی رو با قیمت 
مناسب در دستور کار قرار بده تا کشاورز خیالش از فروش 
محصول راحت باشه.« کاربر دیگری نوشت: »تا آمایش 
سرزمینی در بخش کشاورزی ایجاد نشه همین وضع 
هست که یه سال خیار باید دور بریزیم یه سال هم پیاز!«
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ویدئوی جنجالی کار دست مدیر آپارات داد!

سال پیش بود که یک ویدئوی جنجالی در آپارات منتشر 
شد که در آن زنی از کودکان می پرسید، »آیا می دانید 
چگونه به دنیا آمده اید؟« همان وقت این ویدئو حسابی 
جنجالی شد و عوامل تولید آن بازداشت شدند اما روز 
گذشته اعالم شد که  مدیر آپارات به خاطر بارگذاری این 
فیلم توسط تولید کنندگان در آپارات در دادگاه بدوی 
به هفت سال زندان محکوم شده است. وزیر ارتباطات 
هم در این خصوص در گفت و گویی که با معاون سابق 
دادستان کل کشور داشته بیان کرده: »اگر یک نفر محتوای 
مجرمانه ای را در پیام رسان داخلی بارگذاری کرد، شما 
مالک پیام رسان را به زندان می اندازید. این حمایت از 
تولید داخل نیست.« کاربر دیگری نوشت: »به نظر می رسه 
موضوع انتشار محتوا در فضای مجازی باید تعیین تکلیف 
درستی بشه چون با این مقیاس ها عمال سایت های داخلی 
در رقابت با خارجی ها حذف می شن و اون ها می شن مرجع  
مردم برای دریافت اطالعات«.کاربری هم نوشت :»در 

همه دنیا منتشر کننده محتوا مسئول است نه پلتفرم !«
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ریه سیستان  از آهن نیست! 

تصاویری که نشان از بــدی آب و هــوای سیستان و 
بلوچستان دارد در شبکه های اجتماعی بسیار دست به 
دست شد و واکنش های زیادی را هم به همراه داشت. در 
این میان ویدئویی هم از فرماندار زابل منتشر شد که در 
حالی که اشک می ریزد، می گوید: »ریه این بچه ها از آهن 
نیست، این ها هم حق زندگی دارند.« کاربران زیادی به 
این ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: » این 
ریزگردها ساالنه حدود 47۰۰ میلیارد تومان به کشور 
صدمه وارد می کنه و اگه همین مقدار بودجه درچند سال 
به این کار تخصیص داده بشه، خیلی از معضالت حل می 
شه.« کاربر دیگری نوشت: »کاش برخی از مسئوالن این 
نکته رو بدونن که ایران تنها مرکز نشین ها نیستن و به 
فکر مردم استان های دیگه هم باشن.« کاربری هم نوشت: 
»امیدوارم با دستورات رئیس مجلس در سفر اخیرشون 

به این استان، کمی مشکالت این مردم حل بشه.«
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جمع آوری پرهزینه سگ ها  در مریوان

ویدئویی از شکایت شهروندان مریوانی از حضور خوک ها 
در شهر، فضای مجازی را پر کرد. آن ها از این که شهرداری 
در اقدامی غلط و غیرکارشناسی اقدام به جمع آوری سگ 
ها کرده گالیه داشتند. آن ها می گویند قبال خوک های 
اطراف دریاچه از ترس سگ ها از پوشش گیاهی اطراف 
دریاچه خارج نمی شدند اما اکنون شب ها وارد شهر 
می شوند و با سرد شدن هوا قطعا گرگ و شغال و بقیه 
حیوانات وحشی هم وارد شهر خواهند شد و در صورت 
صدمه بدنی و جانی از طرف حیوانات وحشی مسئولیت 
قانونی آن برعهده کسانی است که با جمع کردن سگ ها 
اکوسیستم جانوری را به هم زده اند. با این حال مجمع 
فعاالن زیست محیطی کشور از ابتدا با جمع کردن سگ 
ها مخالف و در خصوص این وضعیت هشدار داده بودند.

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

اسکن کنید.

            توده ناآگاه و اقلیت خردمند! 
در باال از خانم کلینتون و ال گور به عنوان دو نامزد پیشتاز و در عین 
حال شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یاد شد، 
اما به گواه مورخان، در طول 244 سالی )از ژوئیه ۱۷۷۶( که 
ایاالت متحده از بریتانیا مستقل شده، در پنج انتخابات، نامزدی 
که اکثریت آرای مردمی را کسب کرده، توسط نظام انتخاباتی 
الکترال کالج بلعیده شده و رویای رسیدنش به کاخ سفید محقق 
نشده است. اما الکترال کالج یا مجمع 538 نفره »گزینشگران« 
که پدران بنیان گذار آن را در قانون اساسی آمریکا گنجانده اند 
چیست؟ چرا در جمهوری آمریکا به جای شمارش ساده آرا در 
جای جای کشور، رئیس جمهور به شکل غیرمستقیم انتخاب 
می شود؟ کندیس نلسون، استاد علوم سیاسی در دانشگاه 
امریکن و از متخصصان تاریخ و روش های انتخابات در آمریکا 
می گوید: »به این دلیل که بنیان گذاران آمریکا درباره میزان 
اطالعات مردم عــادی، تردید داشتند اما در عین حال آن ها 
می خواستند که مردم عادی در روند انتخاب رئیس جمهور نقش 
داشته باشند. بنابراین سیستمی درست کردند که مردم عادی 
بتوانند رأی بدهند و رأی شان مؤثر باشد اما همزمان گروهی از 
نخبگان را هم به عنوان گزینشگر )Elector( تعیین کردند که 
این گروه هر دوره در ماه دسامبر، رأی نهایی را می دهند.« به بیان 
دیگر از نظر بنیان گذاران آمریکا که به »پدران بنیان گذار« معروف 
هستند، اعتماد به رأی مردم عادی برای انتخاب رئیس جمهور 
ممکن نبود! همچنین در آغاز جمهوری آمریکا، حق رأی به گروه 
مردان سفیدپوست محدود بود و در میان ۱3 ایالت نخستین در 
آغاز کار جمهوری آمریکا، تنها سه ایالت حاضر شدند به مردان 
بدون زمین، حق رأی بدهند! حتی در همین سه ایالت نیز در میان 
کسانی که صاحب زمین نبودند تنها مردانی حق رأی داشتند 
که مالیات پرداخت می کردند. به همین دلیل در سال ۱۷8۹، 
تنها ۱۰ درصد از جمعیت آمریکا اجازه داشتند در انتخابات رأی 
بدهند. این ساختار در حقیقت الگویی از کالج کاردینال ها در 
کلیسای کاتولیک روم قدیم بود که پاپ را انتخاب می کردند. در 
نظام روم، شهروندان مرد با توجه به ثروت خود به گروه های ۱۰۰ 
نفره تقسیم می شدند. هر گروه ۱۰۰ نفره نیز دارای یک رأی 
بود. این رأی می توانست در جهت تایید یا مخالفت با پیشنهادی 
باشد که در سنای روم ارائه شده بود. در نظام شورای گزینشگران 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز، نماینده های ایالت ها در 
نقش همان گروه های ۱۰۰ نفره هستند. طی سال ها، هرچند 
اهمیت مالکیت و ثروت در حق رأی به مرور زمان حل شده است 
و هر چه گذشته گروه های بیشتری از شهروندان آمریکایی اجازه 
یافته اند تا در انتخابات رأی بدهند اما شهروندان هرگز اجازه پیدا 

نکردند که با رأی مستقیم رئیس جمهورشان را انتخاب کنند.

           الکترال کالج چگونه کار می کند؟ 

در ایــاالت متحده، رئیس جمهوری بر اســاس مجموع آرای 
عمومی ریخته شده در صندوق های رای انتخاب نمی شود. 
هر یک از ایالت ها )به جز ایالت نبراسکا و ایالت ِمین( شماری 
نماینده دارنــد که به آن ها »گزینشگر« گفته می شود. شمار 
این گزینشگران برابر با شمار نمایندگانی است که هر ایالت به 
»مجلس نمایندگان« و مجلس سنای آمریکا می فرستد؛ مثال 
ایالت پرجمعیت کالیفرنیا، 55 گزینشگر دارد و آالسکای سرد، 

به خاطر شمار ساکنان آن، سه انتخاب کننده دارد. این افراد که 
تعلقات حزبی شان مشخص است، هر چهار سال یک بار توسط 
مردم تنها برای برگزیدن رئیس جمهور انتخاب و متعهد می شوند 
به یکی از نامزدهای مدنظر شهروندان رای دهند. هر یک از 
نامزدها که در هر ایالت صاحب بیشتر از 5۰ درصد آرا شود، همه 
آرا از آن اوست. یعنی شما در آمریکا به جای رای دادن مستقیم به 
خود رئیس جمهور،  به افرادی رای می دهید که رئیس جمهور 
مدنظر شما را نمایندگی می کنند. دلیل انتخابات زودهنگام 
هم که از چند روز قبل در آمریکا شروع شده همین است که مردم 
در حال انتخاب گزینشگرها هستند و این گزینشگرها 3 نوامبر 
رئیس جمهور را انتخاب می کنند. در آمریکا 538 گزینشگر از 
همه ایالت ها و مناطق وجود دارد. نامزدی می تواند راهی کاخ 
سفید شود که آرای دست کم 2۷۰ گزینشگر را تصاحب کند. 
همان طور که خواندید، از پیش مشخص است گزینشگرانی که 
مردم به آن ها رای می دهند، به کدام یک از احزاب دموکرات یا 
جمهوری خواه تعلق دارند اما این به معنی آن نیست که براساس 
گرایش حزبی خود رای دهند ضمن این که بر اساس قانون 
2۹ ایاالت متحده آمریکا، دادن رای مخالف توسط الکتور، 
غیرقانونی است و جرم تلقی می شود، در حالی که در 2۱ ایالت 
منع قانونی ندارد.  در این میان اما افراد اندکی هستند که به رای 
مردم خیانت می کنند و به نامزد مدنظر رای نمی دهند. افرادی 
که به آن ها »الکتور خائن« )Faithless elector( می گویند. سال 
2۰۱۶، آرای عمومی ایالت واشنگتن به کلینتون داده شده 
بود اما از میان ۱2 کالج الکترال ایالت واشنگتن، هشت نفر به 
کلینتون رای دادند. چهار دموکرات به جای رای به کلینتون، 
به نامزدهای دیگر رای دادند. برای مثال: برت چیافالو، 38 
ساله از اورت ایالت واشنگتن به جای رای به هیالری کلینتون 
به کالین پاول، وزیر خارجه سابق آمریکا در زمان بوش جمهوری 

خواه رای داد!

           بایدن، طعمه الکترال کالج می شود؟ 

در اکثریت قریب به اتفاق ایاالت )به جز دو ایالت نبراسکا و ِمین( 
اگر الکتورهای یک کاندیدا رای بیشتری بیاورند تمام آرای 
الکترال آن ایالت را از آن خود می کنند. مثال در سال 2۰۰۰ 
جورج دبلیو بوش از مجموع شش میلیون رای داده شده در 
فلوریدا با اختالف فقط ۱۷54رای توانست هر 2۹ رای الکترال 
فلوریدا را ببرد و با همین نتیجه راهی کاخ سفید شود. همین 
سازوکار نیز باعث پیروزی دونالد ترامپ در سال 2۰۱۶ شد. 
در آن سال از مجموع آرای سه ایالت میشیگان، پنسیلوانیا و 
ویسکانسین )که از سال ۱۹۹2 همیشه دموکرات ها در آن 
ایاالت پیروز بودند(، الکتورهای ترامپ 8۰ هزار رای بیشتر 
آوردند و تمام آرای الکترال این سه ایالت را از آن خود کردند و 
سرنوشت ریاست جمهوری با این 8۰ هزار رای، در میان مجموع 
۱3۷ میلیون رأیی که در کشور به ترامپ و هیالری کلینتون داده 
شده بود به نفع ترامپ رقم خورد. در انتخابات 2۰2۰، هرچند 
با نزدیک شدن به سوم نوامبر فاصله آرای عمومی جو بایدن و 
دونالد ترامپ رو به کاهش است اما بایدن، نامزد حزب دموکرات 
با پیشتازی حدود 8 درصدی اقبال زیادی برای پیروزی دارد؛ 
اگر این فاصله زیاد به زیر 5 درصد نرسد و او نیز ۱4 دسامبر طعمه 

دیگری برای نظام کالج الکترال نشود.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

بخش بلوکات شهرستان رودبار فقط لب 
جاده اینترنت داره و کالس ها اون جا 

برگزار می شه! جهرمی هم توئیت زده، به 
مدیر کل ارتباطات گیالن گفتم تا مشکل 
حل نشده حق برگشت به  رشت نداری!

 عقاب 
داغستان، بعد 
از فوت پدرش، 
به مادرش قول 
 MMA میده از

خداحافظی 
کنه و بدون 
شکست از 

این بازی ها 
خداحافظی 

کرد

با دیدن این 
عکس فهمیدم 

اروپایی ها 
واقعا زنگ 

می زنن از ما 
 راهکار 

می خوان، 
البته متروی 
اونا از متروی 

تهران هم 
شلوغ تره!

کالس مجازی 
کنار جاده!

وضعیت متروی پاریس!

برای کاغذ 
رسید عابر بانک 
تقریبا این مقدار 
چوب استفاده 
می شه پس اگه 
براتون پیامک 

میاد رسید 
نگیرید و به 

حفظ درخت ها 
کمک کنید

درآرامگاه 
شهر رویان در 

مازندران بدون 
اطالع دادن 

به خانواده  
درگذشتگان 

تصویر خانم های 
روی سنگ 

قبرها رو 
مخدوش کردند 
که کلی اعتراض 

شده بهش!

بانوان از سنگ مزارها رفتند!

به احترام درختان

خداحافظی شوکه کننده حبیب از قفس توری

ماجرای آرای الکترال چیست ، الکترال ها  چه نقشی در انتخاب رئیس جمهور آمریکا دارند و نسبت آن با آرای مردمی چیست؟

خادم- تنها چند روز تا یکی از  پرهیاهوترین انتخابات جهان باقی  مانده است. انتخاباتی که پیش بینی می شود میزان مشارکت 
باالیی را نسبت به دوره های گذشته به ثبت برساند. شهروندان آمریکایی در اقدامی بی سابقه تنها تا روز جمعه 51 میلیون برگه 
رای )زود هنگام( را به صندوق های پستی انداخته اند. اما این میزان مشارکت رو به افزایش چقدر در نتیجه نهایی انتخابات سوم 
نوامبر تاثیر گذار است؟ اگر آرای عمومی مردم سرنوشت ساز است، چرا هیالری کلینتون در سال 2016 و   ال گور در سال 2000 
به رغم پیروزی در آرای مردمی، نتیجه را به رقبای جمهوری خواه خود یعنی دونالد ترامپ و جورج بوش واگذار کردند؟ درباره مجمع 
»گزینشگران« یا »الکترال کالج« کلید ورود به کاخ سفید چه می دانیم؟ الکترال ها  چه نقشی در انتخاب رئیس جمهور آمریکا دارند 

و نسبت آن با آرای مردمی چیست؟

 معمــای آن 
۵۳۸ نفر!

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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رهبر انقالب برای مقابله با وضعیت تاسف بار شیوع ویروس، از ستاد ملی کرونا مطالبه کردند

قاطعیت ، اقناع و همکاری همگانی 
 حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب صبح 
شنبه در دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای 
ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد 
این ستاد، توصیه های مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ 
تصمیم های قاطع و حاکمیتی، اقناع افکار عمومی 
و همکاری همه دستگاه ها و آحاد مردم برای مقابله 
با وضعیت تأسف بار ویروس عالم گیر کرونا تأکید 
کردند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتررهبر 
انقالب، ایشان همچنین با انتقاد شدید و صریح از 
اقدام برخی ها در برخورد با دولت و رئیس جمهور 
و هتک حرمت ایشان، گفتند: هتک حرمت حرام 
است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن این که 
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و 
اتحاد و انسجام نیاز دارد.رهبر انقالب در ابتدای 
سخنانشان، هدف از تشکیل این جلسه را که به دعوت 
ایشان تشکیل شد، وضعیت تأسف بار بیماری کرونا 
در کشور و لزوم تالش مضاعف و به کارگیری ابتکارات 
جدید برای مواجهه با این ویــروس، بیان کردند و 
افزودند: البته اصل این موضوع و همچنین اوج 
پاییزی آن در همه دنیا فراگیر است و فقط مخصوص 
ایران نیست.حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به 
نحوه مدیریت مقابله با این ویروس در کشورهای 
مختلف، خاطرنشان کردند: در برخی کشورها 
همانند آمریکا بدترین مدیریت اعمال شده است ولی 
ما باید تالش کنیم از این حادثه که با جان و سالمت 
مــردم و امنیت و اقتصاد آن هــا در ارتباط اســت، با 

بهترین مدیریت عبور کنیم.
ایشان الزمــه ِاعمال مدیریت صحیح و مناسب را 
»اتخاذ تصمیم های قاطع حاکمیتی«، »اقناع افکار 
عمومی« و »همکاری همه دستگاه ها و همچنین 
همکاری مــردم« دانستند و افــزودنــد: البته این 
همکاری فقط مختص مقابله با کرونا نیست بلکه باید 
در همه مسائل به خصوص مسائل سیاسی وجود 
داشته باشد زیرا کشور که دارای ملتی قدرتمند، نظام 
نوپدید و سخن جدید است، به طور طبیعی با مسائل 

مهمی در عرصه جهانی و داخلی مواجه است.

انتقاد از هتک حرمت رئیس جمهور       
رهبر انقالب با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام درونی 
در کشور، به اقــدام اخیر برخی ها در مواجهه با 

ــاره کردند و  ــت و شخص رئیس جمهور اش دول
گفتند: اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی 
هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع 
را به طور صریح اعالم می کنم.حضرت آیت ا... 
خامنه ای، انتقاد را غیر از هتک حرمت دانستند 
و افزودند: هتک حرمت در میان مردم حرام است 
و نسبت به مسئوالن بیشتر، به خصوص در میان 

مسئوالن باالی کشور.

انتقاد با اهانت فرق دارد       
ایشان خاطرنشان کردند: ممکن است انتقاد 
اشکالی  کنید  انتقاد  باشید،  داشته  درستی 
ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت 
اســت این گونه رفتارها و هتک حرمت، روش 
کارهای  و  مناظره ها  در  که  آمریکایی هاست 
ــوا کــرده انــد تا  مطبوعاتی، خــود را در دنیا رس
 جایی که یک شخصیت برجسته سیاسی آن ها 
می گوید، دنیا با هراس و تحقیر به ما نگاه می کند.
رهبر انقالب تأکید کردند: روش ما اسالمی و 
قرآنی است، یعنی انتقاد بیان می شود اما هتک 
حرمت انجام نمی گیرد.حضرت آیت ا... خامنه ای 
در جمع بندی این موضوع گفتند: باید حرمت 
رؤســای سه قوه و مسئوالن کشور که در عرصه 

خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ شود.

اولویت در تصمیم گیری ها، سالمت مردم است       
ایشان بعد از بیان ایــن نکته مهم، به بحث کرونا 
بازگشتند و با اشــاره به جنبه های سالمت محور، 
امنیتی و اقتصادی تصمیم گیری ها دربــاره این 
بیماری، و احتمال تعارض این جنبه ها با یکدیگر، 
ــا که جنبه های امنیتی و  تأکید کــردنــد: از آن ج
اقتصادی نیز نشأت گرفته از همین بیماری است، 
بنابراین اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، سالمت 

مردم است.

قدردانی از پرسنل بیمارستان ها       
رهبر انقالب با قدردانی از اقدامات ستاد ملی مقابله با 
کرونا و کمیته های وابسته به آن، عملکرد کادر درمان 
و سالمت را بسیار درخشان و جهاد فی سبیل ا... 
خواندند و در ادامه توصیه های مهمی را بیان کردند.

توصیه ها       
1- عقبه اجرایی تصمیمات ستاد

»لــزوم راه انــدازی فوری یک عقبه قرارگاهی و 
ــرای تصمیمات ستاد ملی  عملیاتی بــرای اج
مقابله با کرونا و نظارت بر اجرا« اولین توصیه 

حضرت آیت ا... خامنه ای بود.
۲- محوریت وزارت بهداشت

توصیه بعدی ایــشــان دربـــاره »محوریت وزارت 

 بهداشت برای تعیین مصادیق محدودیت ها« بود.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: هنگامی که وزارت 
بهداشت، مصادیق محدودیت را تعیین کرد، بقیه 
دستگاه ها باید بــدون در نظر گرفتن مالحظات 
دیگر، آن ها را رعایت و اجرا کنند.حضرت آیت ا... 
خامنه ای افزودند: کنترل دقیق مبادی ورودی 
کشور، محدودیت ترددهای غیرضرور بین شهری 
به همراه اقناع مردم و ِاعمال سخت گیرانه ضوابط 
در ناوگان حمل و نقل شهری و محیط های عمومی، 
از جمله مصادیق محدودیت هاست که مسئولیت 
اصلی اجرا و نظارت، با شورای امنیت کشور و نیروی 

انتظامی است.
3-آموزش های همگانی، برخورد با متخلفان

»آموزش همگانی درباره راه های شیوع و شیوه های 
پیشگیری به صورت محله محور و با استفاده از ظرفیت 
مساجد و بسیج و البته با محوریت وزارت بهداشت و 
همکاری وزارت ارشاد و صداوسیما« و »لزوم تصویب 
جرایم سختگیرانه برای افرادی که مرتکب تخلفات 
بزرگ از ضوابط بهداشتی می شوند« توصیه های 

دیگر ایشان به مسئوالن برای مقابله با کرونا بود.

تدارک بسته های حمایتی       
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به سخت تر شدن 
شرایط زندگی برخی افراد و مشاغل با اجرای جرایم 

سخت گیرانه، خاطرنشان کردند: در این زمینه 
دولــت باید بسته های حمایتی را در نظر بگیرد، 
ضمن آن کــه خّیرین و مــردم نیز باید وارد میدان 
شوند و به کمک این افــراد بیایند چرا که این کار 
جزو بهترین کارها و برترین وسایل نزدیک شدن 
به خداست.ایشان همچنین با اشــاره به اهمیت 
ــای اول آن، گفتند: بر  مقابله با بیماری در روزه
اساس گفته متخصصان اگر در یکی دو روز اول، 
مبتالیان شناسایی و بــرای معالجه آن هــا اقدام 
شود، تلفات کاهش جدی خواهد یافت که این کار 
بسیار الزم است.رهبر انقالب اسالمی با تأکید 
بر »به حداقل رساندن مراجعات به دستگاه های 
اجرایی با افزایش خدمات الکترونیک«، مسئوالن 
را به رعایت حداکثری ضوابط بهداشتی توصیه 
کردند و افزودند: متأسفانه گاهی برخی از مسئوالن 
ــواردی مثل ماسک زدن بــه شیوه  در رعــایــت مـ
صحیح یا رعایت فاصله، کوتاهی می کنند که این 
بی اعتنایی ها بر رعایت های عمومی مردم هم اثر 

منفی می گذارد.

لزوم استخدام نیروی مورد نیاز وزارت بهداشت       
ایشان همچنین با تأکید بر لزوم استخدام نیروی 
انسانی مــورد نیاز وزارت بهداشت، از تحقیقات 
بــه دارو و واکسِن  ــرای دستیابی  ب پژوهشگران 
با کرونا صمیمانه و عمیقًا تقدیر کردند.  مقابله 
»شنیده شدن یک حرف واحد از جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا« توصیه بعدی و مؤکد حضرت آیت ا... 
خامنه ای بود.رهبر انقالب همچنین با اشــاره به 
حضور پرشمار نیروهای داوطلب در ماه های اول 
شیوع بیماری و خدمات مؤثر آنان همانند کمک 
به پرستاران، ضدعفونی کردن دستگاه ها و معابر، 
ــراد سالمند،  راهنمایی خانواده ها و کمک به اف
استمرار این فعالیت ها را مورد تأکید قرار دادند و از 
نیروهای داوطلب مخلص و جوانان مؤمن و صالح 

خواستند بار دیگر وارد میدان شوند.

تکلیف به تامین اجتماعی       
ایشان با اشــاره به این که برخی افــراد بیکارشده 
در اثر کرونا، بیمه بیکاری ندارند، گفتند: تأمین 
اجتماعی موظف است برای حل این مشکل اقدام 
کند که البته در این قضیه نیز ورود خّیرین از برترین 
انفاق هاست.رهبر انقالب در پایان سخنانشان، 
اهمیت معجزه وار دعا، توسل و استغفار را برای 
دفع بال مــورد تأکید قــرار دادنــد و افزودند: همه 
آن چه گفته شد در حکم ابزار است و آن چه به این 
ابزارها، جان و روح می بخشد پروردگار متعال 
است که باید با دعا و تضرع، نظر لطف الهی را که 

همواره شامل حال ملت ایران بوده است، برای 
عبور از این گردنه نیز جلب کرد.ایشان خاطرنشان 
کردند: کارهای بزرگی در کشور در جریان است و 
به توفیق الهی هیچ حادثه ای نتوانسته جمهوری 
اسالمی را متوقف کند اما باید این موانع را که 
موجب ُکند شدن حرکت می شود، هر چه زودتر 
برطرف کرد.پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، 
آقــای روحانی رئیس جمهور با بیان گزارشی از 
فعالیت های مقابله با کرونا در هشت ماه گذشته، 
گفت: برای مقابله با این ویــروس فعاًل راهی جز 
رعایت ضوابط بهداشتی و پیشگیری وجود ندارد.
رئیس جمهور افـــزود: همانند دوران جنگ که 
اجازه خرید تجهیزات جنگی به ما نمی دادند، در 
ابتدای شیوع کرونا نیز تقریبًا هیچ کس تجهیزات 
مــورد نیاز مثل کیت تشخیص، دستگاه تنفس، 
امکانات و تجهیزات آی سی یو و حتی ماسک را 
به ما نداد ولی با اتکا به شرکت های دانش بنیان، 
این تجهیزات را به سرعت تولید کردیم و اکنون 
هیچ مشکلی نداریم.آقای روحانی ادامه داد: در 
ماجرای کرونا برای ما روشن شد که تکیه بر توان 
و امکانات داخلی و نگاه نکردن به دست دیگران 
تا چه حد برای ما مهم است و ما فهمیدیم که در 
روزهای مبادا باید روی پای خودمان بایستیم چرا 
که دیگران ما را حتی در مسائل مربوط به حقوق 
ــان و نجات جان انسان ها  بشر، بهداشت و درم
یاری نمی کنند، اگرچه شعارش را می دهند.آقای 
روحانی با اشاره به تفاوت ماهیت ویروس کرونای 
فعلی با ویرس زمان اسفندماه که کشور را درگیر 
کرد، افزود: هم وزارت بهداشت و هم متخصصان 
می گویند ویروس ماه های اخیر ویروس جهش یافته 
اروپایی است که سرعت و قــدرت انتقال آن، ۹ 
برابر شده است.رئیس جمهور با گالیه از جدی 
نگرفتن توصیه های قانونی از طرف برخی از مردم، 
گفت: محدودیت های شدید در مناطق پر خطر، 
مراقبت های الزم برای جلوگیری از نقض قرنطینه 
مبتالیان و جریمه های قانونی بــرای متخلفان 
ــت.در ادامــه دکتر نمکی  در نظر گرفته شده اس
وزیر بهداشت، با تشکر از حمایت های بی بدیل و 
دلگرم کننده رهبر انقالب اسالمی و زحمات کلیه 
مسئوالن و جهاد کادر درمان برای مقابله با کرونا، 
گفت: نیمی از تخت های آی سی یو بیمارستان ها 
را به بیماران کرونایی اختصاص دادیــم اما هیچ 
بیمار غیر کرونایِی نیازمند تخت آی سی یو را نیز 
معطل نگذاشتیم.وزیر بهداشت افــزود: در هیچ 
جای دنیا نمی توان بیماری همه گیر را با خواهش 
و توصیه کنترل کرد و باید با اِعمال ضوابط و تشدید 

محدودیت های قانونی، این بیماری را مهار کنیم.

  کار برخی افراد در هتک حرمت رئیس جمهور  
غلط بود؛ انتقاد متفاوت از اهانت است 

  تأمین اجتماعی برای حل مشکل بیکاران 
ناشی از کرونا اقدام کند

  باید از ستاد کرونا یک حرف شنیده شود
  همه دستگاه ها باید مصادیق محدودیت های 

وزارت بهداشت را اجرا کنند
 با توجه به سخت  تر شدن شرایط زندگی ، 

دولت   باید بسته های حمایتی را در نظر بگیرد
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بسيارسخت

  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.

سلسله چین باستان- چاشنی 7. آسیب-از الیاف مصنوعی 
-هنرنمایی فوتبالی 8.دویار هم قد-پاک دامنی ۹.  ساز زهی 
10. عنصر شیمیایی-از اقوام ایرانی- رئیس دربار 11.واحد 
پول بنگالدش-در بازی می زنند-آسودگی 12. مخوف ترین 

دایناسور

 عمودی :
1. پروردگار-شورترین دریای جهان 2.نوعی کشتی تفریحی-
سالطین  شکم بندطبی-لقب  معما-   .3 قــوربــاغــه-ابــزار 
پیشدادی 4.عقاید انتخاباتی- قرارگاه- واحــد پول هنگ 
کنگ 5. شلغم - سرگرد قدیمی 6. مثلث جغرافیایی- ماه دهم 
از سال قمری-سوره ای در قرآن 7.دودلی-روح-فالنی 8. 
سرون-گردن ۹.عنوانی برای فرمانروا در هندوستان- ورزش 
اعیان- نوعی یقه 10. سرای محبت–تخم مرغ انگلیسی- 

هواکره 11. از عشاق 
تــاریــخ- از زبــان هــای 
برنامه نویسی–بیهوده 
12.جــهــش- ناتمام 

آخرین نازی

افقی:1.پادشاه انگلستان 2. زمین غیرقابل کشت–پول آلبانی- دردناک 3.بیماری–
کدو تنبل-افشای راز 4. مخترع دماسنج5.گروه-رخت پوستی 6.رواج -اولین 



بازیگران  به جمع  بهاره رهنما 
فصل دوم »عاشقانه« اضافه شده 
و در این مجموعه به کارگردانی 
منوچهر هادی نقش شخصیتی به 

نام »افرا« را بازی می کند.

سینما و تلویزیون 6

تهیه کننده  حسینی  شــهــاب 
فیلم »بعد از اتفاق« ساخته پوریا 
حیدری اوره، جایزه ویژه بخش 
یونیسف جشنواره کــودکــان و 

نوجوانان را دریافت کرده است.

جــواد هاشمی به داوری آثــار در 
نوجوانان  و  کودکان  جشنواره 
انتقاد کرده و گفته که حتی یکی از 
فیلم های برگزیده جشنواره برای 

بچه ها جذاب نیست.

لیال بلوکات فصل سوم سریال 
»از سرنوشت« اثــر محمدرضا 
خردمندان را در نوبت پخش 
دارد و احتماال از هفته آینده این 
مجموعه را از شبکه دو روی آنتن 

خواهد داشت.

چهره ها و خبر ها

ــه بیماری  ــا مــیــرکــریــمــی ب رضـ
کووید-19 مبتال شده است. او 
مشغول فراهم کــردن مقدمات 
ساخت فیلم »نگهبان شب« بود و 
اکنون مرحله پیش تولید فیلم به 

تعویق افتاده است.

مسابقه  در  کــاظــمــی  هــــادی 
ــای مـــافـــیـــا« شــرکــت  ــ ــب ه ــ »ش
ــالوه بر او هومن  ــت. ع ــرده اس ک
ــاوه  ــ حـــاجـــی عـــبـــدالـــلـــهـــی، ک
خداشناس و عماد طــالــب زاده 

خواننده پاپ نیز در مسابقه حضور دارند.

پانته آ پناهی ها در فیلم »آفــرود« 
به کارگردانی پناه پناهی ایفای 
نقش کرده و در این فیلم با حسن 
معجونی و بهرام ارک کارگردان 

سینما همبازی شده است.

سینمای جهان

 مائده کاشیان  

 مصطفی قاسمیان  
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رقابت بر سر پخش جیمز باند

نتفلیکس  و  اپــل  سرویس های استریم متمول 
به دنبال خرید فیلم »زمانی برای مردن نیست« 

جدیدترین قسمت جیمز باند هستند.
به گــزارش صبا، تاریخ اکــران این فیلم چندین بار 
ــروز به تاخیر افتاده اســت. شرکت ام جــی ام  تا ام
استودیوی تهیه کننده فیلم اعــالم کــرده به دلیل 
تاخیرهای ایجادشده در اکران فیلم بین ۳۰ تا ۵۰ 
میلیون دالر خسارت دیده است. در پی تاخیرهای 
ایجادشده ناشی از همه گیری کرونا، شرکت هایی از 
قبیل پارامونت و سونی از فروش فیلم های خود مانند 
»سگ تازی« و »سفر به آمریکا ۲« به سرویس های 
ــا میلیون دالر بــه دســت آورده انـــد.  استریم ده ه
سخنگوی شرکت ام جــی ام دربــاره فروش فیلم به 
ــاره شایعات  سرویس های استریم گفت: »ما درب
اظهار نظر نمی کنیم، این فیلم برای فروش نیست، 
اکران فیلم به منظور پاسداشت تجربه سینما رفتن 
تا آوریل ۲۰۲1 به تاخیر افتاده است.« با این حال 
چندین نفر از استودیوهای رقیب گفته اند یک برنامه 
احتمالی فروش ۶۰۰ میلیون دالری برای فیلم 
جدید جیمز باند در نظر گرفته شده است؛ مبلغی که 

برای سرویس های استریم خیلی گران است.

اولین بازیگر آسیایی که می تواند 
اسکار بازیگری بگیرد!

استیون یئون می تواند نخستین بازیگر آسیایی باشد 
که اسکار بازیگری را دریافت می کند.

به گزارش مهر، استودیو A۲4 اعالم کرد از استیو 
یئون بازیگر فیلم »میناری« در رقابت برای دریافت 
اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی حمایت می کند. 
در کنار وی، یری هان که همبازی وی در این فیلم 
بوده نیز برای کسب اسکار بهترین بازیگر زن رقابت 
می کند. در همین حال دیگر بازیگران این فیلم شامل 
آلن اس کیم، ویل پتون و یو جونگ یون نیز در بخش 
بهترین بازیگر نقش مکمل وارد این رقابت می شوند.
نادیده گرفتن بازیگران آسیایی یکی از زشت ترین 
سنت های اسکار در تاریخ طوالنی آن است. در این 
حال اگر یئون نامزدی اسکار را کسب کند، می تواند 
نخستین بازیگر آسیایی آمریکایی باشد که این 

موفقیت را به دست می آورد.
»میناری« به کارگردانی لی ایزاک چانگ ساخته 
شده و هنوز به صورت رسمی تاریخ اکرانش اعالم 
نشده است. گفته شده قصد بر این است که این فیلم 
پیش از پایان سال ۲۰۲۰ به نمایش درآید. با این 
کار فیلم می تواند در حلقه های منتقدان نیویورک 
و لس آنجلس از شانس دیده شدن برخوردار باشد. 
نامزدی هر یک از بازیگران این فیلم در آکادمی 
اسکار یک موفقیت دیگر برای سینمای کره جنوبی 
خواهد بود و برای نخستین بار یک بازیگر کره ای 

چنین موقعیتی را به دست می آورد.

 »نجال« و »ماهور«
قربانیان عشق های اجباری

 شنبه شب 2 سریال »نجال« و »بوم و بانو«  
مثلث عشقی مشابهی را به نمایش گذاشتند

در سال های اخیر، بعضی سریال ها یک یا چند مثلث عشقی داشته اند 
و این اتفاق جدیدی نیست، اما مخاطبان شنبه شب در شبکه سه و دو، 
شاهد مثلث عشقی مشابهی در قسمت 1۶ سریال »نجال« و قسمت ۳7 
سریال »بوم و بانو« بودند. شخصیت »عدنان« )هدایت هاشمی( و سرهنگ 
»سپنتا« )بهنام تشکر( برای از میدان به در کردن رقیب خود، تالش 
مشابهی داشتند و »ماهور« )دیبا زاهدی( و »نجال« )سارا رسول زاده( که 

در میانه این رقابت گیر افتاده بودند، در موقعیت یکسانی قرار گرفتند.
در هر دو سریال یکی از رقبای عشقی یعنی سرهنگ »سپنتا« و »عدنان« 
شخصیت منفی و از لحاظ جایگاه اجتماعی نیز موقعیت مشابهی دارند. 
آن ها هر دو جزو افراد نظامی هستند و به واسطه سمت مهم خود به عنوان 
یک سرهنگ و فرمانده ارتش رژیم شاهنشاهی قدرت را در اختیار دارند. 
»عدنان« با تعقیب »عِبد« )حسام منظور( موفق می شود او را گیر بیندازد 
و سرهنگ »سپنتا« نیز برای رقیب خود »استاد حافی« )مهدی احمدی( 
پاپوش می دوزد و او را زندانی می کند. »عدنان« با تهدید به کشتن »عبد« و 
همراهان »نجال« از او می خواهد که به خواستگاری اش جواب مثبت بدهد. 
»سپنتا« نیز به »ماهور« می گوید تنها به این شرط که پیشنهاد ازدواج او را 
قبول کند، »استاد حافی« را آزاد می کند. بنابراین »نجال« و »ماهور« بر سر 
دو راهی سختی قرار می گیرند. مرگ خانواده و کسی که به او عالقه مند 
هستند یا ازدواج با کسی که هیچ عالقه ای به او ندارند و حفظ جان خانواده.

هرچند که در نهایت »عبد« موفق شد »نجال« را از دست »عدنان« نجات دهد، 
اما او با قبول پیشنهاد ازدواج »عدنان« راه دوم را انتخاب کرد. تصمیم نهایی 
»ماهور« در سریال »بوم و بانو« به قسمت بعدی موکول شد و پیش بینی این 
که احتماال او هم به خاطر استاد نقاش فداکاری خواهد کرد، سخت نیست.

رامبد جوان عصر شنبه در یک الیو اینستاگرامی، از ساخت 
فصل جدید »خندوانه« و انتشار فراخوان »خنداننده شو ۳« 
خبر داد. او اعالم کرد هنوز برای فصل جدید شروع به کار 
نکرده، اما ضبط برنامه به زودی آغاز می شود و این روزها 
با پروتکل های بهداشتی سخت و خسته کننده، مشغول 
پیش تولید »خندوانه« است. برنامه محبوب شبکه نسیم پس 
از پایان فصل ششم در نوروز 98، دیگر تولید نشده است. 
این زمان تا حدود دو یا سه ماه دیگر که قسمت نخست فصل 
هفتم پخش شود، به حدود ۲1 یا ۲۲ ماه خواهد رسید. از 
پخش نخستین قسمت »خندوانه« در سال 9۳، این زمان 
طوالنی ترین زمانی است که بین دو فصل »خندوانه« فاصله 
افتاده است. این گــزارش به مهم ترین اتفاقات این فاصله 

طوالنی می پردازد.

18 ماه پرحاشیه رامبد	 
رامبد در این یک سال و نیم، حواشی بسیاری داشته. او پس 
از پایان فصل ۶ سفری به کانادا داشت که بعد معلوم شد برای 
تولد فرزندش بوده و واکنش های زیادی را در داخل کشور 
برانگیخت. در این زمان بسیاری گفتند او قصد بازگشت به 
کشور را ندارد، اما رامبد مدتی پیش از شیوع کرونا به کشور 
بازگشت و با آغاز روزهای قرنطینه، به برنامه سازی اینترنتی 

پرداخت. رامبد در الیو اخیرش پس از پنج ماه از یک 
اظهارنظر در برنامه اینترنتی »باغ رمضان«، یک 

بار دیگر شایعه مهاجرتش را تکذیب کرد 
و گفت که وقتی در ایران بوده، عده ای 

برایش شایعه می ساختند مهاجرت 
کرده است! 

»خندوانه« تکراری پربیننده شد	 
در این یک سال و نیم، هربار گلچین 

»خندوانه« روی آنتن تلویزیون بود، 
به عنوان یکی از سه برنامه پربیننده 

تلویزیون مطرح شد! این برنامه گاهی 
از »کــودک شــو«، »به خانه برمی گردیم«، 

ــران« و...  ــ »فوتبال بــرتــر«، مسابقه »ای
باالتر بود و گاهی تنها از »عصر جدید« و 

»دورهمی« جا می ماند. این آمارها 

همواره نشان می داد که برند »خندوانه« چقدر برای تلویزیون 
مهم است و بدون حضور آن، چقدر آنتن آخر شب تلویزیون 

خالی است.

استعدادهای »خندوانه« روی آنتن	 
در این زمان همچنین شمار زیادی از چهره های مشهورشده 
در »خندوانه«، در شبکه های مختلف تلویزیون جای پای خود 
را محکم کردند؛ چه کمدین های باسابقه ای که با »خندوانه« به 
شهرت رسیدند و چه چهره های تازه استعدادیابی »خنداننده 
شو«. علی مسعودی سریال تلویزیونی اولش را به آنتن فرستاد 
که در آن از حضور علی صبوری نفر اول »خنداننده شو ۲« 
به عنوان بازیگر نقش اصلی استفاده کرده بود. او دومین 
سریالش را شروع کرده و به طور کامل از زیر سایه »خندوانه« 
بیرون آمده است. محمد معتضدی در شبکه چهار و میثم 
درویشان پور در شبکه نسیم مجری شدند. مجید افشاری نیز 
که اجرای تلویزیونی را زودتر آغاز کرده بود، در مقام مجری 
شبکه آی فیلم کامال تثبیت شده است. امیرحسین قیاسی 
و ابوطالب حسینی مدتی کوتاه در شبکه ورزش به اجرا 
پرداختند و بهنام قاسمی، محمد معتضدی و بهزاد قدیانلو نیز 

تجربیات جدیدی در زمینه بازیگری داشتند.

جایگزین پیدا نشد	 
مهم تر از همه این که در تمام طول این یک سال و نیم، تلویزیون 
عمال نتوانست جایگزین خوبی برای »خندوانه« داشته باشد. 
هیچ برند تازه ای که بتواند خنده را به لبان مخاطبان 
بیاورد، خلق نشد. در این زمــان بازیگرهای 
بسیاری مثل پوریا پورسرخ، مهران غفوریان، 
نادر سلیمانی، سام درخشانی و... مجری 
شدند، اما هیچ کدام رامبد جوان نشدند. 
برنامه های طنز و سرگرمی زیادی ساخته 
ــدام نه تنها رکــوردهــای  شــد، امــا هیچ ک
۶۰-۶۵ درصدی مخاطب »خندوانه« را 
نشکستند، بلکه به مرز 4۰ درصد مخاطب 
هم نرسیدند. در این زمان تنها برنامه های قابل 
رقابت با »خندوانه«، همان دو برند »دورهمی« 
و »عصر جدید« بودند که هیچ کدام به عنوان 
جایگزین »خندوانه« ساخته نشده بودند. 
ــط، نــیــاز تلویزیون به  ــرای ــن ش در ای
»خندوانه« بیش از قبل حیاتی به 

نظر می رسد.

رفتیم،میآییم!
طبق اعالم رامبد جوان، فصل جدید »خندوانه« به روزهای ضبط نزدیک 

می شود. در 19 ماه غیبت این برنامه، بر تلویزیون چه گذشت؟
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گــروه ادب و هنر - کنسرت های موسیقی از 
اسفندماه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس 
کرونا به حالت تعطیل درآمد. در این مدت، برخی 
خواننده ها با انتشار تک آهنگ یا برگزاری کنسرت 
آنالین، ارتباط خود را با هوادارانشان حفظ کردند 
و برخی، هیچ اثر جدیدی ارائه ندادند. تعدادی 
دیگر هم، به سراغ آلبوم  و آثار نیمه کاره شان یا 
تدارک آلبوم جدید رفتند. حال، بعد از گذشت 
9 ماه و در شرایطی که کرونا همچنان در کشور 
جوالن می دهد، فضای باز آبنمای موزیکال کیش، 
میزبان خواننده هایی شده است که می خواهند 
ــوروش بند،  کنسرت برگزار کنند. کنسرت ه
در آخرین روز مهرماه امسال در جزیره کیش 
برگزار شد و سه خواننده پاپ دیگر نیز، به زودی 
کنسرتشان را برگزار می کنند. این در حالی است 
که   گزارش خبرگزاری موج روز سوم آبان ماه، به 
نقل از حسین فرشیدی، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان، از وضعیت پرخطر کیش در 

روزهای گذشته و آینده خبر داد.  

دورهمی در جزیره	 
جزیره کیش همیشه میزبان روزهای 
ُپرکار خواننده های پاپ کشورمان 
بوده است. این بار نیز، بعد از برگزاری 
کنسرت هوروش بند و رضا بهرام در 30 

مهر و اول آبان، جزیره کیش شاهد 
برگزاری کنسرت آرون افشار 

و محسن ابراهیم زاده در 
ــان مــاه خواهد  7 و 8 آب
بود. هم اکنون بلیت این 
افزایش  بــا  کنسرت ها 
قیمت نسبت به گذشته، 

ــازه 100، 120،  در بـ
و   220  ،180  ،140

250 هزار تومانی به فروش 
می رسد. هوروش بند، رضا 

بهرام، آرون افشار و محسن ابراهیم زاده، از آن 
دست خواننده های پاپی هستند که اغلب آن ها 
را با یک آهنگ هیت شده می شناسیم. در واقع 
همه آن هــا، به یک شکل معروف شدند، آهنگ 
منتشر کردند و به روی صحنه رفتند. کنسرت 
آنالینی نداشتند و حاال، در کنسرت یکدیگر حضور 

می یابند و یکدیگر را تشویق و تبلیغ می کنند.

صحنه گردانی کنسرت گزارها	 
 تعداد کنسرت گزارها در کشورمان محدود است و 
اصوال چرخ همه کنسرت ها در کشور توسط همین 
کــارگــزاران معدود می چرخد. کنسرت هایی 
که طی چند روز گذشته در کیش به روی صحنه 
رفته اند و قرار است در روزهای آینده اجرا شوند، 
توسط یک موسسه فرهنگی به مدیریت یکی از این 
کنسرت گزارهای معروف تدارک دیده شده است. 
او در گفت وگویی که چند روز پیش با »موسیقی 
ما« داشت، گفت: »باید صنعت موسیقی حرکت 

خودش را شروع کند و برگزارکنندگان کنسرت 
باید با تحمل سختی و فشار، اجراها را آغاز کنند.« 
جامعه موسیقی مانند دیگر صنف های هنری، 
روزگار سختی را پشت سر گذاشته است. آن قدر 
که رضا صادقی، خواننده پاپ را به گالیه وا داشت 
و از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درخواست کرد تا 
درد جامعه موسیقی را بعد از 9 ماه سکون، درمان 
کند. این وضعیت بر هیچ کس پوشیده نیست، اما 
باید از این که جزیره کیش از این پس مقصد همه 

خواننده ها و هواداران شان شود، ترسید!

کنسرت زیر سایه کرونا	 
کنسرت های هوروش بند، رضا بهرام، آرون افشار 
و محسن ابراهیم زاده در یک مکان مشترک، 
آوای خلیج فارس  بــاز مجموعه  یعنی فضای 
برگزار می شود. طبق آن چه در سایت فروش 
بلیت این کنسرت ها اعالم شده است، بعد از 
خرید بلیت، باید دو صندلی قبل و بعد از صندلی 

ــده، در راســتــای فاصله گذاری  ــداری ش ــری خ
اجتماعی، غیرفعال و غیرقابل فروش  شود؛ اما 
ماجرا فقط این نیست. نباید از یاد ببریم که جزیره 
کیش، یک مقصد گردشگری مهم در کشور 
ماست و هنگامی که بــازار کنسرت در آن داغ 
شود، تعداد بیشتری به این جزیره سفر می کنند. 
در شرایطی که وضعیت همه گیری کرونا اصاًل 
خوب نیست و آمار درگذشتگان این بیماری، 
وارد کانال 300 نفر شده ، بعید است که چنین 
تمهیداتی، مانع از انتقال بیماری در برنامه های 
شلوغی مانند این کنسرت ها شود. این در حالی 
است که اوایــل مهرماه امسال، یعنی کمتر از 
یک ماه قبل، خبرگزاری مهر به نقل از رضانیا، 
رئیس مرکز توسعه و سالمت کیش گــزارش 
داد که »بر اساس بازدیدهای میدانی از اماکن 
عمومی و بخش های مختلف در این منطقه، 
سطح  در  بهداشتی  نکات  رعایت  متاسفانه 
عمومی جامعه 50 درصد کاهش یافته است.« 
دو روز قبل، فرشیدی، رئیس دانشگاه 
از  نیز،  هرمزگان  پزشکی  علوم 
ورود جــزیــره کیش بــه وضعیت 
پرخطر کرونایی خبر داد. هر چند 
رسیدگی به وضعیت خواننده ها 
و موسیقی دانان در این روزهای 
سخت، مهم و ضروری است و باید 
بــرای شرایط بغرنج آن هــا، فکری 
ــی که  ــال ــا در ح انــدیــشــیــد، امـ
کنسرت ها به دلیل شیوع 
کرونا، در سراسر ایران 
ــده اســت،  تعطیل ش
ــه ضـــرورتـــی دارد  چ
که با چنین اقدامی، 
شرایط را برای دامن 
ــه ایــن بــحــران،  زدن ب
فراهم و وضعیت پرخطر 

را تشدید کنیم؟

تانگو با کرونا، روی صحنه کنسرت!
 با وجود شرایط پرخطر همه گیری کووید 19، جزیره کیش میزبان کنسرت  

هوروش بند، رضابهرام، آرون افشار و محسن ابراهیم زاده شده است

لذت شعر

 رونمایی از نامه های
دیده نشده ون گوگ

ــوگ در آمستردام، نمایشگاهی از  ــوزه ون گ م
نامه های ایــن نقاش معروف قــرن نوزدهم را، 
شامل برخی نامه های دیده نشده وی، با عنوان 
»عاشق شما وینسنت« بر پا کرده است. به گزارش 
ایرنا، در این نمایشگاه، 40 مورد از جالب ترین 
نامه های این هنرمند در دسترس عموم قرار 
گرفته که برخی از آن ها با طرح های کوچک و 
اولیه از تابلوهای او، مزین شده  و در کنار آن ها، 
نسخه اصلی تابلوها مانند سیب زمینی خوران 
ــواب )1888( و بذرپاش  ــاق خ )1885(، ات
)1888( به نمایش درآمده است. برخی از این 
نامه ها به دلیل دسترسی نداشتن ون گوگ به 
کاغذ، روی پاکت نامه به رشته تحریر درآمــده 
است. از 825 نامه باقی مانده از او، 789 نامه 
در موزه ون گوگ قرار دارد و به دالیل امنیتی، به 

ندرت به نمایش گذاشته می شود.

»جیغ« دوباره ُپررنگ شد! 

ــر  ــوی »جـــیـــغ«، اث ــل ــاب ت
مونک  ادوارد  مــعــروف 
ــش رو به  ــای ــگ ه کــه رن
فرسایش گذاشته بود، بار 
دیگر احیا شده و به حالت 
اولش بازگشته است. به 
گزارش ایسنا، این تابلو 
از مشهورترین تابلوهای 
دوره مدرنیسم اروپا به شمار می رود که نمادی از 
اختالالت روانــی، نگرانی  و ناامیدی است که بر 
زندگی انسان مدرن سایه انداخته است. مونک 
برای ترسیم این تابلو درسال 1910، از رنگ های 
مختلف روغــن و پاستلی استفاده کرد تا قدرت 
رنگ ها را نمایش دهد؛ اما این ترکیب رنگ های 
مختلف سبب شد تا به مرور زمان رنگ ها تغییر شکل 
دهد و فرسایش پیدا کند. از ابتدای سال 200۶ 
میالدی برای جلوگیری از روند فرسایشی تابلوی 
»جیغ«، نمایش این تابلو برای عموم محدود شد. 
اکنون این تابلو در انبار موزه با نوری کم که به صورت 
غیرمستقیم به آن می تابد و  در حرارت ثابت 18 
درجه سانتی گراد و با رطوبت کمتر از 50 درصد در 
حال نگهداری است و رنگ های آن احیا شده است. 

هنری

بندۀ حق بی نیاز از هر مقام
نی غالم او را نه او کس را غالم
رسم و راه و دین و آیینش ز حق

زشت و خوب و تلخ و نوشینش ز حق
اقبال الهوری  

****
مستان خرابات ز خود بی خبرند
جمعند و ز بوی گل پراکنده ترند

ای زاهد خودپرست با ما منشین
مستان دگرند و خودپرستان دگرند

رهی معیری  
****

دیده گو اشک ندامت شو و بیرون فرما
دیدن دیده چه کار آیدم از دوست جدا

عوض یوسف گم گشته چو اخوان بینید
دیده خوب است به شرطی که بود نابینا

وحشی بافقی  
****

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
وین یک دم عمر را غنیمت شمریم

فردا که ازین دیر فنا درگذریم
با هفت هزارسالگان سر به سریم

خیام  
****

دل سوختگان را خبر از عشق تو نیست
مشتاق هوا را اثر از عشق تو نیست
در هر دو جهان نیک نظر کرد دلم

زان هیچ مقام برتر از عشق تو نیست
فخرالدین عراقی  

****
خسته ام از آرزوها؛ آرزوهای شعاری

شوق پرواز مجازی؛ بال های استعاری
لحظه های کاغذی را؛ روز و شب تکرارکردن

خاطرات بایگانی ؛ زندگی های اداری
آفتاب زرد و غمگین؛ پله های رو به پایین

سقف های سرد و سنگین؛ آسمان های اجاری
با نگاهی سرشکسته؛ چشم هایی پینه بسته

خسته از درهای بسته؛ خسته از چشم انتظاری
قیصر امین پور  

مترجم: یاسمین مشرف - داستانک ها در 
عین حال که از جذاب ترین  ابزارهای رسانه ای 
در عصر و روزگار ما هستند، یکی از مشکل ترین 
می آیند.  شمار  به  نیز  نوشتاری  قالب های 
از  باید  نویسنده  داستانک،  یک  نوشتن  در 
به کاربردن ساختارهای پیچیده و عبارت های 
طوالنی خودداری و  با استفاده از عبارت هایی 
موجز، یک داستان کامل را حداکثر در 1500 
ــت کند. اگر نویسنده این چالش  کلمه روای
را با موفقیت پشت سر بــگــذارد، چیزی که 
خلق می شود اثری بدیع خواهد بود. در ادامه 
مطلب،شما را با چند نمونه از این آثار بدیع 

آشنا می کنیم.

»ولش کن!«/ فرانتس کافکا
هرچند پرآوازه ترین  آثار  کافکا، 
ــان کــوتــاه»مــســخ«، رمــان  ــ رم
»محاکمه« و رمان ناتمام »قصر« 
است، اما داستانک »ولش کن!« 
و  مختصر  نمونه  ــوان  ــی ت م را 
درعین حال کاملی از فضاهای کافکایی دانست؛ 
ــاده ای کــه به شکلی  ــت موقعیت های پیش پا اف
شده اند.  و فراواقع گرایانه توصیف  نامعقول 
داستانک »ولش کن!« با کمی بیش از 100 کلمه، 
یکی از چشمگیرترین شاهکارهای این گونه ادبی 
است که توسط کافکا به نگارش در آمده است. در 
این داستانک ما با مردی تنها در خیابان مواجهیم. 

در  بلكه  نیست،  تنها  صرفًا  اصلی،  شخصیت 
جست وجوی چیزی، راه را نیز گم كرده است.

»مالقات کننده«/ لیدیا دیویس
لیدیا دیویس نویسنده داستان 
رمــــــــــان  و  کــــــــــوتــــــــــاه 
که  و مترجم اهل آمریکاست 
معموال به عنوان ملکه داستان 
ــاه شناخته مــی شــود. او  ــوت ک
داســتــانــک هــای بــی شــمــاری را در قالب چند 
مجموعه داستانی خلق کــرده اســت؛ اما شاید 
هیچ کدام از ایــن داستانک ها قابل مقایسه با 
»مالقات کننده« نباشد. این داستانک که کمتر از 
300 کلمه است، با حکایتی درباره خواهر راوی و 

مهمان عجیب او آغــاز و خیلی زود و به شکلی 
غیرمنتظره به حــوزه دیگری منتقل می شود. 
استفاده از گذشته برای پیش بینی آینده، از نبوغ 

موشکافانه نویسنده حکایت دارد.
»کجایی؟« / جویس کارول اوتس

سبک نگارشی ساده خانم اوتس 
ــن  ــری ــان ت ــش کـــه یــكــی از درخ
چهره های ادبیات معاصر غرب به 
شمار می آید، درعین حال که 
ــانــی و  دارای ظــرافــت هــای زب
پیچیدگی های منحصر به فرد روایــی اســت، به 
شکل بسیار خوبی با این داستان کوتاه تطبیق 
یافته است. در داستانک »کجایی؟« نویسنده، 
فقط در 500 کلمه، تصویر جالبی را از یک زوج 
متاهل و مسن و اختالف بین آن ها ترسیم می کند 
و به خوبی می  تواند ناتوانی این زوج را در برقراری 

ارتباط با یکدیگر، به تصویر بکشد.

»جان ردینگ به دریا می رود «/ نیل هرستون
ــان  ــک »ج ــان ــت نــویــســنــده داس
ردینگ به دریا می رود« عنوان 
خود را به طرز شگفت انگیز و 
درعین حال شیرینی به مخاطب 
عرضه می کند؛ جان پسری 10 
ساله است و »دریا« رودخانه مجاور خانه اوست که 
کشتی های چوبی خود را در آن رها می کند. این 
داستانک 750 کلمه ای، غور و تاملی جالب و 
خواندنی درباره رویاها، موانع و چگونگی تغییر ما 
با پیرشدن اســت. این داستانک، توصیفاتی 
پرشور و احساس دارد؛ ویژگی که نشان دهنده 
توجه دقیق نویسنده به جزئیات است. نویسنده 
ــون، یک  ــت ــرس ــک، زورا نــیــل ه ــان ــت ایـــن داس
انسان شناس برجسته نیز به حساب می آید و 

اصالت آفریقایی دارد.
reedsy.com : منبع  

خواندنی های چند خطی
مروری بر 4 داستانک از 4 نویسنده بزرگ که شهرتی جهانی یافته است

layout@khorasannews.comصفحه آرایی
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سفارش می پذیرد
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در امتداد تاریکی

 تصاویر درگیری متهم با مردم محل و تخریب اموال مردم تا دستگیری وی

آشیانه لرزان!

دلسوزی و آبروداری های خانوادگی موجب شد 
تا اکنون زندگی ام در آستانه فروپاشی قرار گیرد. 
اگر روزی که متوجه رفتارهای غیرمتعارف همسرم 
شدم با متخصصان و کارشناسان مشورت می کردم 

و تصمیم عاقالنه ای می گرفتم امروز ...
این ها بخشی از اظهارات زن 27ساله ای است که 
برای رهایی از یک زندگی جهنمی وارد کالنتری 
شده بود. او در حالی که بیان می کرد پایه های 
آشیانه هشت ساله اش به لرزه درآمده است، درباره 
سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری 
قاسم آباد مشهد گفت: 18ساله بودم که پسرخاله ام 
به خواستگاری ام آمد. چند ماه بود که خاله ام مدام 
به منزل ما رفت و آمد می کرد و به همراه مادرم 
زمزمه های خوشبختی بعد از ازدواج با پسرخاله ام 
را کنار گوشم سر می دادند. آن ها از سر دلسوزی مرا 
وادار به ازدواج با »رحمان« می کردند چرا که معتقد 
بودند شناخت ما از یکدیگر، سعادت و خوشبختی 
مان را تضمین می کند. پسرخاله ام چهار سال 
از من بزرگ تر بود و به صافکاری خودرو اشتغال 
داشت. با وجود این جوانی آرام و گوشه گیر بود که 

کاری به کسی نداشت.
خالصه اصرارهای خانوادگی به نتیجه رسید و من 
و »رحمان« پای سفره عقد نشستیم. در حالی که 
حدود یک سال از مراسم عقدکنان می گذشت، 
من رفتار نامتعارف یا ناشایستی از او ندیدم چرا که 
مشغول کارش بود و در روزهــای تعطیل نیز کنار 
من می ماند. یک سال بعد، جشن عروسی ما با 
کمک خانواده ها برگزار شد و من و رحمان زندگی 
مشترکمان را در طبقه باالی منزل خاله ام آغاز 
کردیم. اما هنوز مدت زیادی از ازدواجمان سپری 
نشده بود که رفتارهای نامتعارف رحمان توجه مرا 
به خودش جلب کرد. او شب ها دیر به منزل می آمد 
و صبح ها نیز تا ظهر می خوابید. کم کم مشتریانش 
را از دست داد و به خاطر بدقولی هایش همواره 
ــت. وقتی  با رانندگان خــودروهــا درگیری داش
رفتارهای او را برای خاله ام توضیح می دادم، او 
این رفتارها را توجیه می کرد و به کار زیاد پسرش 
و خستگی های شغلی ارتباط می داد،  تا این که 
روزی مقداری مواد مخدر )تریاک( از جیب همسرم 
پیدا کردم اما خاله ام مرا نصیحت می کرد که با این 
مشکل باید کنار بیایم و چیزی به همسرم نگویم، 
چرا که آن روزها پسرم »حامد« را باردار بودم. من 
هم به دلیل بیماری مادرم و حفظ آبروی خانوادگی 
این موضوع را پنهان کردم ولی همسرم به حدی در 
گرداب مواد مخدر غرق شد که دیگر مرا کتک می 
زد و با توهین و فحاشی و سوءظن هایش روزگارم را 
سیاه کرده بود. طولی نکشید که رحمان به مصرف 
مــواد مخدر صنعتی روی آورد و تعادل روحــی و 
روانی اش را از دست داد. او شیشه های منزل و 
ــودروی پــدرش را بــرای هزینه های اعتیادش  خ
تخریب می کرد. امروز هم که پسرم هفت ساله است 

جز درگیری و دعوا در منزل چیزی نمی بیند و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

باند قاچاق دام به کشورهای حوزه خلیج فارس   متالشی شد

کرمانی/ یک باند قاچاق دام به کشورهای حوزه 
خلیج فارس با کشف 150 راس گوسفند زنده 
ــزارش خراسان،  در کرمان متالشی شد. به گ
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کرمان در این باره 
گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این استان 
با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی موفق به 
 شناسایی یک باند سازمان یافته قاچاق دام شدند.
سرهنگ »حمیدرضا میرحبیبی« افزود: ماموران 

کامیون  دســتــگــاه  یــک  عملیاتی  طــی  پلیس 
حامل گوسفند زنــده را در حــال تخلیه دام در 
حاشیه شهر کرمان توقیف و در بازرسی از این 
 خودرو150 رأس گوسفند قاچاق کشف کردند.
وی با اشاره به دستگیری چهار متهم گفت: ارزش 
این تعداد دام از سوی کارشناسان چهار میلیارد و 
500 میلیون ریال برآورد شده که به سازمان جمع 

آوری اموال تملیکی کرمان تحویل داده شد.

نوجوان 1۶ ساله عامل ترویج 
بازی »مومو« بازداشت شد

توکلی/ یک نوجوان که با انگیزه سرگرمی و 
ایجاد وحشت در همساالن خــود بازی»مومو « 
را ترویج می کــرد، در جیرفت  دستگیر شــد. به 
جیرفت  انتظامی  خراسان، فرمانده  گـــزارش 
درایــن بــاره گفت: کارشناسان پلیس فتای این 
شهرستان با رصد فضای مجازی پی بردند یک 
ــدام به فرستادن لینک تماس و تقاضای  نفر اق
ــازی »مومو«  ــران تحت عــنــوان ب ارتــبــاط بــا کــارب
مــی کند. سرهنگ »محمدرضایی« افــزود: بــا 
توجه بــه تــرویــج خشونت و آشفتگی ذهنی در 
جــوانــان و نوجوانان، کارشناسان پلیس فتا با 
اقــدامــات پلیسی ایــن فــرد را شناسایی و پس از 
 هماهنگی با مقام قضایی او را دستگیر کردند.
ــرد: ایــن متهم کــه یــک پسر 16  وی اظــهــار  کـ
ســالــه اســت پــس از انــتــقــال بــه مقر انتظامی، 
ــاد هیجان  ــج ــود را ســرگــرمــی و ای انــگــیــزه خـ
 و مـــزاحـــمـــت بـــــرای کــــاربــــران ذکــــر  کـــرد.
این مسئول انتظامی افزود :به تازگی شاهد چالش 
»مومو« هستیم که افراد، بی اطالع از آثار  مخرب 
آن، پیام ها و تصاویر موسوم به مومو را از پیام رسان 
 واتس اپ دریافت و اقدام به انتشار آن می کنند.
وی با تاکید بر استفاده از پیام رسان های داخلی 
در امر تدریس و آموزش دانش آموزان خاطر نشان 
کرد: با توجه به روند آموزش دانش آموزان در فضای 
مجازی و استفاده مداوم آن ها از اینترنت، والدین 
باید بر نحوه استفاده فرزندان خود نظارت بیشتری 

داشته باشند.

گروه حوادث- انتشار گسترده فیلمی در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی هنگام دستگیری 
یک متهم توسط پلیس در حالی خبرساز شد که 
استفاده از شوکر برای جلوگیری از توهین های 
متهم با دستان بسته، نیز انتقاداتی را به رفتار یکی از 
ماموران گشت انتظامی کالنتری کاظم آباد مشهد 
وارد کرد، اما ماجرای این فیلم هنگامی جنجالی 
شد که جوان 30 ساله متهم بعد از این ماجرا و انتقال 
به بیمارستان به دلیل نامعلومی جان سپرد، سپس 
بنا به خبر یک رسانه فارسی زبان خارج از کشور  یکی 
از نزدیکان متوفی ادعا کرد او داخل خودروی نیروی 
انتظامی و بر اثر عوارض ناشی از گاز فلفل و قبل از 

رسیدن به مرکز درمانی جان باخته است.
 به گزارش خراسان، همزمان  رسانه های فارسی 
زبان خارج از کشور نیز تالش کردند با انتشار بخشی 
از کل ماجرا به اهداف سیاسی خود دست یابند و 
پلیس را به طور سیستماتیک به بدرفتاری متهم 
کنند اما از سوی دیگر انتشار بخش های دیگری 
از این فیلم که متهم را در حال تخریب اموال مردم 
و درگیری های خیابانی نشان می دهد، روند این 
سناریو سازی  را  تغییر داد. در این زمینه ، خراسان 
در گفت وگو با مقامات مسئول در این حادثه به 
بررسی جزئیات  دقیق ماجرا پرداخت. بررسی 
تعدادی از فیلم های ضبط شده در محل وقوع حادثه 
و همچنین تماس های اضطراب آمیز توام با نگرانی 
مردم از رفتارهای یک جوان در توس 53 به پلیس 
110، نشان می دهد که جوانی به نام »مهرداد« 
با برخی از حاضران در توس 53 درگیر می شود و 
زن جوانی نیز هراسان از پلیس درخواست کمک 
می کند. او چند دقیقه بعد دوبــاره با پلیس 110 
تماس می گیرد و با ابراز نگرانی شدید از رفتارهای 
غیرطبیعی آن جــوان، از نیروهای انتظامی می 
خواهد که برای جلوگیری از وقوع حادثه ای تلخ 
زودتر به محل مذکور عزیمت کنند!  چند دقیقه بعد 
پلیس برای سرعت بخشیدن به عملیات انتظامی، 
ابتدا گشت موتورسوار را به محل اعالمی، اعزام 

می کند.
امــا زمانی که مامور انتظامی تا رسیدن گشت 
خودرویی، دستان متهم را با دستبند به میله ای 
فلزی حلقه زده است، برخی گفتارهای اهانت آمیز 
وی موجب استفاده مامور از شوکر می شود که همین 

امر نیز انتقاداتی جدی  را در پی داشت. با وجود این 
ماجرای این حادثه تاسف بار زمانی شکل جنجالی 
به خود گرفت که متهم مذکور به دلیل نامعلومی و به 
طور مشکوکی جان سپرد و خانواده وی ادعای مرگ 
بر اثر عوارض ناشی از افشانه فلفل را مطرح کردند!  
این درحالی بود که به محض گزارش مرگ مشکوک 
یک متهم در مرکز درمانی، بی درنگ قاضی ویژه 
قتل عمد عازم پزشکی قانونی شد و به تحقیق در 
این باره پرداخت. با توجه به اعالم شکایت خانواده 
متوفی، معاون دادستان دادسرای نظامی نیز در 
پزشکی قانونی حضور یافت و این ماجرا با دقت زیر 
ذره بین قضاوت قرار گرفت. به دستور مقام قضایی 
، تالش پزشکان قانونی با نمونه بــرداری از ریه و 
همچنین انجام معاینه  و آزمایش های دقیق برای 

روشن شدن علت مرگ آغاز شد. 

رسیدگی  پرونده در دادسرای نظامی	 
در همین حال، دادستان نظامی خراسان رضوی 
از رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی خبر 
داد. قاضی مهدی اخالقی افزود: دستورات الزم 
به ضابطان قضایی داده شده است و خانواده متوفی 
نیز شکایت خود را مطرح کرده اند به همین دلیل 
نیز نمونه برداری از ریه متوفی برای بررسی ادعای  
افشانه فلفل بر مرگ وی انجام شده است. قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد نیز که از دقایق اولیه اعالم 
مرگ یک متهم در مرکز درمانی، تحقیقات گسترده 
ای را با حضور در پزشکی قانونی آغاز کرده بود با 

بیان این که پرونده در دادسرای نظامی رسیدگی 
می شود، گفت: تا زمان اعالم  نظر پزشکی قانونی 
درباره علت مرگ، به هیچ وجه نمی توانیم اظهارنظر 
کنیم اما طبق معمول بالفاصله در پزشکی قانونی 
به همراه یکی از قضات دادســرای نظامی حضور 
یافتیم تا جزئیات حادثه را از نزدیک بررسی کنیم با  
وجود این آثار ظاهری ناشی از شوکر برقی یا افشانه 
فلفل روی بدن یا صورت متوفی نبود ولی اثری از 
ضربه روی گردن وجود داشت. قاضی احمدی نژاد 
همچنین به ایسنا گفت: با توجه به ادعای درگیری 
در شهرک حجت مشهد و فوت متهم بعد از این 
حادثه، تحقیقات درحالی ادامه دارد که افراد حاضر 
در محل نیز مدعی بودند که او با خانواده همسر 
خودش نیز درگیر شده است. قاضی احمدی نژاد با 
اشاره به رفتار پلیس برای استفاده از شوکر درحالی 
که دستان متهم بسته بود نیز گفت: آن چه در برخی 
فیلم ها وجود دارد این رفتار پلیس به خاطر استفاده 
متهم از کلمات نامربوط بوده است وگرنه او کامال 
توسط مامور مهار شده بود و این رفتار توجیه دیگری 

ندارد. 

انجام آزمایش های تخصصی در پزشکی قانونی 	 
بنابر گــزارش خراسان، در همین حال مدیرکل 
پزشکی قانونی خراسان رضــوی نیز با تاکید بر 
این که علت مرگ جوان مذکور در دست بررسی 
های تخصصی و علمی پزشکی است، اظهار کرد: 
نمونه برداری های دقیق برای انجام آزمایش های 

سم شناسی انجام شده است و باید این موارد در 
آزمایشگاه های تخصصی پزشکی قانونی مورد 
بررسی های علمی قرار گیرد. دکتر آریا حجازی 
افزود: تا زمانی که نتیجه آزمایش های سم شناسی 
مشخص نشود، هیچ گونه اظهار نظر علمی و قطعی 
نمی توان دربــاره علت مرگ داشــت. این پزشک 
خبرنگار  ــوال  س به  پاسخ  در  همچنین  باتجربه 
خراسان که نتایج دقیق آزمایش ها چه زمانی اعالم 
می شود، نیز گفت: تالش می کنیم تا اوایل هفته 
آینده علت مرگ را مشخص و به مراجع قضایی و 
ذی صالح اعالم کنیم. وی تاکید کرد: آزمایشگاه 
تخصصی سم و آسیب شناسی خراسان رضوی 
تجهیزات پیشرفته ای دارد اما نتیجه برخی آزمایش 
ها مانند سم شناسی زمان بر است. وی به دنبال 
اصرار خبرنگار خراسان برای اعالم علت احتمالی 
مرگ نیز گفت: هر نوع احتمالی در مرگ  افراد 
وجود دارد اما تا زمانی که نتیجه آزمایش های قطعی 
توسط پزشکان و متخصصان سم شناسی گزارش 
نشود، هیچ گونه احتمالی حتی قابل بررسی هم 
نیست. دکتر حجازی تصریح کرد: در این مورد نیز 
پس از تکمیل معاینه  و آزمایش ها با کالبدشکافی 
صورت گرفته، علت مرگ مشخص و اعالم می شود.

سردار تقوی : با هر قصوری از سوی هرماموری 	 
برخورد قاطع می شود

ــاره  ــوی نیز  درب  فرمانده انتظامی خراسان رض
ماجرای انتشار فیلم در فضای مجازی و ادعاهای 

ــواردی که  مطرح شــده به خــراســان گفت: در مـ
شهروندان از وقوع حوادث  احتمالی  یا ایجاد ناامنی 
در یک منطقه خبر می دهند بالفاصله پلیس ،گشت 
های موتوری را برای رسیدن سریع به محل اعزام 
می کند تا از وقوع حوادث ناگوار و جبران ناپذیر 
بعدی جلوگیری شود که در این ماجرا نیز به دلیل 
ابراز نگرانی های اهالی در تماس با پلیس 110، 
گشت موتوری ابتدا به محل رفته است.  سردار کاظم 
تقوی اضافه کرد: خطای رفتاری، گفتاری و کرداری 
هرکدام از ماموران در هر منطقه ای قابل گذشت 
نیست و مراکز نظارتی پلیس مانند بازرسی با این 
گونه تخلفات انتظامی به شدت برخورد می کنند به 
همین دلیل نیز از همان دقایق اولیه گزارش ماجرا، 
بالفاصله مامور گشت به بازرسی خراسان رضوی 
احضار شد و سپس با دستورات ویژه قضایی مورد 
تحقیق قرار گرفت چرا که رفتار و عملکرد پلیس باید 
رفتاری الگومآبانه باشد و پلیس اسالمی نیز همواره 
به اخالق و رفتار شایسته زبانزد است بنابراین اگر 
قصوری از سوی هر ماموری انجام شود برخورد 
قاطع قانونی نیز با وی صورت می گیرد.سردار 
کاظم تقوی همچنین با تاکید بر این که پلیس به هیچ 
کس اجازه اخالل در نظم وامنیت مردم را نمی دهد 
به بخش هایی از تصاویر خودروهای تخریب شده و 
بیرون ریختن اموال یک مغازه دار اشاره کرد و افزود: 
در این صورت پلیس برای مهار فرد متهم وارد عمل 
شد و تا رسیدن نیروهای گشت خودرویی، دستان 
او را به میله آهنی کنار خیابان حلقه زد. وی در عین 
حال تاکید کرد: حضور قدرتمندانه پلیس در هر 
منطقه ای موجب ایجاد احساس آرامش می شود 
و نیروهای انتظامی برای خدمت گزاری به مردم از 
هیچ تالشی دریغ نمی کنند اما اگر خدای ناکرده 
رفتار ناشایستی نیز به هر دلیلی از مامور انتظامی 
مشاهده شود با قدرت برخورد خواهیم کرد. سردار   
تقوی با تاکید بر این که دستورات ویژه ای را برای 
بررسی دقیق موضوع از همان لحظات اولیه ماجرا 
صادر کرده ام، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نیز 
بررسی سوابق متوفی نشان می دهد او دارای 
سوابق متعدد کیفری در زمینه های مختلف است  
اما  در عین حال پلیس خود را مقید به رعایت اخالق 
اسالمی در برخورد با هر متهم یا فرد دیگری  می 

داند. 

توضیحات مقام های قضایی و انتظامی درباره ماجرای مرگ یک جوان در مشهد
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی: علت مرگ   اوایل هفته آینده اعالم می شود
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پرداخت 29/8 درصد سود 
مشارکت در منافع بیمه های 

زندگی توسط شرکت بیمه دی 

سود مشارکت در منافع بیمه های زندگی برای 
پایان سال مالی 98 به میزان 29/83 درصد 
محاسبه و در اندوخته بیمه نامه ها اعمال شد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی، امکان 
مشاهده مبلغ سود مشارکت در منافع و سایر 
و  نمایندگان  ــرای  ب نامه ها  بیمه  مالی  منافع 
بیمه گذاران از طریق درگاه شرکت بیمه دی به 
ــی http://dayins.com فراهم است. ــان ــش ن

این  سرمایه های  تجمیع  با  دی  بیمه  شرکت 
بیمه نامه ها در صندوق سرمایه گذاری گنجینه 
الماس خود با کسب بازدهی مطلوب موجب 
افزایش سود شده  که از این نظر بیمه دی یکی 
از باالترین سود ها  را در بین شرکت های بیمه ای 
محقق کرده  است.گفتنی است صندوق گنجینه 
الماس دی در سال 98 در بین ۱۰ صندوق برتر 

سرمایه گذاری کشور قرار گرفت.

 شاخص

تخلیه بازدهی تابستان بورس 

ــا مــحــدوده   ــل بـــورس ت ــا افـــت شــاخــص ک ب
۱.3 میلیون واحـــدی کــل بــازدهــی فصل 
تابستان این بازار تخلیه شده است اما بازار 
ــا رشــد ۱۷۵ درصــدی  ســهــام همچنان ب
بیشترین بازدهی را در میان بازارها دارد. 
در واقع به نظر می رسد که بورس در تناسب 
با دیگر بازارها تعدیل شده و در حال تعدیل 
مــازاد بــازدهــی نجومی خــود در ایــن مدت 
است بازدهی که به گفته برخی کارشناسان 
با واقعیت های اقتصاد ایران می تواند تناسب 

بیشتری داشته باشد. )اقتصاد نیوز(

خبر

مشاغل غیر رسمی هم بیمه 
بیکاری می گیرند

بر  مبنی  انقالب  رهبر  تأکید  از  پس  تسنیم- 
پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که بیمه نیستند، 
سخنگوی دولت گفت: بنا داریم برای این افراد، 
پوشش بیمه بیکاری در نظر بگیریم و حمایت 
از آنان را بیشتر کنیم. به گفته ربیعی ،تاکنون 
سه میلیون نفر از این افراد در چهار مرحله سبد 
حمایتی دریافت کرده اند و همچنین به تعدادی 
از این افراد وام شش میلیونی پرداخت شده است.

رئیس شرکت سامسونگ درگذشت

فارس - لی کان-هی، رئیس غول فناوری کره 
جنوبی یعنی سامسونگ الکترونیک امــروز در 
سن۷8 سالگی درگذشت. به گزارش شینهوآ، 
لی، سامسونگ را از یک کسب و کار محلی به 
شرکت نوآور و صنعتی پیشرو در جهان تبدیل کرد.

تمهیدات ضدکرونایی جدید بانکی

ــاره به موج  ــط عمومی بانک مرکزی با اش رواب
ــرورت رعایت  سوم کرونا، در بخشنامه ای ض

تمهیدات زیر را به شبکه بانکی ابالغ کرد:
* سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شتابی 
و درون بانکی( از طریق درگاه های اینترنتی و 
خودپردازها در هر شبانه  روز از مبدأ هر کارت به 
6۰میلیون ریال افزایش یابد. شایان ذکر است 
میزان کارمزد انتقال وجه بیش از 3۰میلیون 

ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد. 
* سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق 
پرداخت سازها از ۱۰میلیون ریال به 3۰میلیون 
ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی 
دارنــده کارت و شماره ملی دارنــده سیم کارت 
انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه 
به خطرات ناشی از سوء استفاده های احتمالی در 
صورت اعمال  نکردن کنترل فوق، افزایش سقف 

انتقال وجه مجاز نیست. 
* امکان تمدید تاریخ انقضای کارت های بانکی 
بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان 
ســال 99 و بــه مــدت یــک ســال بالمانع اســت. 
ضروری است اقدامات الزم برای احراز هویت 
غیرحضوری و اطالع رسانی به مشتریان صورت 

گیرد.
* سقف صدور کارت هدیه تا اطالع ثانوی و به 

صورت موقت به 2۰میلیون ریال افزایش یابد.

به رغــم تاکید دولــت بــرای کنترل قیمت 
کــاالهــای اساسی از راه هــای مختلف از 
جمله تامین ارز 42۰۰ و نیز نظارت های 
ــای میدانی حاکی  مــیــدانــی، گـــزارش ه
از این است که از یک سو با نهایتًا تامین 
نشدن ارز واردات روغن خام، این کاالها با 
کمبود عرضه و رشد یک ماهه ۱6 درصدی 
مواجه شده انــد.گــزارش های مردمی از 
ــازار خبر می  ــن در ب گرانی و کمبود روغ
دهد. طبق اعالم مرکز آمار نیز این گروه 
از محصوالت در مهر، تورم ماهیانه ۱6.2 
درصــدی داشته اند که بیشترین رقم در 
بین کاالهای خوراکی و دومین رقــم در 
بین کل گــروه های کاالیی اســت. در این  
خصوص، بررسی ها نشان می دهــد که 
کمبود موجودی روغن خام کارخانجات 
از جمله دالیل این موضوع است. مهر به 
نقل از بیرشک دبیر انجمن صنفی صنایع 
روغن از کاهش ۵۰ درصدی واردات روغن 
خام )از نظر وزن( در سال 99خبر داده 
است. زمزمه ها همچنین از تهدید خطر 
تعطیلی کارخانجات این صنعت خبر می 
دهد. به عنوان مثال، شرکت بهشهر، به 
تازگی از توقف عملیات تولیدی خود به 
مدت 9 روز از ابتدای آبان خبر داده است.

ایــن ها در حالی اســت که  طبق گــزارش 
خبرگزاری آنا، متاسفانه 8۰ درصد تولید 
روغن مایع و جامد، به واردات روغن خام از 
خارج از کشور وابسته است و مصرف روغن 
خوراکی کشور برای کل سال حدود ۱.۵ 
میلیون تن است.در این زمینه بیرشک دبیر 
انجمن صنفی صنایع روغن در خصوص 
ــن خــام به  دلیل اصلی نبود واردات روغ
ــرده است.  مشکالت تامین ارز اشــاره ک
همین موضوع هم موجب شده تا هم اینک 
حدود 6۰ هزار تن روغن خام در گمرک دپو 
شود. مستندات خبرگزاری فارس در این 
خصوص از حضور دو کشتی حامل ۷3 هزار 
تن  روغن خوراکی در آب های خلیج فارس 

و دو کشتی دیگر در بنادر کشور حکایت 
درخصوص  مشکالتی  دلیل  به  که  دارد 
مالکیت  اسناد  جایی  جابه  و  ارز  تامین 
،امکان تخلیه یا ترخیص آن ها وجود ندارد.

از سوی دیگر بانک مرکزی در اطالعیه ای 
ضمن اعالم تامین هشت میلیارد دالر ارز 
کاالهای اساسی تا پایان مهر اعالم کرد 
که ایــن بانک از ابــتــدای ســال تاکنون به 
رغم فشار تحریم ها، ارز کاالهای اساسی 
را طبق مقررات تامین کرده است. بنا بر 
این اطالعیه،  تعیین »اولویت بندی« نوع 
و میزان ارز کاال ها برعهده وزارتخانه های 
ذی ربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. 

روغن در تابه گرانی و کمبود 
معطلی محموله های روغن در گمرک و توپ سرگردان تامین ارز واردات بین صمت و بانک مرکزی 

فرمانده ناجا: 2 بار به نزدیکی 
خاوری رسیدیم اما پلیس کانادا 

برای بازداشت همراهی نکرد 

رئیس پلیس کشور گفت: دو بار تا محل سکونت 
ــاوری رفتیم و حتی به پلیس آن جا گفتیم  خ
که محل وی کجاست اما پلیس کانادا وی را 
بازداشت نکرد، در موضوع استرداد مدیرعامل 
بانک سرمایه، پلیس اینترپل نیز تعجب کرد که 
ما از کجا می دانیم این متهم در کجا زندگی 
می کند.به گـــزارش تسنیم، ســـردار حسین 
اشتری در گفت وگوی تلویزیونی درباره عدم 
استرداد برخی متهمان فراری بیان کرد: مشکل 
ما دستگاه قضایی و پلیس آن کشورهاست که 
با ما همکاری نمی کنند، پروتکل هایی برای 
استرداد مجرمان وجود دارد که هر جا پلیس 
بین الملل به اینترپل اعالم کرد که فردی مجرم 
است، باید آن متهم به کشور مدنظر استرداد 
شــود، در بحث مدیر بانک سرمایه، اینترپل 
و پلیس آن کشور با ما همکاری کردند البته 
اشراف داشتیم که آن شخص دقیقًا کجا قرار 
دارد.فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: 
دو بار تا محل سکونت خاوری رفتیم و حتی به 
پلیس آن جا گفتیم که محل وی کجاست اما 
پلیس آن جا وی را بازداشت نکرد. برخی مواقع 
موضوع حالت سیاسی پیدا می کند و همکاری 

مدنظر صورت نمی گیرد.

 گوشت گوسفندی 
به مرز 140 هزار تومان رسید 

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی 
گفت: هر کیلوگرم گوشت شقه به قیمت ۱2۵ 
تا ۱3۰ هزار تومان به دست فروشنده می رسد 
که آن ها نیز می توانند با ۱۰ درصد سود خرده 
فروشی این محصول را به فروش برسانند.ملکی 
در گفت وگو با تسنیم درخصوص افزایش قیمت 
گوشت گوسفندی در هفته های اخیر اظهار کرد: 
دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز ،گرانی گوسفند 
زنده است به طوری که قیمت گوسفند زنده به 
یک باره از کیلویی 44 تا 4۵ هزار تومان به ۵۷ 
تا ۵8 هزار تومان افزایش یافته است.وی افزود:  
به طور معمول از هر کیلوگرم گوسفند زنده، نیم 
کیلوگرم گوشت به دست می آید و طبیعی است 
که با افزایش قیمت گوسفند، نرخ گوشت نیز 
در قصابی ها و فروشگاه ها افزایش یابد.رئیس 
اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی ادامه 
داد: از دو هفته قبل ۱2 هــزار تومان به قیمت 
گوسفند زنده اضافه شده و قیمت گوشت قرمز را 
نیز حدود 24 هزار تومان افزایش داده است. وی 
درباره دالیل افزایش قیمت گوسفند زنده تصریح 
کرد: تولید و عرضه دام به بازار کم شده و دام سال 
قبل رو به اتمام است؛ از طرفی نهاده های دامی 
گران قیمت و قاچاق دام زنده به خارج کشور، 

قیمت ها را در بازار افزایش داده است. 

افزایش26درصدی 
صادرات نفت ایران به چین 
گمرک چین 2 خبر اخیر درباره افزایش 

صادرات نفت ایران را تایید کرد 

گمرک چین از افزایش 26 درصدی واردات نفت از 
ایران در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر 
داد. آماری که با خبر یک ماه قبل رویترز و پست های 
اینستاگرامی اخیر همتی دربــاره افزایش صادرات 
نفت، نشان می دهد که روند صادرات نفت کشورمان 
پس از ماه ها تثبیت در سطوح حداقلی، اکنون روند 
صعودی پیدا کــرده اســت. به گــزارش فــارس به نقل 
از رویترز، بر اساس آمارهای گمرک چین، این کشور 
در ماه سپتامبر 6۷8 هزار و ۱33 تن نفت از ایران 
وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
2۵.۷ درصد افزایش را نشان می دهد. این میزان 
معادل صادرات روزانه ۱6۵ هزار بشکه نفت است. به 
گزارش رویترز با این حال، مجموع واردات نفت پکن از 
ایران در 9 ماه ابتدایی سال 2۰2۰ با کاهش ۷8.4 
درصدی به 2.8۷۵ میلیون تن رسیده است.حدود یک 
ماه قبل نیز خبرگزاری رویترز با استناد به داده های 
سه گزارش از شرکت های ردیابی نفتکش ها از جمله 
تانکرترکرز، خبر داده که میزان صادرات نفتی ایران 
در ماه سپتامبر نسبت به ماه میالدی قبل آن به طور 
چشمگیری افزایش داشته و دو برابر شده است. دو 
روز قبل نیر همتی در پستی اینستاگرامی به »روند 
فزاینده صادرات نفت خام و فراورده« اشاره کرده بود.

قیمت شوینده ها 30 تا 40 
درصد افزایش یافت 

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، 
ــالم کــرد که  ــران اع بهداشتی و آرایــشــی ای
ــدان، صابون، مایع دست  قیمت خمیر دن
شویی، مایع ظرف شویی و شیشه پاک کن 
4۰ درصد و بقیه اقالم بهداشتی 3۰ درصد 
افزایش یافته اســت. بختیار علم بیگی در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت برخی 
از مواد اولیه واحدها که از سوی شرکت های 
وابسته به دولت تامین می شود تا امروز حدود 
دو برابر شده و نرخ ارز نیمایی نیز به 28 
هزار تومان رسیده است؛ بنابراین پیشنهاد 
واحدها افزایش قیمت بین 6۰ تا 8۰ درصد 
بود که به دلیل اثر نامطلوب آن را نپذیرفتیم. 
وی همچنین از افزایش 2۰ تا 2۵ درصدی 
تقاضای مواد شوینده در پی شیوع ویروس 
کرونا خبر داد. علم بیگی در گفت و گو با 
مهر درباره تغییرات نرخ محصوالت شوینده ، 
اظهار کرد: با توجه به گران شدن ارز و مواد 
اولیه پتروشیمی ها، شرکت ها قادر به تولید 

با قیمت گذشته نبودند.

روسیه هم پس از چین به سمت 
ارز دیجیتال ملی رفت 

ــه نــقــل از اسپوتنیک،  ــر ب ــه ــزارش م ــه گ ب
الویرا نابیولینا، می گوید: روسیه در انتهای 
سال آینده استفاده پایلوت از روبل دیجیتالی 
را آغــاز خواهد کرد.به اعتقاد رئیس بانک 
مــرکــزی روســیــه چــشــم انــداز معرفی روبــل 
دیجیتالی در آینده نزدیک بسیار واقعی است. 
هرچند تا انتهای امسال و قبل از آغاز به کار 
این ارز به صورت پایلوت، بانک مرکزی روسیه 
بازخورد این برنامه را جمع آوری می کند. 
بانک مرکزی از انتهای امسال به بعد این ارز 
را تحلیل و آن را آماده سازی خواهد کرد.پیش 
از این نیز چین از ارز دیجیتال خود به صورت 
آزمایشی در چند شهر رونمایی کردبرخی 
کارشناسان معتقدند فراگیر شدن ارزهای 
دیجیتال ملی، نقش مهمی در ایجاد شبکه 

انتقال وجه به دور از تحریم ها ایفا می کند.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تابناک نوشت: سلیمی،عضو هیئت رئیسه  •
ــاره اقــدام اخیر يکی از نمايندگان  مجلس درب
مجلس مبنی بر بخشیدن دنــا پــاس خــود به 
خیرين مدرسه ساز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: 
خــودروی دنا پاسی که در اختیار نمايندگان 
ــوال مجلس  بــوده و  مجلس قــرار گرفته جزو ام
سند آن به نام نمايندگان نیست که بخواهند آن 
را به فرد يا نهادی ببخشند. از آقای کوچکی نژاد 
تقاضا داريم سند خــودروی دنا پاس را منتشر 
کند تا مشخص شود وی چگونه خودروی مجلس 
را بذل و بخشش کرده است، البته شايد وی يک 
دنا پاس ديگر به نام خود دارد که آن را به مدرسه 

سازان بخشیده است. 
فرارو نوشت: خبرگزاری رويترز در گزارشی  •

ــرای برخی از خانواده ها  ــت: ب مدعی شــده  اس
در ايران داشتن فرزندان بیشتر بار اقتصادی يا 
عاطفی زيادی را تحمیل می کند اما آن ها به داشتن 
فرزند عاقه مند هستند بنابراين عروسک های 
کودکانه را گزينه ای مناسب به جای نوزاد زنده 
کــرده انــد. بسیاری از مشتريان عروسک های 
نوزادی کسانی هستند که فرزندشان از داشتن 
برادر يا خواهر محروم است و خواهان يک خواهر و 

برادر هستند تا از تنهايی رهايی يابند.
سایت 59۸ خبرداد: حمیدرضا گودرزی،  •

وکیل محمدعلی نجفی گفت: محمدعلی نجفی 
هم اکنون در زندان به سر می برد و مرخصی به او 
داده نشده است.پرونده موکلم از سوی دادگاه 
به اجرای احکام ارسال شده اما هنوز چیزی به ما 
اعام نشده يعنی قطعیت ورود موکلم به زندان 
اوين برای ما مشخص نشده است. از روزی که 
نجفی بازداشت شد، تنها دو شب آزاد بوده و پس 
از آن به زنــدان بازگشته است. مدت زمانی که 
موکلم در زندان بوده جزو محکومیتش حساب 

می شود و از زمان محکومیتش کسر خواهد شد.

ایران- اين روزنامه با انتشار نسخه الکترونیکی  •
خود در يک روز تعطیل به بیانات رهبر انقاب در 
ديدار با ستاد ملی مبارزه با کرونا پرداخت و نوشت: 

»هتک حرمت حرام است.«
آرمان ملی- اين روزنامه با حمايت از کانديداتوری  •

محمدرضا خاتمی نوشت: »زندگی سیدمحمدرضا 
خاتمی فــراز و نشیب های زيــادی داشته و دارد. 
ظاهرا خودش تمايلی به کانديدا شدن ندارد اما 
اگر تصمیم جمعی اصاح طلبان کانديدا شدن او 
باشد، شايد باوجود آگاهی از احتمال ردصاحیت 
ــود. حــزب اتحاد،  شدنش کانديدای 1400 ش
حامی سرسخت سیدمحمدرضا خاتمی است و اگر 
او بپذيرد که کانديدا شود رايزنی های اين حزب با 
ساير احزاب اصاح طلب برای حمايت از برادر رئیس 

دولت اصاحات آغاز می شود.«
وطن امــروز- تیتر و عکس اول اين روزنامه به  •

مناظره انتخاباتی آمريکا اختصاص داشت و نوشته 
بود : »رئیس جمهور بعدی آمريکا مشخص شد؛ 

يک فاسد«
دنیای اقتصاد- اين روزنامه در گزارشی با عنوان  •

»رالی باخت-باخت خودرو« نوشت: »خودروساز 
و مصرف کننده هر دو به واسطه قیمت گذاری 
دستوری وارد بازی باخت - باخت بــازار خودرو 
شده اند. برای پايان دادن به وضعیت فعلی چاره 
ای جز آزادســازی قیمت ها نیست؛ چرا که مسیر 
جديد، بازی برد - برد را برای دو طرف رقم خواهد 
زد و سمت عرضه همراه با تقاضا منتفع خواهد شد.«

 تذکر به وزیران درباره نحوه 
انتخاب رئیس دفتر

يک نهاد مسئول در اباغیه روزهــای اخیر خود به 
وزيــران و روســای سازمان های دولتی، با اشــاره به 
نقش رئیس دفتر در سامان دهی امور مرتبط با حوزه 
رياست و تنظیم برنامه های کاری دفتر يکی از مقامات 
مهم دولتی همچون معاونان رئیس جمهور، وزيران 
و معاونان آن ها و همچنین استانداران، از مخاطبان 
خواسته در انتخاب اين افراد، مواردی چون آشنايی 
با اصول حفاظتی روسای دفتر مقامات، آراستگی، 
وقت شناسی، رازداری و خوش رويی را به عنوان 
ــوارد مهم در انتخاب رئیس دفتر رعايت کنند. م

کشف تعرفه دولتی که 8 سال 
ثابت مانده است

بر اساس پیشنهاد يک مقام اجرايی به مديران ارشد 
نهاد رياست جمهوری، از مسئوالن مربوط خواسته 
شده با توجه به اين که برخی تعرفه های متعلق به 
حوزه دام و طیور، مربوط به مصوبه سال 1391 دولت 
وقت است و با قیمت واقعی روز و نرخ تورم اختاف 
دارد، برای تصويب تعرفه های جديد اقــدام کنند 
که طبق اين پیشنهاد، بازديد کارشناسان از محل 
تاسیس کارخانه از 49 هزار ريال به دو میلیون ريال و 
بازديد و نمونه برداری در گمرکات از 330 هزار ريال 

به يک میلیون و 330 هزار ريال افزايش می يابد.

ويژه های خراسان  

 روایت زاکانی از جلسه ۵ ساعته 
با طراحان استیضاح روحانی

مردم  نماينده  زاکانی  علیرضا 
ــورای اسامی  قم در مجلس ش
در يــادداشــتــی بــا عــنــوان »چــرا 

ــراه  ــم ــاح ه ــض ــی ــت ــا اس بـ
ــی  ــزارش نـــبـــودم؟«، گ

ساعته   5 جلسه  از 
ــا بــرخــی  29مـــهـــر بـ
طـــرح  ــاالن  ــ ــع ــ ف از 

استیضاح رئیس جمهور ارائه داد و در بخشی از آن 
نوشت: طرح استیضاح رئیس جمهور در شرايط 
کنونی و آن هم چند ماه مانده به انتخابات 1400 
واقعًا برآمده از بی دقتی و عدم فهم عواقب و ضررهای 
میان مدت و بلند مدت ماجراست. اين طرح در 
صــورت جريان پیدا کــردن می توانست به آشوبی 
خودساخته در کشور بدل و زمینه ساز آشوبگری 
مطلوب آمريکا شود. هنر جبهه انقاب در فضای 
کنونی کشور بايد آن باشد که دولت را با مطالبه گری 
و نظارت در ريل خدمت گزاری بگذارد و آن را به 
شکل جدی برای خدمت به مردم حمايت کند اما 
طرح استیضاح کامًا بر خاف اين مسیر بود و بیشتر 
موجب غبارآلود شدن فضا می شد و فرصت فرار از 
پاسخ گويی را برای مسببان وضع موجود فراهم 
می کرد تا فريادهای »نمی گذارند« شان بلند شود 
و قــدرت تشخیص سره از ناسره را در جامعه ذبح 

کند./فارس

 رئیسFATF :ایران همچنان 
در فهرست سیاه می ماند

 ،)FATF( گروه ويژه اقدام مالی
در مــجــمــع عــمــومــی خــود 
تصمیم گرفت ايـــران را در 

فهرست سیاه نگه دارد 
و مــحــدوديــت هــای 

ــری بــر  ــ ــت ت ــ ــخ ــ س
ــی  ــ ــاي ــ ــوره ــ ــش ــ ک

که در زمینه پولشويی و تامین تروريسم همکاری 
 FATF نمی کنند، اعمال کند. مارکوس پلیر، رئیس
گفت با توجه به اين که وضعیت کشور ايران و کره 
شمالی تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه 
می مانند. »گروه ويژه اقدام مالی« در سال 19۸9 در 
پاريس توسط سران گروه هشت )G۸( و با مأموريت 

ادعايی پولشويی تأسیس شد. 

توئیت سیاسی

خط و نشان عملی برای ناامن کنندگان مرزها 
 همزمان با استقرار يگان های زرهی سپاه در مرز قره باغ 

ارتش در شمال غرب کشوررزمايش برگزار کرد 
با توجه به درگیری های جمهوری آذربايجان و 
ارمنستان در منطقه قره باغ ،تیپ مکانیزه امام 
زمــان )عــج( نیروی زمینی سپاه پاسداران در 
مرزهای شمال غربی کشور مستقر شد. طی 
روزهای گذشته شاهد  اصابت گاه و بی گاه راکت 
و خمپاره های اين جنگ به خاک کشورمان  و 
همچنین حضور گــروه هــای تکفیری در اين 
منطقه  بوده ايم. بر اساس اطاعات ارائه شده، 
تانک ها و تجهیزات نظامی برای محافظت از 
مردم و برقراری امنیت در نوار مرزی شمال غرب 
کشور در مناطق خداآفرين و جلفا مستقر شدند. 
شهرستان مــرزی 35 هــزار نفری خداآفرين 
در 210 کیلومتری شمال شرق کشورمان در 
امتداد خط جنگ قره باغ  واقع شده که از آغاز 
دورجديد تنش ها تاکنون ده ها راکت خمپاره 
دوطرف به اين منطقه از خاک کشورمان برخورد 

کرده است. همزمان،فرمانده نیروی زمینی 
ارتش از برگزاری موفق رزمايش عاشقان واليت 
99 با محوريت تیپ 164 متحرک هجومی 
پیرانشهر در مناطق مرزی شمال غرب کشور خبر 
داد. پس از آن که سردارشکارچی، سخنگوی 
ارشد نیروهای مسلح در سخنانی تاکید کرد 
هر ماجراجويی و بی احترامی به خاک ايران با 
پاسخ سنگین و سخت نیروهای نظامی ايران 
مواجه خواهد شد، اعزام گسترده و همه جانبه 
تجهیزات سنگین به مناطق مرزی در شمال 
غرب توسط نیروهای مسلح کشورمان، نشان 
از آن دارد که در آغاز پنجمین هفته از درگیری 

ها در قره باغ، نگاه ايران به اين مناقشه با توجه به 
اعزام تروريست های تکفیری به اين منطقه، به 
شکل قابل توجهی تغییر کــرده اســت. سردار 
محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز  
که برای سومین بار در 20روز گذشته به منظور 
پايش میزان امنیت حاکم بر مناطق مرزی شمال 
غرب کشور، روز جمعه  به منطقه مرزی خداآفرين 
سفر کــرده بود با بیان اين که »آزادی مناطق 
اشغالی قره باغ از ابتدا خواسته ما بوده است و 
از تحقق آن خرسنديم« با هشدار به طرف های 
درگیر گفت: هرگونه ناامنی و تهديد در مرزهای 
ما که موجب آسیب به امنیت و آرامــش روانی 
مردم عزيزمان شود، با اقدام مقابله ای ما مواجه 
خواهد شد و اساسًا امنیت مردم و منافع ملی 
کشورمان خط قرمز ماست.از سوی ديگر؛ به 
نوشته روابط عمومی ارتش، رزمايش عاشقان 
واليت 99 نیروی زمینی ارتش به صورت تک 
شبانه و روزانه با هدف نمايش اقتدار و آمادگی 
رزمی و ارتقای تحرک در منطقه عمومی شمال 
غرب با موفقیت برگزار شد. در اين رزمايش که 
با محوريت تیپ 164 متحرک هجومی نیروی 
زمینی ارتش برگزار شد، يگان های حاضر در 
رزمايش با ساختار جديد نیروی زمینی که تیپ 
های پیاده مکانیزه به تیپ های متحرک هجومی 
تغییر ماهیت داده اند، برای دومین بار در اين 
منطقه توانمندی خود را به نمايش گذاشتند. در 
اين رزمايش تخصصِی تاکتیکی که مرحله اول 
آن به صورت شبانه برگزار شد، يگان های پیاده، 

مهندسی، پهپاد و گروه 11 توپخانه در رسیدن 
به اهــداف از پیش تعیین شده طی دو مرحله 
شبانه و روزانــه تیپ 164 متحرک هجومی را 
پشتیبانی کردند. در تک روزانه نیز تیپ 164 
متحرک هجومی با اجرای طرح های رزمی به 
اهداف از پیش تعیین شده اين رزمايش دست 
يافت. همزمان کانال اخبار سوريه نوشت: وظیفه 
دفاع از آسمان کشور در مناطق شمال غرب بر 
عهده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ايران 
گذاشته شده است. يکی از مهم ترين اهداف 
رزمايش مدافعان آسمان واليت 99 در واقع 
ايجاد يک پوشش ويژه برای گسیل تجهیزات 
پدافندی به شمال غرب کشور و البته مهم تر 
از همه، ايجاد هماهنگی مجدد میان نیروی 
پدافندی کشور )ازجمله نیروی هوايی( بوده 
است. هر چند تا پیش از اين يک سامانه پدافند 
تور ام1 در منطقه مستقر بود و با شلیک های 
را  متجاوز  پهپاد  تعدادی  شد  موفق  متعدد 
نیروهای  از  ــرای حمايت  ب امــا  منهدم کند 
گسترش يافته کشورمان در اين منطقه که 
شامل لشکر 21 حضرت حمزه ارتش،  لشکر 
25 کربای مازندران و همچنین يگان هايی 
از لشکر 16 قدس گیان است، بايد يک چتر 
حمايتی شکل می گرفت که اعزام واحدهايی 
از سامانه پدافندی سوم خرداد به استعداد 
يک يا دو آتشبار از اهمیت بااليی برخوردار 
است. همچنین سامانه های جنگال نیروی 

هوافضای سپاه در منطقه مستقر شده اند.

بازتاب گسترده انتقاد رهبر انقالب ازهتک حرمت رئیس جمهور 
سخنان رهبر انقاب در خصوص هتک حرمت مسئوالن ارشد نظام، با واکنش هايی از سوی مسئوالن و کاربران فضای مجازی همراه شد 

میرزارضا توکلی-موضع صريح و روشن رهبر 
معظم انقاب در انتقاد از توهین و هجمه ها به 
رئیس جمهور و مسئوالن کشور تازگی ندارد، 
اواســط تابستان امسال بود که وزير خارجه 
کشورمان برای پاسخ به سواالت نمايندگان 
در صحن علنی مجلس حاضر شد؛ حضوری که 
با جار و جنجال های فراوان و همچنین توهین 
هايی به وزير امورخارجه همراه بود. همین 
موضوع باعث شد چند روز پس از اين ماجرا، 
رهبر انقاب در اولین ديــدار خود با اهالی 
مجلس يازدهم به آن واکنش نشان بدهند: 
»روابط مجلس با دولتمردان بايد مطابق قانون 
و شرع باشد، يعنی سؤال و تفحص به عنوان 
حق مجلس وجــود داشته باشد اما توهین و 
دشنام و نسبِت بدون علم به دولتمردان به هیچ 
وجه جايز نیست و برخی از اين نسبت ها حرام 
شرعی است.« )22/ تیرماه/99(  ايشان به 
همین مقدار بسنده نکرده و در همان ديدار 
خطاب به نمايندگان، تصريح کردند که نبايد 
به وزيران توهین يا تهمتی زده شود: »نبايد به 
وزرا توهین يا تهمتی زده شود.از برخوردهای 
احساسی و غیرمنطقی پرهیز شــود و بیان 
ديدگاه و نظر مخالف متین، خردمندانه، قوی 

و قابل توجیه باشد.«
مسئله ای که گويا  آن طور  که بايد و شايد مورد 
توجه قرار نگرفت و در همین يکی دو هفته اخیر 
و درحالی که دو سه ماهی بیشتر از بیانات ايشان 
نمی گذشت، برخی  از نمايندگان از اين رويه 
خود دست بر نداشته و از »لعن«و»اعدام« رئیس 
جمهور سخن به میان آورده بودند. اظهارات 
نسنجیده  ای که باعث شد بازهم  رهبر انقاب 
در ديدار اخیر خود با اعضای ستاد ملی مبارزه با 
کرونا، مجدد به آن واکنش نشان دهند: »هتک 
حرمت در میان مــردم حــرام است و نسبت به 
مسئوالن بیشتر، به خصوص در میان مسئوالن 
باالی کشور. ممکن است انتقاد درستی داشته 
باشید، انتقاد کنید اشکالی ندارد اما انتقاد با 
اهانت و هتک حرمت متفاوت است اين گونه 
رفتارها و هتک حرمت، روش آمريکايی هاست 

که در مناظره ها و کارهای مطبوعاتی، خود را 
در دنیا رسوا کرده اند تا جايی که يک شخصیت 
برجسته سیاسی آن ها می گويد، دنیا با هراس 
و تحقیر به ما نگاه می کند. بايد حرمت رؤسای 
سه قوه و مسئوالن کشور که در عرصه خدمت 
رســانــی بــه مــردم هستند، حفظ شـــود.« اين 
سخنان رهبر انقاب  در تقبیح هتک حرمت 
ــراد به خصوص مقامات بلند پايه کشور، با  اف
باواکنش ها و بازتاب های فراوانی همراه شد؛ 
در همین باره سید عباس صالحی وزير فرهنگ 
و ارشاد اسامی با تاکید بر اين که سخنان رهبر 
معظم انقاب اسامی در هتک حرمت رئیس 
جمهوری صراحت و تاکید الزم و روشن را داشت، 
از نمايندگان مجلس و ديگر منتقدان دولت 
خواست »اين هشدار و نهیب« را تا پايان فعالیت 
دولت تدبیر و امید در سال 1400 از ياد نبرند، 
همچنین محمود واعظی رئیس دفتر رئیس 
جمهور در اين باره اظهار کرد: »با توجه به اين 
که متاسفانه فضای توهین و هتک حرمت دولت 
انفعال  و  سکوت  در  رئیس جمهور  شخص  و 
مراجع مسئول در حال باب شدن بود، بیانات 
ايشان بسیار به موقع بود و از رويه شدن اين رفتار 
ناصواب جلوگیری کرد.« در اين میان، مجتبی 
ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت مجلس که 
پیشتر سخن از اعدام روحانی به میان آورده بود، 
پس از اظهارات اخیر رهبر انقاب در صفحه 

توئیتر خود نوشت: »تبعیت از فرامین الهی رهبر 
عزيز و ولی امرم را از اوجب واجبات می دانم 
و تمام آبــرو، هستی و وجود خود را در اطاعت 
اوامرش تقديم می دارم و در چارچوب تکالیف 
قانونی خود و تدابیر معظم له لحظه ای از احقاق 
حقوق مردم شريف غفلت نخواهم کرد.« واکنش 
ذوالنوری  پس از سخنان رهبری در حالی است 
که به گفته خود او پیشتر، رهبر انقاب از تندروی 
های او به طور خصوصی نیز انتقاد کرده بودند؛ 
به نوشته خبر آناين،رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس  در مصاحبه ای با  مشرق با اشاره 
به يکی از ديدارهای مسئوالن با رهبر معظم 
انقاب گفته بود: »آقا در آن جا به بنده فرمودند 
آقای ذوالنوری آتش توپخانه شما خیلی شديد 
است اين قدر شديد به مصلحت نیست. آقای 
علی الريجانی رئیس مجلس در آن جا گفت 
که آقای ذوالنوری چون ديگر در سپاه نیستند 
ديگر آن محدوديت ها را ندارند. آقا فرمودند آن 
موقعی که در سپاه بودند هم همین طور بود.« 
اما ذوالنوری تنها نماينده توهین کننده به رئیس 
جمهور نبود و عنابستانی  نماينده سبزوار هم به 
بیانات رهبری واکنش نشان داد. او که  چندی 
پیش در تويیت هايی  در عبارت های عجیبی 
روحانی را »دهان دريده«، »فرومايه« و »وقیح« 
توصیف کرده بود ابتدا در تويیتی ضمن ابراز 
اطاعت از اين فرمايش رهبری  با افزودن قیدی 

به آن نوشت :»رهبرعزيز، سمعًاو طاعتًا امیدواريم 
حسن روحانی هم حرمت جايگاهی که دارد و 
حمايتی که رهبری از اين جايگاه کرده و مجلس 
و مردم را حفظ کند.« عنابستانی  همچنین در 
گفت و گو با برنا، دوبــاره از ادبیات تندی علیه 
روحانی استفاده و در عین حال اقدام به تفسیر 
تذکر صريح رهبر انقاب کــرد! وی در پاسخ 
به برنا که از او پرسید نظرش در باره سخنان 
رهبری چیست؟ گفت: »قطعا توهین به رئیس 
جمهور بد است اما روحانی نازک نارنجی شده 
است! رهبری که مصداق برای اين توهین ها 
تعیین نکرده اند. حرف در مصداق است که چه 
کامی هتک حرمت محسوب می شود يا نمی 
شــود. تويیت خود به روحانی را توهین نمی 
دانم.« اين اظهارات عنابستانی با واکنش تند 
کاربران توئیتری نیز همراه شد؛ کاربری در اين 
باره نوشت: »جناب عنابستانی هنوز برايتان 
سخت است تا بین تبعیت عملی از روش و توصیه 
رهبری و توهین به مقام رياست جمهوری يکی 
را انتخاب کنید. پیروی از واليت به حرف نیست، 
اجتهادهای فردی سم است.« يا کاربر ديگری 
نوشت: »علی اصغر عنابستانی گفته رهبری 
مصداقی بــرای توهین ها به روحانی تعیین 
نکرده اند. يعنی از ديــد ايشون توهین فقط 
در حد فحش ناموسه و گرنه بقیه اش هرچی 
دلمون خواست می تونیم بگیم و مصداق توهین 
نیست.« کاربری هم نوشت: »مرزهای بصیرت 
ــردن، خب  رو ايــن دوستان رسما جابه جا ک
الاقل اسم انقابی رو از روی خودتون برداريد، 
شماها آبروی هرچی انقابیه رو بردين.« محمد 
در  نیز  مجلس  پیشین  نماينده  وکیلی  علی 
گفت و گو با ايرنا در واکــاوی اين نوع رفتارها 
ــرد: »بــا عنايت به تجربه  و سخن ها اظهار ک
گذشته، به نظر می رسد آقايان سعی می کنند 
با تويیت و مصاحبه و موضع گیری کوتاه مدت، 
واليتمداری خود را به ظاهر نشان دهند ولی در 
میان مدت مجدد با ژست انقابی گری سعی 
می کنند جلوتر از رهبری حرکت کنند و دوباره 

به بی اخاقی و حرمت شکنی ادامه دهند.« 
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اگر کمی به گذشته برگردیم و در 
رویاهای کودکی مان سیر کنیم، 
بسیاری از ما زمانی از کودکی و 
نوجوانی مان را سرگرم جمع آوری 
اشیایی بوده ایم، هرچند کوتاه اما خاطره اش تا به 
امــروز ما را غرق در لذت وصف ناپذیری می  کند. از 
جمع آوری کارت پستال و کارت بازی گرفته تا مداد 
، خــودکــار ، پــاک کــن و کمی حــرفــه ای تــر گـــردآوری 
تمبر و سکه و اسکناس. همه این ها سرمایه شادی 
کودکی مان بود برای به رخ کشیدن در جمع دوستان. 
ــروز، برای  دنیای مجموعه دارِی اغلب کودکان دی
خیلی ها در همان کودکی جا ماند و در برخی روزبه روز 
ــد. البته باید بدانیم کــه جماعت  ریــشــه دارتــر ش
کلکسیونر زندگی عــادی نــدارنــد. از دکوراسیون 
داخلی خانه هایشان گرفته تا خاطرات رنگارنگی که 
درباره رنج مجموعه داری برایتان روایت می کنند یک 
فصل مشترک دارد و آن هم دلبستگی به گردآوری 
اشیای کمیاب است. زندگی نوشین ابوالقاسم، یکی 
از معدود زنان مجموعه دار ایرانی مختصاتی دارد و 
با قوری، این شیء سنتی که یکی از نمادهای گرمی 
کانون خانواده های ایرانی به شمار مــی رود عجین 
است. هر گوشه خانه او مملو از قوری های خوش رنگ 
و لعاب ایرانی و خارجی است. برای او مجموعه داری 
قــوری، عشقی است که چند سالی می شود همراه  
اوست  و در جمع آوری قوری های متنوع، تجربه و البته 
تخصص دارد. آن چه در پرونده امروز زندگی سالم 

می خوانید گفت وگوی ما با اوست.

پرونده

 گفت و گو با »نوشین ابوالقاسم«، کلکسیونری که از ۲۰ کشور جهان حدود ۱۵۰۰ قوری  جمع آوری کرده است 
درباره هنر قوری سازی ، چای ایرانی و...

خانه ای در تصرف قوری ها

فاطمه قاسمی | خبرنگار

 نوشابه های انرژی زا
پرطرفدارهای پر عارضه 

 چگونه ماسک پارچه ای 
را بشوییم ؟

 آن چه درباره روان شناسی 
مثبت گرا نمی دانید

من مستندساز هستم   
دکتر رامین حیدری فاروقی،  همسر رویا نونهالی 

و کارگردان مستند »این جا آفریقاست« درباره 
زیروبم حرفه اش می گوید 
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روزگاری که قوری از کاربردی 
بودن به سمت هنری بودن رفت

این مجموعه دار می گوید: »قوری هایی در موزه قرار می گیرند که یک ویژگی خاصی 
دارند یا تعداد محدودی از آن ها در دنیا موجود باشد. حدودا مصادف با دوره قاجارها 
قوری هایی که در دنیا تولید می شدند برخالف قوری های امروزی از کاربردی بودن 
به سمت هنری بودن رفتند. مثال در آن زمان کارخانه ای یک قوری با یک گل منحصر 
به فرد طراحی می کرد که اگر امروز در دسترس باشد یک قوری موزه ای است که 
قیمت مشخصی ندارد. قوری های ناصری هم به دلیل سفارشی بودن، تعداد کم و 
پیشینه تاریخی که دارند در بین مجموعه داران به قوری موزه ای مشهورند.« او در 
ادامه درباره قوری فرمایشی توضیح می دهد: »داستانش از این قرار است که از زمان 

قاجارها، دولتمردان و تاجران رفت وآمد بیشتری به کشورهای خارجی داشتند و 
هر خاندانی ظروف چینی را به کارخانه چینی سازی خاصی با درج نام خودشان 

روی ظــروف سفارش می دادند. مثال روی ظرف قید می شد به فرمایش 
امین الضرب داراب. در زمان پهلوی این شیوه کمی از شخصی بودن درآمد و 
این شرکت ها بودند که به نام خودشان ظروف چینی را به کارخانه ای در ژاپن 

یا آلمان سفارش می دادند. مانند همین ظرف های گل سرخی که به سفارش 
تاجرانی مثل ورشوچیان، پورمحمد، پورآبادان و... ساخته می شده است.«

قوری های تزاری از معروف ترین قوری های دنیا هستند
تنوع در رنگ و اندازه از جمله ویژگی های بارز مجموعه قوری های »نوشین ابوالقاسم« است که به نمایندگی از کشورهای سازنده شان 
سال ها در کنج این خانه ایرانی جا خوش کرده اند. از قوری های فانتزی طرح جعبه اسباب بازی و بچه خرگوش ها گرفته تا قوری 

ــای نفیس ناصری  ایران خودمان، تزاری روس و برنز چین. این مجموعه دار در این باره توضیح می دهد: »قوری های  ه
ناصری، مظفری، احمدشاهی و ... جزو گران ترین قوری های موجود در ایران هستند 
که در دوران سلطنت شاهان قاجار به درخواست درباریان به کشورهایی مثل روسیه و 
ژاپن سفارش داده شده اند و تصویر یکی از شاهان یا شاهزادگان قاجار روی آن ها نقش بسته 
است. بنابراین این قوری ها عالوه بر قدمت، از سری قوری های کمیاب و ارزشمند به شمار می روند 
و هر مجموعه داری عالقه مند به داشتن این قبیل قوری هاست.« او در ادامه می گوید: »بهترین 

قوری های روسی که در ایران و دنیا به خاطر جنس، 
طرح، زرق و برق پادشاهی و هنری بسیار معروف اند 
قوری های تزاری مربوط به قبل از انقالب کمونیستی 
در روسیه و زمان تزارهاست و قوری های مورد استفاده 
قاجار هم مربوط به همان دوره است. قوری های تولیدی 
دو کارخانه روسی کوزنتسوف و گردنر در زمان تزارها، به دلیل 
ویژگی های منحصر به فردشان به قوری های موزه ای مشهورند. من هم 
در مجموعه خودم دو نمونه از این قوری ها را دارم. یک قوری تزاری سالم و 
با گل زیبا، حداقل پنج میلیون ارزش دارد البته این قیمت گذاری ها حساب 

و کتاب ندارد و ممکن است خیلی باالتر هم معامله شود.«

هنر جدیدم، ساخت قوری چوبی است
مدتی است نوشین ابوالقاسم با ذوق هنری که دارد دست به ساخت 
قوری های چوبی هم زده  ا ست تا تعدادی از آن ها را در کنار مجموعه 
خود جای دهد. در این باره می گوید: »چند سالی است همزمان با 
شروع مجموعه داری حرفه ای  به آموختن هنر چوب عالقه مند و در 
این مسیر با آقای محمدعلی ودود استاد مسلم هنرهای چوبی آشنا 
شدم. بعد از آشنایی با شاخه های مختلف هنرهای چوبی به فکر 
ساخت قوری های چوبی افتادم که با آموزش های ارزشمند استاد 
این فکر محقق شد. متاسفانه به خاطر کرونا کالس های آموزشی 
فعال متوقف شده و کار جدیدی در دست ساخت ندارم 
اما در اولین فرصت این مجموعه را هم با جدیت 
گسترش خــواهــم داد. الــگــوی ساخت 
این ها، قوری های جدیدتر و فانتزی 
ــازون  هستند که در سایتی مثل آم
ــی پیدا می شوند و چون  ــراوان بــه ف
دسترسی به این قوری ها در شرایط 
فعلی امکان پذیر نیست، همان ها را 

به عنوان مدل با چوب می سازم.«

 به چای ایرانی 
تعصب دارم

از این مجموعه دار قوری نظرش را دربــاره نوشیدنی 
چای هم پرسیدیم: »خاستگاه چای هم مثل قوری ها از 

کشور چین است و بعد از بسیاری از کشورهای جهان به ایران راه 
پیدا کرد و به نوشیدنی محبوب ایرانیان تبدیل شد. برای خیلی از ما چای 

و ترکیبات مختلف کالمی آن مثل یک قوری چای، یک استکان چای و... 
یادآور مفاهیمی مثل حس آرامش، امنیت، خانواده و دوست است. از شیرین ترین لحظات 
زندگی ما ایرانیان نوشیدن چای و گفت وگو همراه یک رفیق یا خانواده است. هم اکنون 
در بخش بزرگی از کشتزارهای شمال ایران چای ایرانی اصیل کشت می شود که رنگ و 
عطر غیرطبیعی ندارد و برای دم کشیدنش باید صبوری کرد. اما با ورود چای های مختلف 
خارجی با عطر و رنگ های افزودنی و قیمت های گزاف، چای ایرانی بی مزه و نامرغوب به نظر 
می آید ولی همین چای ایرانی با عطر کمتر و البته طعم خاص تر، پرخاصیت و ارگانیک مورد 
عالقه من است و به آن تعصب دارم.«  همچنین خانم ابوالقاسم در پاسخ به سوال ما مبنی بر 
چگونگی پیداکردن این قوری ها و مالک خریدشان این طور توضیح می دهد: »هم اکنون 
بهترین جا برای خرید اشیای کلکسیونی مثل قوری و سایر ظروف 
آنتیک، فروشگاه های مجازی و اینترنتی است. من بسیاری از این 
قوری ها را از بازارهای سنتی کشور خودمان، سایت های خرید 
و فروش و البته فضای مجازی خریده ام. اطرافیان هم چون همه 
از عالقه من به قوری خبر داشتند، هر فردی که سفر خارجی 
می رفت، برایم یک قوری از آن کشور می آورد. االن در مجموعه ام 
بیش از 1500عدد قوری دارم و دست کم از 20 کشور جهان یک 

قوری به عنوان نماینده در خانه ام وجود دارد.«

مجموعه داری بدون همراهی خانواده امکان پذیر نیست
نیازمند  هزینه،  صــرف  ضمن  مجموعه داری 
وقت هم هست. از او پرسیدیم آیا در سال های 
مجموعه داری اش از این قوری های جاگیر، 
ــواده یــا نزدیکانش بــا اعتراض  ــان ــرف خ از ط
یا واکنش منفی مواجه شده اســت؟ که پاسخ 
داد: »مجموعه داری هر چیزی بدون همراهی 
من  و  نیست  امکان پذیر  ــواده  ــان خ تشویق  و 
خوشبختانه در جمع چهار نفره خانواده ام همواره 
این حمایت را گرفته ام. همسرم به عالقه ام در 
جمع آوری اشیای  قدیمی  احترام می گذارد اما 
در کل به صورت جسته  و گریخته از طرف دیگران 

واکنش ها  ایــن  و  داشتم  منفی  واکنش های 
انگیزه ام را برای ادامــه کار کمتر نکرده است. 
اگر امروز بتوانم یک قوری هزارتومانی بخرم با 
کمال میل این کار را خواهم کرد و می دانم این 
قوری در آینده ارزش مادی و معنوی چندبرابری 
خواهد داشــت. مطمئنم پولی را که همه این 
سال ها به تدریج صرف خرید قوری کردم اگر 
ــودم هیچ برنامه خاصی را  ــرده ب پــس انــداز ک
نمی توانستم عملی کنم. اما با ارزشــی که این 
مجموعه در آینده پیدا خواهد کرد شاید بشود 
به دید یک سرمایه و گنجینه ای نگاه کرد که به 

فرزندانم واگــذار خواهم کرد.« او دربــاره خرید 
این مجموعه ها می گوید: »با این که خانه دارم 
اما برای خودم پس انداز و اندوخته ای دارم که با 
بودجه بندی درست به راحتی می توانم از عهده 
مجموعه داری ام بربیایم. خوشبختانه جا افتاده 
است که برای خرید آنتیک های گران تر از جمله 
قوری ها، فروشنده  هااعتماد می کنند و هزینه 
خریدشان را به شکل همان نسیه بر قدیمی با ما 
حساب می کنند، چون می دانند ما مجموعه دار 
هستیم اما موردهایی هم بوده که با توان مالی من 
هماهنگ نبوده و برای همیشه بی خیالش شدم.«

این کار را فقط برای دل خودم انجام می دهم نه درآمدزایی
این بانوی مجموعه دار در پاسخ به سوال ما که این کار را به عنوان یک سرمایه گذاری و درآمدزایی انجام می دهد یا پرکردن اوقات 

فراغت، می گوید: » این کار را فقط برای دل خودم انجام می دهم و از آن لذت می برم. به جنبه مالی آن اصال فکر نمی کنم و 
تا امروز برایم درآمدی نداشته و آن چه برای من ارزش دارد این است که پس از خودم مسئولیت 

نگهداری از این گنجینه با ارزش را به فرزندانم بسپارم.« او در ادامه می گوید: »به دنبال 
فرصتی هستم تا شرایطی پیش بیاید که بتوانم جایی را برای نگهداری غیر از خانه فراهم 
کنم یا مثال اسپانسری اعالم آمادگی کند و ایده و محلی برای نگهداری و به نمایش 
گذاشتن این قوری ها برای دیگران ارائه دهد. حتی حاضرم به اتفاق دیگر مجموعه داران 
خانگی این ایده را پیاده کنم. افرادی که در سطح خیلی باالتری مجموعه داری می کنند، 

معموال تمایلی به نمایش مجموعه نفیس خود ندارند و مجموعه داران عادی تر مثل من 
هم به حمایت بزرگی برای پیاده سازی این ایده نیازمندیم. یکی از دالیلی که من به تازگی 

فعالیتم را در فضای مجازی بیشتر کردم همین است چون برای گسترش این مجموعه به سمت 
یک مجموعه حرفه ای تر هم به توان مالی بهتر و هم به فضای بیشتری  نیاز دارم.«

قیمت گران ترین قوری 
دنیا، 3میلیون دالر است

ــن ظــروف  ــردآوری ای ــ ــن خــانــم نــه تنها بـــرای گ ای
دوست داشتنی همت کرده بلکه درباره قوری ها 
و تاریخچه شان هم پژوهش می کند. او می گوید: 
»خاستگاه قوری کشور چین است و قدیمی ترین 
قوری شناخته شده به شکل قوری های امروزی 
مربوط به قــرن 15 اســت و گانگچون نــام دارد. 
گران ترین قوری هم به ایگویست به معنای خودخواه 
شهرت دارد. این قوری جواهرنشان متشکل از 
تعداد زیادی الماس و یاقوت است و قیمت آن سه 
میلیون دالر برآورد و در کتاب گینس هم ثبت شده 
است. هم اینک طبق دانسته های من کامل ترین 
مجموعه قوری مربوط به فردی چینی به نام »تانگ 
یو« با سی هزار قوری است. در ایران مجموعه داران 

ــوری دیگری هم هستند که از طریق  ق
آشـــنـــایـــی فضای مجازی با آن ها 

دارم اما اطالع 
از  ــی  ــ ــق ــ ــی ــ دق

تــعــداد قــوری هــای 
مــجــمــوعــه  شــان نـــدارم 

چون برخی عالقه مند به 
ذکر جزئیات نیستند.«

مجموعه داری قوری با مدرک فیزیوتراپی
»ابوالقاسم« متولد 1353 دانش آموخته رشته فیزیوتراپی و هم اکنون مادر دو فرزند و خانه دار است. در پاسخ به 
سوال ما که از کی و چرا »قوری ها« انتخاب مجموعه داری اش بوده است، می گوید: »من از بچگی عالقه زیادی به 
ظروف مینیاتوری داشتم. این عالقه در وجودم بود تا این که از میان ظروف مینیاتوری به تدریج قوری ها به نظرم 
جذاب تر و شیرین تر آمدند. از حدود 15 سال قبل به طور تفریحی کارهایی را جمع آوری می کردم اما به طور 
حرفه ای از پنج سال پیش تا به امروز بیش از 1500 قوری گردآوری کرده ام. هرچه بیشتر در این مسیر پیش رفتم 
با انواع قوری ها از نظر ظاهر، پیشینه تاریخی، ارزش مادی و کاربردشان بیشتر آشنا شدم و مجموعه ام را به انواع و 
اقسام قوری های کوچک و بزرگی که ارزش کلکسیونی دارند، گسترش دادم.« از او پرسیدیم آیا در فکر جمع آوری 
سماور و کتری که از دیگر متعلقات چای خوری و همراه قوری هستند، هم بوده است که پاسخ داد: »اشکال و نقوش 
متفاوت و بی حد و مرز قوری به اندازه ای است که در خیلی موارد به جای یک شئ کاربردی، یک اثر هنری محسوب 
می شود و همین دلیل کافی ا ست که مرا عالقه مند به قوری های ظریف و زیبای چینی با پیچیدگی های منحصر 

به فرد خودش کند. حس خوبی که از این شیء می گیرم بیشتر از اشیاء دیگر از جمله سماور و کتری و... است.«

مجموعه داری با 
مستاجری جور در نمی آید

یکی از مشکالت مجموعه داری، محل نگهداری مجموعه هاست و اغلب این آثار 
فرهنگی و هنری در منازل نگهداری می شوند که دراین صورت هم فضای زندگی خانواده 

را اشغال می کنند و هم مجموعه ها در معرض خطرات احتمالی قرار می گیرند. حال اگر این 
مجموعه، قوری های جاگیر باشند احتماال چالش های بیشتری برای محل نگهداری، محافظت 
و غبارروبی دارند. از »نوشین« درباره این چالش ها پرسیدیم: »خانه من در تصرف قوری هاست. 

قوری ها را در سقف ، دو کنج خانه و در قفسه هایی که مخصوص همین کار سفارش داده ام روی هم یا 
جلوی هم چیده ام و دری شیشه ای محافظ آن ها در برابر افتادن، گرد و خاک و ... است. بزرگ ترین 

دغدغه من محل مناسب برای نگهداری آن هاست. تا االن در فضای خانه این مسئله را حل 
کردم اما با توجه به تعداد زیاد آن ها کم کم با مشکل روبه رو می شوم و در فکر جایی بهتر برای 

آن ها هستم. نظافت قوری ها هم هیچ وقت به صورت یک جا و در یک روز مقدور نیست 
و هر از گاهی به ترتیب قفسه ها را گردگیری می کنم. ما آپارتمان نشین هستیم و 

خوشبختانه در منزل پدری همسرم زندگی می کنیم و اگر قرار به جابه جایی 
هر ساله بود هیچ وقت دست به چنین کاری نمی زدم چون 

 مجموعه داری قوری با مستاجری جور 
در نمی آید.«
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  چرا این نوشابه ها، انرژی زا هستند؟

این نوشابه ها به دلیل داشتن برخی مواد 
مشخص، می توانند سطح انــرژی افراد 
را برای مدتی افزایش دهند و هوشیاری 
آن ها را بهبود بخشند. مواد اصلی موثر 
 در این زمینه عبارت اند از: کافئین، شکر
تورین، ویتامین های گروه B، گوارانا و 
جینسینگ. هر چند درخصوص تاثیر 
برخی از این مواد مانند شکر و کافئین 
اطالعات بیشتری داریم اما درباره ماده ای 
مانند گوارانا اطالعات مان محدود است. 
در عین حــال هنوز مشخص نیست که 
ــن مـــواد در کــنــار هــم ممکن  ترکیب ای
است چه عوارضی ایجاد کند. البته طی 
سال های اخیر مطالعات بیشتری درباره 
تاثیر این نوشابه ها انجام شده است که در 
ادامه مروری بر تعدادی از این مطالعات 

خواهیم داشت.
 کلیه ها؛ آسیب جدی در نتیجه مصرف 

باال

در مطالعات متعددی که طی 10سال 
گذشته انجام شده، به دفعات مشخص 

ــه مــصــرف نــوشــابــه هــای  شـــده اســـت ک
انرژی زا، می تواند به کلیه ها آسیب جدی 
وارد کند. در یکی از آخرین مطالعات 
در این زمینه که در سال 2020 منتشر 
شده است محققان دانشگاه فلوریدا به 
این نتیجه رسیدند که مصرف باالی این 
نوشابه ها به واسطه داشتن میزان باالی 
ماده تورین، می تواند باعث آسیب جدی 
به کلیه ها شود. این موضوع حتی وقتی 
فرد تنها برای مدتی کوتاه سراغ مصرف 
زیاد این نوشابه ها می رود هم می تواند 

روی دهد.
  هپاتیت و آسیب جدی به کبد

عضو دومی که می تواند در نتیجه مصرف 
این نوشابه ها آسیب ببیند، کبد است. 
تصور می شود دریافت بیش از حد نیاسین 
)یا همان ویتامین B3( متهم اصلی در 
آســیــب بــه کبد در نتیجه مــصــرف این 
نوشابه هاست. مطالعات در این حوزه تا 
به این جا بیشتر تاییدکننده آسیب دیدن 
کبد مردان در نتیجه مصرف باالی این 
نوشابه هاست اما یادمان باشد این به آن 

معنا نیست که زنان در برابر چنین آسیبی 
مصون هستند.

 مشکالت قلبی 

بررسی  که در سال 2019 توسط محققی 
از دانشگاه »تورو« انجام شده است، نشان 
ــاد نوشابه های  می دهد که مصرف زی
انرژی زا سالمت سیستم قلب و عروق را به 
خطر می اندازد. البته پیش از این بررسی 
هم محققان مختلف هشدار داده بودند که 
این نوشابه ها می تواند باعث افزایش فشار 

خون و آریتمی قلبی شو د.
 یعنی نباید مصرف کنیم؟

ــرژی زا  ــ ــای انـ ــه ه ــاب ــوش درخـــصـــوص ن
ــا اصــال نباید  توصیه ای که بگوید آن ه
مصرف شوند، وجود ندارد. در عین حال 
همه متخصصان درباره مصرف آن چند 

نکته را متذکر می شوند.
ــان نباید از این  ــوان ــوج »کـــودکـــان و ن
نوشابه ها استفاده کنند«؛ این توصیه 
سازمان بهداشت جهانی )WHO( است. 
این سازمان می گوید کافئین می تواند 

ــد کــودکــان و  ــدی در رش عــوارضــی ج

نوجوانان داشته باشد. از طرفی میزان 
کافئین در این نوشابه ها به نسبت باالست 
و همین  موضوع می تواند باعث دریافت 
مجاز  مــیــزان  از  بیشتر  بسیار  کافئین 
ــالوه بر کودکان و  ــود. ع در کودکان ش
نوجوانان، خانم ها در دوران  بــارداری و 
شیردهی هم بهتر است از این نوشابه ها  

استفاده نکنند. 
در بیشتر مطالعات در این حوزه، بر عوارض 
استفاده مستمر و زیاد این نوشابه ها تاکید 
شده است. در عین حال تعریف مشخصی 
ــرا که  ــاد« وجــود نـــدارد. چ از »مــیــزان زیـ
استاندارد مشخصی درخصوص ترکیبات 
این نوشابه ها وجود ندارد و گاهی اوقات یک 
قوطی از یک برند، معادل دو قوطی از یک 
برند دیگر، مواد موثر )و بالقوه مسئله ساز( 
دارد اما شاید بتوان یک قانون را به صورت 
کلی در نظر گرفت. از مصرف روزانــه این 
نوشابه ها جدا خــودداری و مصرف آن ها 
را از انتخابی مستمر به انتخابی که گاهی 

سراغشان می روید، تبدیل کنید.  
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تناسب اندام  نوشابه های انرژی زا
پرطرفدارهای پر عارضه 
مصرف باالی نوشابه های انرژی زا به واسطه داشتن میزان باالی ماده تورین

می تواند باعث آسیب جدی به کلیه شود

شیوارضایی|روزنامهنگار 

ســال های زیــادی از معرفــی اولیــن 

نوشــابه های انــرژی زا به بــازار جهان و 

ایران نمی گذرد اما طی همین زمان این نوشابه ها طرفداران 

پر و پا قرص خود را به ویژه میان نوجوانان و جوانان پیدا کرده 

است. این درحالی است که هر چه جلوتر می رویم، مطالعات 

مربوط به این نوشیدنی ها، مشابه مطالعات قدیمی تر نشان 

می دهد که استفاده مستمر از آن ها، عوارضی بسیار جدی 

به دنبال دارد اما این عوارض چیست و آخرین مطالعات در 

این زمینه چه می گوید؟

تازه ها

آش سرماخوردگی با شلغم

راز ثابت نگه داشتن 
وزن و تناسب اندام

شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که»کم کردن وزن 
در برابر ثابت نگه داشتن آن کار دشواری نیست«.

تقریبا اغلب خانم ها بیشــتر از کم کــردن وزن، دنبال از 
دست ندادن تناسب اندام شان هستند. حتی کسانی که 
با تالش زیاد، چربی خــود را آب می کنند بعد از چند ماه 

دوباره به همان وزن قبلی خود باز می گردند.
در ادامه به شــما چند روش ســاده برای این که تناســب 

اندام تان را همیشه حفظ کنید، پیشنهاد می دهیم.
 غذایی را به طور کامل حذف نکنید 

افرادی که دارای تناسب اندام در طول سال های متمادی 
هســتند، هیچ غذایی را به طور کامل از رژیم شان حذف 

نمی کنند بلکه مصرف آن را محدود می کنند.
حذف دایمــی یک خوراکــی، شــما را برای خــوردن آن 
حریص تر می کند. پس سعی کنید به صورت محدود)مثال 

یک بار در ماه( مواد غذایی پر کالری را مصرف کنید.
  غذایتان را در خانه بپزید

زمانی که در رستوران غذا می خورید دو اتفاق می افتد:
اول این که نسبت به زمانی که در خانه هستیدحجم غذای 
بیشتری می خورید  دوم این که غذای موجود در رستوران 
نســبت به غذایی که خودتان در خانــه می پزید ) به علت 
حجم روغن بیشتر( کالری بیشتری  دارد پس تا می توانید 

غذای بیرون نخورید.
  شام تان را زود بخورید

مصرف شام در ساعات اولیه شب باعث می شود راحت تر 
بخوابید همچنین فرصت کافی برای سوزاندن وعده شام 

را تا آخر شب به شما خواهد داد.
پس یادتان نرود اگر به دنبال تناســب اندام همیشــگی 
هستید از شام خوردن در ساعات پایانی شب خودداری 

کنید. 
  خود را هر  هفته وزن کنید

وزن کردن هفتگی سبب می شود حواس تان به میزان غذا 
خوردن  و تحرک روزانه تان باشــد و اگر دچار اضافه وزن 
شدید، بیشــتر ورزش کنید و غذا خوردن خود را اصالح 
کنید اما از وسواس هر  روز وزن کردن خود  بپرهیزید زیرا 

وزن  در طول روز میزان متغیری دارد.
  صبحانه بخورید

حذف صبحانه می تواند منجر به پرخوری شــود. اگر در 
وعده صبحانه پروتئین مصرف کنید به شما کمک می کند 
تا مدت زمان بیشــتری ســیر بمانید و این برای داشــتن 

تناسب اندام کمک بزرگی خواهد بود.
  مدام ورزش کنید 

فکر نکنید ورزش فقط برای کسانی  است که اضافه وزن 
دارنــد اگر دوســت دارید ســال های طوالنــی  اندامتان 
متناســب بماند، بایــد ورزش به جزیی جدایــی ناپذیر از 
زندگی تان تبدیل شــود. حتمًا الزم نیســت ورزش های 
سنگین انجام دهید. ۳0 دقیقه فعالیت هوازی سه بار در 

هفته برای شما کافی است.
  میان وعده کم کالری بخورید

شــاید باورتان نشــود که یک میان وعده پرکالری چقدر 
می تواند تناســب اندام شــما را به هم بریزد. حواس تان 
به  مصرف میان وعده های تان باشــد. به جای بســتنی، 
شــکالت و شــیرینی از مواد غذایی ســالم چون مغزها، 

میوه ها و سبزیجات استفاده کنید.
  بیشتر بجوید

غذای تــان را کامل بجوید؛ زیــرا ایــن کار در کنترل وزن 
شما موثر است و به شما کمک می کند سریع تر احساس 

سیری کنید.
   به اندازه کافی و منظم بخوابید

خــواب کــم و نامنظــم، متابولیســم شــما را کاهش 
می دهد و باعــث می شــود غذایی را که مــی خورید 
دیرتر بســوزانید پس حتمًا به میزان ۷ تا ۸ ساعت در 

شبانه روز بخوابید .

مهساکسنوی
خبرنگار

بانوان

غذای اصلی

1- ابتدا پیازها را رنده و آن را با روغن 
سرخ کنید، سپس به آن کمی زردچوبه 
بیفزایید، عدس یا مــاش را هم اضافه 
کنیــد و بگذاریــد بجوشــد زمانــی که 
عدس یا ماش نیم پز شد برنج نیم دانه 
را اضافه کنید اگر آب آن کم شــده بود 
آب گوشــت یا عصاره گوشــت را با آب 

جوش به آش اضافه کنید.
2-  در این مرحله سبزی و شلغم های 

خرد شده را اضافه کنید.
۳- نمک آن را بچشید و مقداری نمک 
و فلفل و اگــر الزم بــود زردچوبه به آن 
اضافه کنید و اجازه بدهید آش شلغم 

جا بیفتد.
4- آش را داخل ظرف  مد نظر بریزید و 
آن را با نعناع داغ و کشک تزیین کنید.

  نکاتی برای پخت آش شلغم
* برای چاشنی آش شلغم از کشک یا 

سرکه یا آب غوره استفاده کنید.
* می توانیــد آب گوشــت یــا عصــاره 

گوشت را حذف کنید.
* اگر ســرما خورده اید از یک عدد پیاز 
بزرگ استفاده کنید و آن را خیلی کم 
تفت بدهید تا بی رنگ شــود و آن را به 
هیچ عنوان ســرخ نکنیــد از نعناع داغ 

هم استفاده نکنید.

 شلغم نگینی خرد شده -500گرم
  عدس یا ماش - نصف پیمانه

   نمک، فلفل و زردچوبه - به میزان 
الزم

   برنج نیم دانه - نصف پیمانه

   پیاز بزرگ - 2 عدد
  اســفناج، گشــنیز، تــره و جعفری 

)سبزی آش( - ۳50 گرم پاک شده
  آب یــا عصــاره  گوشــت -۸ تا 10 

لیوان

منبع: آنا

چقدر پیاده روی کنیم که الغر 
شویم؟

هر فرد معمولی باید هفته ای 150 دقیقه ورزش هوازی 
با شدت متوسط داشته باشد، اما افرادی که دچار اضافه 
وزن هســتند بایــد 250 دقیقه پیــاده روی کننــد. فائزه 
ملک لو متخصص پزشکی ورزشــی، در این باره به فارس 
می گوید: اصوال به هم خوردن تعادل بین انرژی دریافتی 
و کالری مصرفی باعث اضافه وزن می شود. با رژیم  غذایی 
صحیح و سالم می توانیم این مشکل را حل کنیم. استفاده 
از سبزیجات و کاهش مصرف چربی و مواد فراوری شده و 
همچنین افزایش تحرک به افراد چاق توصیه می شــود. 
هر فرد معمولی باید هفته ای 150 دقیقه ورزش هوازی 
با شدت متوسط داشته باشــد اما افرادی که دچار اضافه 
وزن هستند باید 250 دقیقه پیاده روی کنند. افراد چاق 
باید روزانــه 12 هــزار گام بردارند و ورزش هــای هوازی 
انجام دهند تا بتوانند ضمن کم کــردن کالری دریافتی، 
انرژی بیشتری هم مصرف کنند تا به وزن ایده آل و مطلوب 

برسند.

آش شــلغم یکی از آش هــای محلــی جنوب خراســان و البتــه یکــی از آش های 

پرخاصیت در ایران اســت که اســتفاده درمانــی و دارویی بســیاری دارد. آش 

شلغم به دلیل وجود شلغم و پیاز دارای انواع ویتامین های B و C و A است که در 

پیشگیری و درمان بیماری های مختلفی از جمله سرماخوردگی، درد مفاصل، 

تسکین خارش و...  بسیار مفید است. در ادامه به طرز تهیه آش شلغم برای شما 

عزیزان  اشاره می کنیم:

چگونه ماسک پارچه ای را 
بشوییم ؟

بســیاری از مــا ایــن روزهــا از ماســک پارچــه ای 
اســتفاده می کنیــم . مــی توانیــم این ماســک را 
 روی صــورت بگذاریــم و عطســه و ســرفه کنیــم و

 فعالیت های روزانه مان را انجام دهیم اما باید بعد 
از آن ماسک را بشوییم و ضدعفونی کنیم. این در 
حالی اســت که بعضی ماســک پارچه ای را درون 
جیب خود می گذارند و دوبــاره در موقعیت دیگر 
استفاده می کنند.دکتر تیوی ماروتاپو ، متخصص 
انگلســتان   هایگیــت   بیمارســتان  در   پوســت 
می گوید:» از آن جا که ماســک ها می توانند ناقل 
 باکتری ها ، قــارچ ها و ویروس ها باشــند ، توصیه 
مــی کنــم ماســک هــای خــود را بــه طــور روزانه 

بشویید.«
  چند بار باید ماسک پارچه ای قابل استفاده 

را بشوییم؟
در حالت ایــده آل ، پس از هر بار پوشــیدن  ماســک 
 باید آن را بشــویید. پروفســور ویلیام ریســتن پارت ،
 مهنــدس شــیمی دانشــگاه کالیفرنیــا مــی گوید: 
»شست وشوی مکرر  ماسک بسیار مهم است. گفته 
می شود ویروس آنفلوآنزا می تواند روی ذرات آلوده 
گرد و غبار حرکت کند. شست وشوی ماسک  باید در 
آب حداقل 60 درجه ســانتی گراد و با صابون انجام 
شود.« ماســک ها باید قبل از استفاده کامال خشک 
شــوند. ماســک های پارچــه ای مرطوب مــی تواند 

کارایی کمتری داشته باشد. 

منبع: گاردین 

دانستنی ها

یکی از بیماری هایی که در زمره بیماری های زمینه ای محسوب می شود دیابت است که افراد با 
وجود رعایت نکات بهداشتی در محافظت از بدن شان  در برابر کووید ۱۹در صورتی  که عالیم 
مشکوک به کرونا را در بدن خود مشــاهده کردند حتمًا باید به پزشک مراجعه کنند. برخی از 

مهم ترین این عالیم به این شرح است:

بیماران دیابیت چه زماین ابید درخصوص ابتال به کروان 
مشکوک شوند؟

    عالیم قندخون باال همچون خشکی دهان، بوی تنفس اسیدی یا تعادل نداشتن
    احساس خواب آلودگی یا گیجی

     مشکل تنفسی
    قند خون کمتر از ۶۰ یا بیشتر از ۳۰۰
    دمای باالی ۳۸ درجه سانتی گراد بدن

    کاهش وزن ۲ کیلو یا بیشتر در کوتاه مدت
    اسهال و استفراغ شدید

    احساس ناخوشی شدید به طوری که بیمار نتواند به صورت عادی غذا بخورد.

عوامل و انواع ترک پا

مهم ترین علت ترک های پا خشکی است. کسانی 
که به طور عمومی خشکی پوســت دارند، مستعد 
این هستند که دچار ترک کف پا، به خصوص ترک 

پاشنه پا هم شوند.
به گفتــه متخصصــان، ترک پاشــنه پــا در خانم ها 
بیشــتر از آقایان دیده می شــود که یکــی از دالیل 
اصلــی آن تفاوت هــای هورمونــی بیــن زن هــا و 

مردهاست.
  عوامل ترک

عواملی مانند اضافه وزن، شرایط شغلی و... باعث 
به وجود آمدن ترک های کف پا می شــود. افرادی 
که مشــکل اضافه وزن دارند و در دسته افراد چاق 
قرار می گیرند به دلیل فشاری که روی پوست کف 
پا تحمیل می شود پاشنه پای شان مستعد به وجود 
آمدن ترک های عمیق است. به عالوه شغل هایی 
وجود دارد که به طریقی پوســت کف پا در معرض 
خیســی و رطوبت یا مواد شــوینده قــرار می گیرد 

که بیشتر مستعد خشکی پاشنه یا کف پا هستند.
 برخی بیماری ها

  بیماری صدف یا پسوریازیس

پوســت حالت چرمی شــکل دارد و چــون قابلیت 
ارتجاعی خود را از دســت می دهد، پوست کف پا 

دچار ترک می شود.
  بیماری قارچی

ضایعات قارچی یکی دیگر از بیماری هایی اســت 
که ممکن اســت با مشــکل ترک پاشــنه پا اشتباه 

گرفته شود.
  اگزمای پوستی

اگزمای پوستی در برخی مواقع ممکن است باعث 
به وجود آمدن ترک در کف پا شود.

افرادی که با مشکل ترک پاشنه پا مواجه هستند، 
برای درمان باید از چرب کننده ها و کرم ها استفاده 
کنند، اما بهتریــن کرم ها برای درمان این دســته 
از مشــکالت، کرم هایــی هســتند کــه خاصیــت 

نرم کنندگی باالیی دارند.
معمــوال کرم های مخصوص ترک پاشــنه پا حاوی 
ماده ای به اسم اوره هســتند که درصد اوره آن ها 
حدود 20درصد اســت که برای درمان ترک های 

پا این مقدار کافی است.
   چند پیشنهاد

  عالوه بــر کــرم، توصیــه می شــود از دمپایی یا 

صندل های رو فرشی استفاده کنند.
  از صندل ها یا روفرشــی هایی که پــرز )الیاف و 

خزدار نباشد( دارند، استفاده نشود.
  با پای برهنه در محل هایی که گرد و خاک وجود 

دارد حضور پیدا نکنند.

سالمت
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 انتخاب لباس چقدر از
 عمر زنان را هدر می دهد؟

یکی از شــوخی های رایج با خانم ها که تقریبا در همه 
کشورهای جهان مصطلح است، زمان زیادی است که 
آن ها برای آماده شدن به منظور بیرون رفتن به خصوص 
اگر برای مهمانی یا جلســه مهمی باشــد، اختصاص 
می دهند. یکــی از گالیه های بعضی شــوهرها هم از 
خانم شــان، به همین موضوع ارتباط دارد. در این بین، 
شاید باورتان نشود اما نتایج یک پژوهش جدید نشان 
داده است که خانم ها به طور متوسط حدود یک سال از 

عمرشان را به تصمیم گیری درباره این که چه لباسی 
بپوشــند، می گذرانند یا به عبارتی دیگر برای 

انجام این کار، هدر می دهند!

فرنگیس یاقوتی |    مترجم

مخاطب گرامی، ازدواج 
تکامل اســت و با متاهل 
شــدن  اســت که زوج ها 
در مسیر پیشرفت و رشد 
شخصیتی قرار می گیرند. به عبارت دیگر 
زوج هــا بایــد به رشــد و پیشــرفت یکدیگر 
کمک کننــد و بــه رغــم این کــه به رشــد و 
تکامــل خود اهمیــت می دهند، مســیر را 
بــرای همسرشــان هــم فراهــم و هموارتر 
کنند. زندگی مشــترک جاده ای دو طرفه 
اســت و رفتارهای هر یک از زن و شوهر بر 

رفتارهای طرف مقابل نیز تاثیر می گذارد. 
عوامــل فراوانــی در ایــن جــاده تعاملی و 
دو طرفه بــه رشــد و تکامــل زوج ها کمک 
می کند که یکی از آن ها تقسیم کار است. 
تقســیم کاری کــه در بســیاری مواقــع به 
صورت ناگفته بین زوج ها شکل می گیرد 
و براســاس نقش هــا و فعالیت هــای آن ها 
انجام می شــود که  در هر زوجــی متفاوت 
است. با این مقدمه که بیانش ضروری بود، 
برای راهنمایی شما مخاطب گرامی الزم  

است به سه نکته اشاره کنم.

از خود بپرســید که چرا همســر 1 به دنبال علت باشید
من این موضوع را بیان می کند و 
مدام به من می گوید که تو قدردان زحمات 
مــن نیســتی؟ آیــا از ایــن رابطه احســاس 
رضایــت نــدارد؟ آیــا احســاس می کنــد 
شــما به او و تالش هایش برای بهتر شــدن 
زندگی مشــترک تان بی توجه هســتید؟ او 
تحت چه شرایطی و در چه موقعیت هایی به 
بیان این موضوع می پردازد؟ قطعا آگاهی و 
اطالع از این شرایط و علت رفتار همسرتان 
بهتر می تواند به شما برای حل این موضوع  

کمک کند.
قدردانی خود را بیان کنید در پیامک تان بعد از این که تصور 2

اشتباه شوهرتان را مطرح کردید، 
گفتید که اما من قــدردان او هســتم. حاال 
ســوال این اســت که آیا همین ادعــا را به او 
هم گفته ایــد یا نه، کــه به نظــرم نگفته اید. 
در تفاوت هــای روان شــناختی زن و مــرد 

باید اشاره کنیم که مردها 
مواقعی نیاز به اقتدار دارند و این اقتدار در 

با قدردانی به شــوهرتان داده می شود. به 
عبارتی همان طور که شما به عنوان زن نیاز 
به مهر، محبت و توجه دارید و با دریافت آن ها 
حال تان خوب می شــود و احساس بهتری 
خواهید داشت، همسرتان با حس قدردانی 
و اقتــدار حــال خــوب را تجربــه می کنــد. 
بنابرایــن و در یک فرصت مناســب، از او به 
خاطر زحماتی که برای شما و فرزندان تان 

می کشد، قدردانی کنید.
ســعی کنیــد بــدون مقاومــت و 3 مقابله به مثل نکنید

داشــتن پیــش داوری منفــی به 
حرف هــای همســرتان گــوش دهیــد و در 
این باره بــا او گفت وگو کنیــد. آن طور که از 
پیامک تان برداشت کردم، احتماال یکی از 
انتقادهای شوهرتان به شــما این است که 
کارهای خانه را درســت انجــام نمی دهید 
یا شــاید از نظــر او، کارهای خانه بــه اندازه 

شــغل او و دردسرهایش، ســخت و مهم 
نیســت. بنابراین زمانی که شــوهرتان 
می گویــد که مــن هــر روز ســخت تالش 
می کنم و تو در خانه هســتی و کاری انجام 
نمی دهی، حواس تان باشــد که به دفاع از 
خودتــان نپردازید و به جای آن به ســختی 
کار همســرتان و این کــه ایشــان چقــدر 
زحمت می کشــد، اشــاره کنید. بــا انجام 
ایــن کار همســرتان را خلع ســالح کنید و 
بعدها می توانید به صورت غیرمستقیم به او 
نشان دهید که چقدر کارهای خانه طاقت 

فرساست و  انرژی زیادی از شما می گیرد.
اگر با رعایت نکات مطرح شــده، 4 احساس منفی حذف شود

تغییــری در رفتــار شــوهرتان به 
وجود نیامد الزم است که به مشاور مراجعه 
کنید. ادامه دادن رابطه با داشتن احساس 
منفی، باعث می شود که فشار روانی زیادی 
روی خودتان احســاس کنید و ایــن اتفاق 
اصال درست نیست. بنابراین و بدون اصرار 
و اجبار، پیشنهاد مشــاوره را به همسرتان 
بدهیــد و بــا هــم بــرای حــل ایــن تعارض 

حل شدنی، تالش کنید.

دکتر هادی غالم محمدی |    مشاور خانواده و مدرس دانشگاه

مشاوره 
زوجین

   دردسرهای »چی بپوشم؟«شوهرم مدام می گوید که تو قدردان زحماتم نیستی اما هستم!

بر اســاس این تحقیقات که در لندن انجام شــده، هر 
خانم به طور میانگین حدود ۲۸۷ روز از عمرش را در مقابل 

کمد لباسش می گذراند در حالی که به این فکر می کند که برای 
مهمانی یا محل کار، دورهمی دوستانه و ... چه لباسی بپوشد؟
و از این جالب تر این است که این تحقیقات نشان داده   خانم ها 
هر روز صبح حدود 15دقیقه از وقت شان را درخصوص این که 
چه بپوشند، فکر می کنند آن هم در حالی که شب قبل به همین 
میزان درباره لباس های شان فکر کرده اند! همچنین و در بیشتر 
موارد دو لبــاس را انتخاب می کنند و بعد از پــرو انتخاب نهایی 
را انجام می دهنــد. نکته قابــل توجه دیگر نتایــج این پژوهش، 
آن جاســت که خانم هــا اگر قرار باشــد شــب به مهمانــی بروند 
مدت زمان انتخاب لباس بیشتر   و حدود ۲0دقیقه است و اگر 
قرار باشد به ســفر بروند، انتخاب لباس ها چیزی در حدود یک 
ساعت زمان می برد اما ماجرای سفر به همین جا ختم نمی شود 
و با وجود برنامه ریزی های انجام شده اما بیشتر خانم ها در سفر 
روزها حــدود 10دقیقه و عصرهــا نیز حــدود10 دقیقه درگیر 

انتخاب لباس خود هستند.
به همه ایــن مــوارد باید حــدود ۲0دقیقــه دیگر اضافــه کرد تا 
خانم ها آماده خارج شدن از خانه شــوند. نتایج این پژوهش به 
طور مفصل تــر در ســایت psychologytoday.com منتشــر 

شده است.

من خانه دار هســتم، 2 تا بچه دارم و تمام تالشم را برای مدیریت 
کارهای خانه می کنم، از آشپزی بگیرید تا سر و سامان دادن به ظاهر 
خانه. شوهرم هم سر کار می رود و می دانم که کارش سخت است. 
او مدام به من می گوید که تو قدردان زحمات من نیستی اما هستم. نمی دانم چرا 

چنین تصوری از من دارد. چه کنم؟
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* از رفتن هیچ کدوم از بازیکن های پرسپولیس از رامین 
رضاییان و طارمی گرفته تا ترابی و علیپور، تعجب نکردم 
اما شــجاع رو که هــر روز با جام عکس می ذاشــت درک 
نمی کنم. تازه گفته بود که شش ساله هم قرارداد بسته 

ولی رفت، مثل آب خوردن رفت. براش متاسفم.
* تقریبا همه مطالب صفحه خانواده و مشــاوره یا شــده 
برای زوج ها یا پدر و مادرها. ما دختر و پسرهای دم بخت 
چه کنیم برای انتخاب همســر در این شــرایط عجیب و 

غریب فرهنگی که هیچ کی رو نمیشه درست شناخت.
* در فوتبال حرفه ای اون هم در شرایطی که کشورهای 
خارجی به دالر پول میدن به بازیکن ها، هرکی پیشنهاد 

داره باید بره.
* بازیکن با تعصب فقط قدیمی ها. االن همه دنبال پول 
هســتن. به عنوان یک طرفدار فوتبال میگــم که از هیچ 
بازیکنی نباید توقع با تعصب بودن داشــته باشــیم. این 

جوری راحت تریم.
* در صفحه سالمت از رموز پختن یک الزانیای خوشمزه 
بنویســین. آخر همیــن هفتــه مهمــون دارم، می خوام 
همه شون انگشت هاشون رو هم با غذا بخورن! ببینم چه 

می کنی ها!
* من دانشجوی رشته ریاضی هستم و باید بهتون بگم که 
معادله پیچیده پول و تعصب در فوتبال، مجهوالتش زیاده 
و قابل حل نیست. باید بپذیریم که فقط تعصب و پول در 
حل این معادله کمک کننده نیســت، خیلــی چیزها از 

جمله آینده نگری، لژیونر شدن و ... تاثیر دارن.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز سر زدن به وسایل قدیمی

قرار و مدار

رفتن بــه انباری بــه خصوص اگر وســایل 
قدیمی تون رو اون جا نگهــداری می کنین، 
یک پیشنهاد هیجان انگیز به نظر می رسه. 
همچنین می تونیــن یک وســیله تزیینی 
قدیمی یا هر وســیله ای  رو که ازش خاطره 
دارین تمیز کنین و بیارین بذارین 
تو دکور خونه تــون تا با 
دیدنش، حال و هواتون 

عوض بشه...

ارسال سواالت 
 
به صفحه خانواده

پیامک :

 2000999

تلگرام:

09354394576

   آغاز ماجرا در حیاط خانه!
شــدن  شــناخته  رســمیت  بــه  داســتان 
روان شناســی مثبت گرا بــه ســال 199۷ بر 
می گــردد؛ زمانــی کــه روان شناســی بــه نام 
»مارتیــن ســلیگمن« تــازه بــه عنــوان رئیس 
انجمن روان  شناسی آمریکا معرفی شده بود. 
ســلیگمن هنوز تصمیم نگرفته بود که تمرکز 
خود و مجموعــه زیر نظــرش را بر کــدام حوزه 
قرار بدهد که یک روز در زمان صحبت با دختر   
پنج ســاله اش جرقه ای در ذهن او زده شد. در 
آن روز ســلیگمن و دخترش نیکی در باغ خانه 
مشغول بودند؛ پدر مشــغول کندن علف های 
هرز و نیکی مشغول کندن گل ها، پرتاب آن ها 
به هوا و خندیدن. ســلیگمن از کنــدن گل ها 
توسط دخترش ناراحت  می شــود و سر او داد  
می زند که بس کند اما نیکی جوابی می دهد 
که ســلیگمن را ســخت به فکر فرو می بــرد. او 
می گوید من از ســه تا پنج سالگی غرغرو بودم 
اما از تولد پنج سالگی ام تصمیم گرفتم که دیگر 
غر نزنم، چرا تــو دســت از بداخالقی هایت بر 
نمی داری؟ همین بازخورد کوتاه، سلیگمن را 
به فکر فرو می برد که چرا در روان شناسی کمتر 
صحبــت از اراده و تقویــت ویژگی های مثبت 
مطرح است. یک سال بعد اولین قدم ها برای 

به رسمیت شناخته شدن روان شناسی مثبت 
توسط سلیگمن و همکارانش برداشته شد.

   روان شناســی مثبت گــرا بــه دنبــال 
چیست؟

روان شناسی مثبت هر چند در اواخر دهه 90 
میالدی به رسمیت شــناخته شد و نامی برای 
آن انتخاب و آموزش های رســمی دانشگاهی 
برای آن آغاز شد اما از دهه ها قبل مطالعات در 
موضوعات مورد عالقه این گرایش شروع شده 
بود امــا موضوعات مورد عالقه روان شناســی 
مثبت گرا چیســت؟ روان شناســان مثبت گرا 
معتقدند روان شناســی نباید تنهــا متمرکز بر 
حل مشــکل افراد بیمار و  دارای مشکل باشد 
چراکه این تمرکز باعث می شود تا تصویری که 

از انسان ارائه می شود، تصویری 
ناقص و افسرده کننده باشد. 
روان شناســان مثبت گــرا به 

دنبال کشــف توانمنــدی همه 
افــراد و شــکوفایی آن هــا هســتند 

بنابرایــن مخاطب آن هــا نه فقط 
افراد با اختالالت روانی که همه 

افراد جامعه است.
با توجه بــه ایــن اهــداف، مطالعات 

در زمینــه خالقیــت، امیــد، رشــد شــخصی، 
توانمندی هایی چون فروتنی، بخشش و ... در 

این حوزه زیاد دیده می شود.

   چــرا الزم اســت ایــن گرایــش را جدی 
بگیریم؟

بسیاری از ما ممکن است مشکالت جدی در 
زندگی خود نداشــته باشــیم اما در عین حال 
اضطراب مختصری ما را آزار دهد. احســاس 
کنیم از کارهای تکراری خسته شده ایم، گاهی 
اوقــات ناامیــدی آزارمــان می دهد یــا این که 
دوست داریم از ویژگی های مثبت خود، بهتر 
از قبل اســتفاده کنیم. در این وضعیت شــاید 
روان شناسی مثبت گرا بتواند بهتر از هر گرایش 
دیگری به ما کمک کند. کتاب های خوبی 
در ایــن حــوزه وجــود دارد که 
خوانــدن آن هــا می تواند به 
همه ما کمک کند تا با نگرشی 
مثبت تر به زندگــی نگاه کنیم. 
کتــاب »خوش بینی آموخته شــده« 
یکــی از کتاب های کاربــردی در 
این حــوزه اســت. نویســنده این 
کتاب سلیگمن اســت و در ایران 

هم چاپ و منتشر شده است.

بــرادر گرامــی، ایــن کــه نگــران آینده 
دخترتان هســتید کامال طبیعی است 
اما توجه داشته باشید ازدواج مجدد یا 
ازدواج نکردن شما به تنهایی نمی تواند 
ضامن آینده ای خوب بــرای فرزندتان باشــد. به عبارت 
دیگر شــما در هر دو حالت باید سایر عوامل و متغیرهای 
تاثیرگذار در  پیشرفت و موفقیت خانواده خودتان را نیز 
که شامل شما ، دخترتان و احیانا همسر جدیدتان می شود 
مدنظر داشته باشید. هرچند اطالعات زیادی از خودتان 
در اختیــار ما  نگذاشــته و راجــع به علــل جدایی تان هم 

توضیح نداده اید ولی با این حال در ادامه نکاتی را برای 
کمک به شما خدمت تان عرض می کنم.

  حواس تان به خودتان هست؟
به طور طبیعی اگر والدین در زندگی خود، انســان های 
موفقی نباشــند و نتوانند به عنوان یک نهــاد اجتماعی 
نقش مفید و موثری را در مناســبات فــردی و اجتماعی 
خود ایفا کنند، عمال نمی توانند برای موفقیت و سعادت 
فرزندان خود کاری انجام دهنــد زیرا اگر فردی خودش 
در شرایط خوبی نباشد، نمی تواند به فرد دیگری کمک 
کند. بنابراین قبل از هر اقدامی الزم اســت تکلیف خود 

را با ترس های بیان شده در پیامک تان مشخص کنید.

  دالیل طالق تان را بررسی کنید
در خصــوص دالیــل جدایی تــان الزم اســت بررســی و 
ارزیابی های بیشتری داشــته باشید و ببینید چه میزان 
از عواملی را که از سوی شما در این نتیجه تاثیرگذار بوده 
اســت ، برطرف کرده اید. به عبارت دیگر ، شــما نســبت 
به گذشته چه تغییراتی را در خودتان ایجاد کرده اید که 
می تواند باعث جلوگیری از بروز مجدد اتفاقات قبلی در 
زندگی آینده شما بشــود. در ضمن برای ازدواج مجدد، 
وجود دخترتان یکی از عوامل دخیل در این تصمیم است. 
بنابراین نباید تنها دلیل شما برای این اقدام باشد زیرا در 
این صورت همه مسئولیت اتفاقات بعدی در زندگی تان 
به نوعی متوجه فرزندتان خواهد شــد. بنابراین توصیه 
می کنــم ســایر عوامــل از قبیل احســاس نیاز، داشــتن 
آمادگی الزم در جنبه های مختلف فردی و خانوادگی و ... 
را نیز مد نظر داشته باشید و سپس به جمع بندی برسید.

  انتخاب تان هم بسیار مهم خواهد بود
یکی از مولفه های مهم در موفقیت و پایداری 

ازدواج، انتخاب صحیح است بنابراین یک انتخاب درست 
و عقالنی می تواند دغدغه های شما را درباره آینده خود 
و فرزندتان کمتر کند ولی به یاد داشــته باشید که هیچ 
ازدواجی به خودی خود و بدون تالش نمی تواند ضامن 
خوشــبختی و بقای یک خانواده باشــد و الزم اســت که 
اعضای خانــواده و به خصوص زن و شــوهر مهارت های 
ارتباطی، تصمیم گیری، حل مسئله و ... را در خود ایجاد 

و تقویت کنند.

  به نظرم قدرت تصمیم گیری ندارید
نقش خود را دســت کــم نگیرید. این کــه هــم از ازدواج 
می ترســید و هــم از ازدواج نکردن و همین طــور نگران 
هســتید که همســر جدیدتــان بــه فرزند شــما آســیب 
روحــی بزنــد و مــواردی از ایــن قبیــل، نشــان می دهد 
کــه اعتمادبه نفــس خــود را از دســت داده ایــد و قدرت 
تصمیم گیری نداریــد. در چنین شــرایطی گرفتن یک 
تصمیم مهم اصال منطقی نیست بنابراین توصیه می کنم 
ابتدا با کمک گرفتن ازیک روان شناس و مشاور با تجربه 
و مطالعه مطالب انگیزشی و مفید اعتماد به نفس خود 
را بازســازی کنیــد و ســپس در خصــوص حل 

مشکالت پیش آمده، قدم بردارید.

بعد از طالق، خیلی نگران آینده بچه ام هستم

چند وقت است که از همسر  اولم جدا شده ام. یک دختر هفت ساله دارم که با خودم زندگی  
می کند. نمی دانم چطور می توانم آینده بهتری برایش بسازم؟ از ازدواج دوباره می ترسم و 
این که همسر جدیدم بیشتر از نظر عاطفی به او لطمه بزند. از این که داماد نشوم هم می ترسم 

که به تنهایی نتوانم تربیت الزم را انجام بدهم. پیشنهادتان چیست؟

 مشاوره
طالق

دکتر حسین محرابی |   روان شناس

بانوان

حوزه مورد 
مقایسه

مثبت اندیشیروان شناسی مثبت گرا

هدف
کمک برای رسیدن به 

باالترین کارآمدی و شکوفایی 
توانمندی ها

موفقیت شخصی در ابعادی 
محدود، موفقیت مالی اهمیت 

زیادی دارد

روش کسب 
داده

روش علمی و مطالعات دقیق 
بر گروه های مختلف

بی توجه به روش علمی و 
اعتبار دادن به تجارب فردی و 

داستان های آن ها

روش کار 
متخصصان

مشاوره فردی، کتاب و 
سخنرانی

تاکید زیاد بر سخنرانی و کتاب

نحوه 
آموزش

خواندن کتاب و شرکت در سخنرانیدانشگاه و مراکز علمی

اثربخشی

مطالعات علمی نشان می دهد 
با کمک این دیدگاه می توان 

کارایی افراد و رضایت از 
زندگی آن ها را افزایش داد.

مطالعات علمی اندک در این 
زمینه وجود دارد و در مقابل 

ادعاهای نادرست درباره 
اثربخشی آن، بسیار زیاد است

 آشنایی با گرایشی در روان شناسی که مخاطب آن همه افراد هستند 
حتی آن هایی که هیچ مشکلی ندارند

 آن چه درابره روان شنایس 
مثبت گرا منی دانید

   آیا رو ان شناسی مثبت گرا همان مثبت اندیشی است؟
»روان شناسی مثبت! آهان این گروه همان هایی هستند که دایم تکرار می کنند مثبت فکر کن، مثبت 
با خودت حرف بزن تا اتفاق های خوب برات بیفته!«، »این ها همان  کسانی هستند که کتاب راز رو 
تبلیغ می کنند و می گویند به خواسته هایت فکر کن تا کائنات به کمک تو بیاید!« و ... ، اگر شما هم 
مانند این گزاره ها تصور می کنید روان شناسی مثبت گرا چیزی شبیه کتاب راز و خودگویی مثبت 
و مواردی از این دست اســت، بهتر است بدانید سخت در اشتباه هســتید! روان شناسی مثبت گرا 
تفاوت هایی اساســی با مثبت اندیشــی دارد.  در جدولی کــه در ادامه خواهید دید، بخشــی از این 

تفاوت ها نشان داده شده است.

بسیاری از افراد تا صحبت از روان شناسی می شود، این رشته را مناسب افراد  دارای مشکل می دانند؛ این که 
وقتی کسی با مشکلی مواجه می شود، سراغ آن برود تا بتواند به شکلی بهتر از عهده مشکالت خود بر بیاید. 
اگر شما هم چنین تصوری از روان شناسی در ذهن دارید، پس با ما همراه باشید چراکه می خواهیم درخصوص 

گرایشی در روان شناسی با شما صحبت کنیم که تمرکزش فقط کمک به حل مشکالت افراد نیست.

محوری

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره



    من کی ام؟             
رامین حیدری فاروقی هســتم، ۳۱ اردیبهشــت ســال ۱۳۴۵ در تهران به دنیا آمدم. رشته 
تحصیلی ام بعد از کارگردانی ســینما در مقطع کارشناسی ارشــد، پژوهش هنــر و در دکترا 
فلسفه هنر بوده  اســت. در کودکی به خاطر شــغل پدرم که نظامی بودند، ســفر های زیادی 
داشــتم و یکی از ریشــه های شــغل امروزم احتماال به آن تجربه هــا برمی گردد.حاال عالوه بر 
تدریس و پژوهش، رئیس انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند هستم و مستندسازی 

را با ساختار سفرنامه ای دنبال می کنم.

     چطور مستندساز شدم؟
کارم را 20سال پیش با ســاخت ویدئوکلیپی به نام »نوایی« شروع کردم و به زیبایی شناسی 
در حوزه تمدن زبان فارسی عالقه داشتم. بعد از آن برای داوری جشنواره ای به شهر تاریخی 
»حیدرآباد« هند رفتم. مثل آن بود که در ایران به یزد رفته باشید! در آن  جا نقش زبان، معماری 
و ادبیات عرفانی ایرانی را ازنزدیک دیدم. مشــاهده حضور تاریخ و فرهنگ چندصد ساله ما 
در شبه قاره هند  باعث شد که به این موضوع مشتاق تر شوم و تصمیم گرفتم  پس از بازگشت، 
مستندی در این باره بسازم که به شکل غیر منتظره ای ساخت مستندی با این موضوع به من 
پیشــنهاد شــد. آن تجربه آن قدر تأثیرگذار بود که تا به امروز مســتند هایم را با لحن شاعرانه 

می سازم وسعی می کنم در آن ها نگاه زیبا به زندگی را تعریف و تبلیغ کنم.تاکنون مجموعه 
مســتند های تلویزیونی زیــادی را کارگردانی کرده ام که آخرین شــان در ۴0 شــهر 

جهان ساخته شده است.

    شما چطور می توانید همکار من شوید؟
ورود به این حرفه راه های مختلفی دارد. من برای افرادی که می خواهند 
پیشــرفت و موفقیت بیشــتری به دســت آورنــد، تحصیالت دانشــگاهی 
را توصیه می کنــم اما آموزش فقــط به دانشــگاه منحصر نمی شــود. باید 

درباره زندگی، انسان ها و محیط اطراف تان مطالعه و به سرزمین های 
مختلف سفر کنید و بدون ترس به دنبال واقعیت ها باشید. 

مستندساز باید بی وقفه کارش همین باشد.

     یک مستندساز باید چه ویژگی هایی 
داشته باشد و چه آموزش هایی ببیند؟

و  پرســش  اهــل  بایــد  مستندســاز 
جســت وجو باشــد چــون او فــردی 

باحوصله است که برای کارش وقت 
زیــادی می گــذارد. مستندســاز 
مطالعــه  اهــل  بایــد  همچنیــن 
تاریــخ،  زمینه هــای  در  و  باشــد 

جامعه شناســی و روان شناســی اطالعات کســب کند. از همه مهم تر باید شــجاعت مواجهه 
با واقعیت ها را داشته باشــد. بخشــی از آمــوزش موردنیاز بــرای این حرفه، مربوط به رشــته 
کارگردانی سینماســت که در آن فلســفه، ادبیات، هنرهای نمایشــی، تاریخ ســینما و حتی 
معماری یاد می گیریدوبخش مهم تر آموزش مستندسازی ازطریق سفر کردن،طبیعت گردی 

و لمس زندگی ازنزدیک ممکن می شود.

    شیرینی ها و سختی های این حرفه چیست؟
شــیرین ترین جنبــه ســینمای مســتند، یادگیــری پی در پــی و تــوان تاثیر گــذاری بــر 
زندگی هاســت. مستندســازی به نظر من ســختی ندارد اما گاهــی خطرناک 
می شود. سفر به جاهای جدید و صعب العبور و مواجهه با مردمانی با عادت 
و ســنت های مختلف می تواند پرهزینه باشد. گاهی مستندسازی درباره 

یک موضوع ممکن است سال ها طول بکشد و باید صبور بود.

    چه آینده ای پیش روی یک مستندساز است؟
برای آینده خیلی نمی توان نقشه کشید اما عالقه، خالقیت و استعداد 
به افــراد کمک زیــادی می کنــد. مستندســازی غالبا شــغل پردرآمدی 
نیست، گرچه گاهی می تواند باشد ولی مستندساز اولویت 
اقتصادی ندارد. ازنظر حرفه ای اما این شــغل امکان 
پیشــرفت زیــادی دارد؛ فیلم های مســتندزیادی 
سراغ دارم که در جشنواره های جهانی رتبه یک 
را آورده اند و با فیلم های سینمای داستانی که 
توقع می رود مخاطب بیشتری داشته باشند، 
رقابــت کرده انــد. اگــر صنعت ســینمای 
مــا منظم تــر و متعادل تــر پیــش بــرود، 
بــه طورقطــع افق هــای بهتــری برای 
مستندســازی در اختیــار خواهیــم 

داشت. 

جوانه )ویژه نوجوانان(
سفرنامه

پنجره های بی پرده در نروژ  

 

من مستندساز هستم   
دکتر رامین حیدری فاروقی،  همسر رویا نونهالی و کارگردان 

مستند »این جا آفریقاست« درباره زیروبم حرفه اش می گوید 

حوصله کالس آنالین ندارم!   

از زمانی که آموزش ها آنالین شــده، عالقه ای به  حضور در 
کالس مجازی ندارم. چه کار کنم؟

استاد استتار!

گالری

4

 نروژ یکی از کشورهای اســکاندیناوی اســت که فرهنگ متفاوتش موجب تعجب جهان 
و کنجکاوی خیلی از افراد برای سفر به این کشور شده است. نروژی ها ظاهرا چیزی برای پنهان کردن 

ندارند چون پشت پنجره های بزرگ شان پرده ای ندارند البته شــاید به دلیل طبیعت زیبای نروژ است که 
مردم حیف شان می آید از دیدن این طبیعت بکر از داخل خانه محروم شوند. با تاریک شدن هوا و با راه رفتن 

در خیابان می توانید از داخل خانه ها سردربیاورید؛ عده ای درحال شام خوردن هستند، عده ای تلویزیون تماشا 
می کنند و در خانه ای بچه ها مشغول بازی هستند. پشت بام  خانه ها در نروژ هم منظره طبیعی و بسیار جذابی 

است. از اوایل قرن نوزدهم مردم نروژ  با نوعی کود گیاهی، روی پشت بام شان را سبز می کرده اند تا در زمستان 
به گــرم نگه داشــتن خانه ها و در تابســتان به ســرد 

نگه داشتن آن ها کمک کنند. از آن جاکه این چمن ها 
باید مرتــب آبیاری شــوند، به نظر می رســد آب وهوای 

همیشــه بارانی و برفی نروژ کمکی برای ســبزماندن آن 
بوده اســت. جالب اســت بدانید که نروژی ها روزشان را با 

اعتقاد به جمله مشهورشــان »دت گار بــرا« یعنی »همه چیز 
خوب پیش می رود« شــروع می کننــد. نتیجه این طــرز فکر و 

مثبت اندیشــی مردم، احترام به دیگران و حفظ طبیعت بوده و 
آن ها را به شادترین مردم   آرام ترین کشور دنیا تبدیل کرده است.

 زندگی سالم
 دوشنبه

   5 آبان 1399    
 شماره 1727

بدانیم

مسیر

 دوست خوبم مسئله شما دغدغه خیلی از هم سن وسال هایت است. شرایط 

پیش آمده، تازه است و طبیعی  است که کنار آمدن با آن زمان و تالش ویژه ای 

نیاز داشته باشد. مهم این است که ما بتوانیم این روش آموزش را یک فرصت 

جدید ببینیم و با کسب یک سری مهارت با آن سازگار بشویم. در ادامه چند 

مهارت را که راه گشــای شما و دیگر دوســتان دانش آموز اســت، با هم مرور 

می کنیم.

انتخاب یک فضای راحت و آرام
جایی که برای حضور در کالس آنالین درنظر می گیرید، باید برای تان دلچسب 
باشد. یعنی عواملی که تمرکز را به هم می ریزد یا راحت نیست ، برطرف کنید. وسایل غیردرسی را 
از اطراف میز کارتان دور کنید. دمای اتاق را تنظیم کنید طوری که نه گرم باشد و نه سرد. همچنین 
وسایل موردنیاز مثل لوازم تحریر، کتاب، جزوه و مقداری خوردنی و نوشیدنی سالم را هم از قبل 
آماده کنید. گاهی تغییر محل مثل رفتن توی بالکن یا حیاط )به شــرط نبود عوامل حواس پرتی( 

می تواند یادگیری را برای تان دلچسب تر کند.
 مدیریت حضور در کالس های مجازی 

در کالس های مجازی همان طور که تا االن تجربه کرده اید، آزادی بیشتری وجود دارد. این آزادی 
که در نگاه اول نکته مثبتی به نظر می رســد، اگر به درستی مدیریت نشــود، نتیجه معکوس دارد و 
باعث خســتگی و دلزدگی می شود. پیشــنهاد من این اســت که کالس مجازی را هم مثل کالس 
حضوری درنظر بگیرید. با یک برنامه ریزی دقیق، تکالیف و پروژه ها را نظم بدهید تا از آشفتگی و 
خستگی نجات پیدا کنید و یادگیری موفق تری داشته باشید. استفاده از برگه های یادداشت  برای 

یادآوری برنامه ها و نظم دهی به کارها خیلی کمک کننده است.
حضور فعال 

حتما شنیده اید انگیزه داشــتن برای درس خواندن خیلی مهم اســت. باال نگه داشتن انگیزه در 
کالس های حضوری که معلم و دوســتان  را می بینیم، کار راحت تری اســت و قابل درک است که 
کالس های مجازی از این نظر کار را سخت می کنند. اما شما با فعال بودن در این کالس ها، سوال 
پرســیدن و نظر دادن در بحث ها می توانید انگیزه  تان را باال نگه دارید. با معلم و دوســتان تان قرار 

بگذارید که در هر جلسه زمانی را به تبادل نظر اختصاص بدهید.
تشویق کردن خود

بعــد از تمــام شــدن کالس بــه خودتــان اســتراحت و جایــزه بدهید. شــاید فکــر کنید ایــن کار، 
ضرورتی ندارد ولی مطمئن باشید 

پاداش های کوچک روی 
عملکــرد ذهنی تان تأثیر 

می گذارنــد.  مثبــت 
نرمش کــردن، 

یــک  دیــدن 
فیلــم کوتــاه، 

شــنیدن یک قطعه 
ســرگرمی  موســیقی، 

غیردرســی، خــوردن خوراکی 
و وقت گذراندن درکنــار خانواده 
می تواند انرژی شما را برگرداند. 

سبزانگشتی 

آثار شما
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نسترن رضوی| روزنامه نگار
مرضیه خوش نیت|   کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

زباله  به جای شهریه! 

وقیت اباب سوال متفاوت یم پرسه 

 پسرم املت ُربی 
دوست داری؟

آره، خیلی

پس درست کن. 
دوتا هم برای من 

بزن. 

ی
اد

مر
ی، 

بر
صا

ا: 
جر

 و ا
ده

ای

شوخی

رفقا سالم!
حالتون خوبه؟ ماسکتون رو بنده؟ نه، نه! 

اشتباه نکنین. این یه مدل احوال پرسِی بی مزه 

مثل »دماغتون چاقه؟« نیست؛ وزارت بهداشت میگه اگه 

ماسک پارچه ای استفاده می کنین، باید حداقل روزی یک بار با 

آب گرم و صابون بشوییدش. راستی حواستون به فیکس بودن ماسک 

روی صورت هم باشه. اگه به مرور زمان، گشاد شده و لبه هاش از 

شماره پیامک 2000999صورتتون فاصله داره، باید به فکر یه ماسک تازه باشین.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

فاطمه قاسمی| مترجم

 ای کاش بــاران از زمین می بارید. زمســتان اول فصل ها بــود. تولد بعد از مرگ بــود. کودکی آخر 
زندگی بود. شمع های تولد هرسال کوچک تر می شدند و سن آدم سال به سال کمتر می شد. کاش 
دزدها غم ها را می دزدیدنــد. کاش دکترها قلب هــای بی مهر را مداوا می کردند. کاش اشــک ها 
خنده دار بودند و کاش لبخندها از ته دل بود. کاش برای یک بار هم که شده گنجشک شکار می کرد 
شکارچی را و مرغ روباه را می خورد. کاش آســمان زمین مان بود. کاش معنی »دوستت ندارم«ها 
دوست داشتن بود. کاش  همســایه  خدا  بودیم  و هرروز برایش آش نذری می بردیم. کاش به جای 
زبان، دل ها حرف می زدند. کاش به جای چشــم ها قلب هــا می دیدند و آینه هــا باطن بین بودند. 
کاش برای یک روز هم که شده مرگ نبود، درد نبود، اشک جایی بین ما نداشت و غم ها سر به بیابان 

می گذاشتند. کاش دنیا طور دیگری بود که این همه »کاش« از دل ها برنمی آمد. 

هلیا فرزادمهر|    15ساله

اطراف مــا آدم هایــی هســتند که ســالمت زمیــن، دغدغه 
آن هاست. این افراد به دنبال راه های مثبت برای کم کردن 
استفاده از پالستیک هستند که شنیدن داستان شان برای 
هر کسی ضروری است. یک زوج جوان هندی به نام های 
»مازین مختار و پارمیتا سارما« که آرزو داشتند مدرسه ای 
بــرای کــودکان فقیــر تاســیس کننــد، در ســال 20۱۳ 
ایده ای به ذهن شان می رسد و آن بازگشایی مدرسه ای 
با شهریه پالســتیکی بود. این مدرســه در سال 20۱۶ 
با نــام »آکشــار« در هند آغاز بــه کار کــرد. دانش آموزان 
هر روز در راه مدرســه کیسه های پالســتیکی را به جای 
شــهریه با خود به مدرســه می برند. مازین و همســرش 
قبــل از راه اندازی ایــن مدرســه، مرکز بازیافــت زباله 
راه انداخته بودنــد کــه چنــدان مورداســتقبال اهالی 
محل واقع نشد. بنابراین با ســاخت این مدرسه، ایده 
شهریه پالستیکی مدرسه را اجرا کردند تا خانواده ها را 
مجبور به همکاری کنند. این ایده اوضاع را خیلی بهتر کرد. 

طرح جمع آوری زباله پالستیکی به پاک سازی هوای اطراف 
مدرســه هم کمک بزرگــی کرد چون تــا پیش از ایــن زباله ها 
در اطراف مدرســه ســوزانده و باعث آلودگی هــوای محله ها 
می شــد اما حاال دانش آموزان زباله ها را به مدرســه می برند 
تا به مرکــز بازیافت منقل شــوند. این مدرســه در ابتدا با 20 
دانش آموز کار خــودش را آغاز کــرد و حاال این تعــداد خیلی 
بیشتر شده اســت. به همین دلیل مازین و پارمیتا قصد دارند 
۱00 مدرسه این مدلی راه اندازی کنند. این مدرسه درباره 
ضررهای پالســتیک بــه دانش آمــوزان و خانواده های آن ها 

آموزش می دهد.
   قطعا ما در شرایط شیوع ویروس نمی توانیم از این ابتکار، 

ایده بگیریم. هدف مان از تعریف کردن قصه زوج دوستدار 

محیط زیســت این بود که بگوییم همه ما متناسب با شرایط 

و امکانات مان، می توانیم به نفع محیــط اطراف مان کارهای 

خالقانه ای انجام بدهیم.

sputniknews :منبع
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 از رکورد فاتی و زیزو 
تا ادامه ناکامی های مسی

نگاهی متفاوت به اولین  ال کالسیکوی بدون تماشاگر تاریخ

گزینه های مدیرعاملی به خـط شدند
پـــرسپــولیــس در وضعیــت فــوق قـــرمــــز

 مرد سنگی روی رینگ گریست 
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یحیی به دنبال جذب 
مدافع ناکام استقالل!

حمید سوریان از خطر 
کرونا عبور کرد
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حمید سوریان که پس از ابتال به کرونا 
بخاطر وخامت حالش در بیمارســتان 
بستری شــده بود، امروز مرخص شد. 
حمیــد ســوریان دارنــده هفــت مدال 
طالی کشتی فرنگی جهان و المپیک 
و نایب رئیس فعلی فدراسیون کشتی 
بدلیــل ابتال بــه کرونا در بیمارســتان 

نیکان تهران بستری بود که پس از عبور 
از دوره ســخت بیماری از بیمارســتان 
مرخــص شــد. البتــه ســوریان دوباره 
تســت کرونا داد که همچنان تســت او 
مثبت اســت و در قرنطینــه خانگی  به 
ادامه درمــان می پردازد. ســوریان در 
گفت وگو با ایسنا ضمن تشکر از پرسنل 

بیمارستان و دکتر طبرسی اظهار کرد: 
تســت من همچنان مثبت است و باید 
در منــزل قرنطینه باشــم. از مردم می 
خواهم برایم دعا کنند. همچنین از آنها 
تقاضا دارم کرونا را بسیار جدی بگیرند 
و دستورالعمل های بهداشتی را کامل 

رعایت کنند.

سوریان از خطر کرونا عبور کرد حامد لک بهترین دروازه بان غرب 
آسیا شد

ســایت کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا 
پایــان یافتن مســابقات لیــگ قهرمانان 
آســیا در منطقــه غــرب تا دیــدار فینال، 
اقــدام بــه نظرســنجی از کاربــران خود 
دروازه بــان  بهتریــن  انتخــاب  بــرای 
بازی های این منطقه کرد. حامد لک از 
پرسپولیس، برد جونز، دروازه بان النصر 
عربســتان، کاســیو، دروازه بان التعاون 
دروازه بــان  ناصــر،  ماجــد  عربســتان، 
شــباب االهلی امارات و ســعد الشــیب، 
دروازه بــان الســد قطــر گزینه هــای این 
نظرسنجی بودند. بعد از گذشت حدود 
یــک هفتــه، ایــن نظرســنجی بــه پایان 
رســید و درنهایت حامد لــک با اختالف 
و بــا ۹۷درصــد آرا بــه عنــوان بهتریــن 

دروازه بان انتخاب شد.

منتقد رسول پناه، گزینه اصلی سرپرستی پرسپولیس

دعوای النصر به فیفا 
کشیده شد
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انتقاد شدید رحمتی از تعویق لیگ برتر 

تیم فوتبال شــهرخودرو امســال تغییــرات زیــادی  در کادر فنی و  
بازیکنانش داشــته و با شــکل و شــمایل جدیدی نســبت به سال 
گذشــته روانه مسابقات خواهد شــد. این تیم تاکنون یک اردوی 
12 روزه در تهران و 3 بازی دوســتانه داشته است. شنبه گذشته 
نیــز شــهرخودرو یک بــازی تدارکاتی در مشــهد مقابل نســاجی  
مازنــدران برگــزار کرد که با نتیجــه 3 - 2 پیروز میدان شــد.  اما 
تعویق بازی های لیگ برتر به مذاق سید  مهدی رحمتی سرمربی 
شــهرخودرو خو ش نیامد و  در حاشــیه بازی دوســتانه مقابل تیم 
نســاجی نســبت به تعویق رقابت های لیگ برتر انتقاد شــدیدی 
داشــت. او در جمــع خبرنــگاران گفــت: »برنامه هــای تمرینی و 
تدارکاتــی خود را بر اســاس برنامه ســازمان لیگ چیــده بودیم و 
حاال می بینیم که مسابقات به تعویق افتاده و نمی دانیم قرار است 
چــه اتفاقی  طی یک هفتــه رخ دهد.  طبق برنامه ای اعالم شــده 
برنامه ریــزی کرده بودیم. نمی دانم چه اتفاقی قرار اســت بیفتد، 
بمب اتم قرار است اختراع شود، موشکی قرار است به فضا پرتاب 
شــود که قرار اســت طی یک هفته ای جلــوی کرونــا را بگیریم.« 
وی همچنیــن درباره وضعیت چمن تمرینی تیمــش اظهار کرد: 
»با توجه به فصل ســرما، زمین تمرینی مــا وضعیت خوبی ندارد . 
نمی توانیــم تمرین های تاکتیکــی را انجام دهیــم. در این زمینه 
مشــکل داریم . جالب تر این کــه با وجودی که ما یک تیم از شــهر 
مشهد هستیم، برای بازی دوســتانه از ما 75 میلیون تومان پول 
خواســتند تا اجــازه دهند  در زمین ورزشــگاه امام رضــا )ع( بازی 
کنیــم و در نهایت به 60 میلیون رضایت دادند.« وی خاطر نشــان 
کرد: »وقتی  تیمی متعلق به یک شــهر اســت، باید امکانات را در 
اختیــار آن تیم  قــرار دهند، مــن نمی گویم پولــی نمی دهیم، اما 
پارســال برای یک بازی دوستانه از ما 20 میلیون تومان گرفتند، 

اما امسال 60 میلیون تومان.«

مشهد، میزبان لیگ برتر هندبال 
مرحله اول مســابقات لیگ برتر هندبال مــردان و زنان به صورت 
متمرکــز در تهران انجام شــد و خراســان رضوی فقــط در بخش 
بانوان یک نماینده به نام  اشتاد سازه  داشت که توانست به عنوان 
صدرنشــین معرفی شود. حاال شــنیده ها حاکی است که مرحله 
بعــدی ایــن رقابت ها بویژه مســابقات بخش بانوان قرار اســت به 
میزبانی شهر مشهد برگزار شود. دور برگشت لیگ برتر هندبال 
بانوان از 2۹ آبان دنبال خواهد شد که برگزاری این مسابقات به 
شرایط کشــور از لحاظ شیوع کرونا  مربوط است. رئیس سازمان 
لیگ هندبال کشور در خصوص آغاز دور برگشت مسابقات لیگ 
برتر هندبال زنان گفت: »به احتمال زیاد مســابقات بانوان از 2۹ 
آبان در مشهد برگزار شــود. البته هنوز این  موضوع صددرصدی 
نیســت،  اما برنامه ریــزی ما برای ادامه رقابت ها این گونه اســت و 

باید ببینیم شرایط شیوع کرونا در کشور چگونه است.«

 بســکتبال خراســان رضوی در برهه های مختلف نشــان داده که دارای 
اســتعدادها و ظرفیت های فراوانی اســت، به طوری که با سرمایه گذاری 
بر روی بازیکنان مستعد  می توان ستاره های خوبی را به تیم  ملی معرفی 
کــرد امــا این کار این نیازمند مدیری دلســوز و قوی و با برنامه اســت که 
اقدامات زیربنایی برای این رشته ورزشی جذاب دانشگاهی انجام دهد 
تــا در آینده شــاهد پــرورش بازیکنان کلیــدی در تیم ملی باشــیم. یکی 
از بسکتبالیســت های خوش آتیــه و با اســتعداد مشــهدی ، صالح فروتن 
اســت که  طی چند ســال اخیــر از مهره های کلیدی  تیم شــهرش بوده  و 
تاکنون هم افتخارات زیادی   برای تیم و اســتانش به ارمغان آورده است. 
ایــن بازیکن با اخالق مشــهدی بــا وجود این که امســال پیشــنهاد های 
زیادی از ســوی تیم های قدرتمند لیگ برتر داشت،  به خاطر تعهدش به 
مدیران باشگاه  آویژه صنعت ، همه پیشنهاد ها را رد کرد و تصمیم گرفت  
بــرای تیم شــهرش بــه میدان بــرود که این کارش ســتودنی اســت. این 
بسکتبالیســت  202 ســانتی متری تجربه حضور در رده های نوجوانان، 
جوانــان و بزرگســاالن تیم ملی را  دارد و در مســابقات مختلف آســیایی 
هم تاکنون به میدان رفته است. وی همچنین سابقه حضور در تیم های 
باشــگاهی همچون پتروشــیمی  بندر امــام خمینی)ره( ، دانشــگاه آزاد، 
افــرا خلیج فــارس و ... را هــم دارد.  اما فروتن در طی چند ســال اخیر با 
بدشانســی 2 بار مصدوم شده و نتوانسته قابلیت هایش را به رخ حریفان 
بکشــاند. او ایــن روزهــا به  عنــوان کاپیتان تیم بســکتبال   آویــژه صنعت 
پارســا   روزهــای خوبــی را پشت ســر  می گــذار د و به دنبال این اســت که 
امسال به  همراه تیم  ملی، مسافر المپیک توکیو شود. در   ادامه ماحصل  
گفت و گــوی  مــا بــا ایــن بسکتبالیســت 26 ســاله تقدیــم عالقه منــدان 

 می شود.
 از فوتبال به بسکتبال

این بسکتبالیســت مشــهدی در  نوجوانی  عالقه ای به ورزش بســکتبال 
نداشــته و  می خواســته وارد دنیای فوتبال شود، اما مشورت با یک معلم 
ورزش مســیر زندگی ورزشــی اش را تغییر داده و بــا توجه به قد و هیکل 
درشــت اش، وارد دنیای بسکتبال شده اســت. صالح فروتن در این باره 
 می گویــد:   »در دوران نوجوانی فوتبال بازی  می کــردم، اما زمانی که در 
مقطع ســوم راهنمایی تحصیل  می کردم ، به پیشــنهاد معلمم در کالس 
بســکتبال مجموعه تربیت بدنی آســتان قدس ثبت نام و زیر نظر مربیانی 
همچون جلیلی و شــجاع ، ورزش بســکتبال را شــروع کــردم، هرچند تا 
چندیــن ماه  عالقــه ای برای ادامه این رشــته ورزشــی نداشــتم، ولی با 
اصــرار و  پیگیری های مربیانم بســکتبال را ادامه دادم و به آن عالقه مند 
شــدم.  « وی در  ادامــه صحبت هایش  عنوان می کند:   »بــه مرور به اردوی 
تیم هــای ملــی نونهــاالن ، نوجوانــان و جوانــان و حتی بزرگســاالن هم 
دعوت شــدم و در مســابقات مختلف از جمله غرب آســیا حضور داشتم. 
اولین قرارداد حرفه ای باشــگاهی را هم در ســن 16 ســالگی با باشگاه 
پتروشــیمی  بندر امام خمینی)ره( بســته و 2 ســال برای ایــن تیم بازی 
کردم. ســپس به تیم های دانشــگاه آزاد ، افرا خلیج فارس و ثامن مشهد 
پیوســتم . 2  ســال هم در زمان خدمت ســربازی برای تیم نیروی زمینی 
بازی کردم  و ســپس به تیم ثامن مشــهد رفتم. اما تاکنون 2 بار مصدوم 

شدم که متاسفانه باعث شد  از شرایط تیم ملی دور شوم.«   

 پیشنهاد باشگاه های بزرگ 
صالح فروتن برای ســومین ســال پیاپی    قرار است برای تیم آویژه صنعت 
بــازی کنــد. هر چنــد او پیشــنهاد هایی    از  تیم هایــی همچــون گــرگان، 
ذوب آهن ، شیمیدر و ... داشته . او در این باره  می گوید:   »تابستان امسال 
هنوز با تیم آویژه صنعت پارســا قرارداد نبســته بــودم و از برخی تیم های 
قدرتمند لیگ برتر پیشــنهاد داشــتم. ولی چون   به مدیران باشگاه آویژه 
صنعت قول داده بودم، همه پیشــنهاد ها را رد کردم و در این تیم ماندم. 
حتــی بحث مبلــغ هم مطرح نشــده بــود که بخواهــم بازار گرمــی  کنم، 
فقط  دوســت داشــتم امسال هم برای تیم شــهرم بازی کنم. شاید اگر با 
باشــگاه های دیگر قرارداد می بســتم، مبلغ قراردادم از تیم آویژه بیشتر 
هــم بود، ولــی به قولم وفادار مانــدم و بازی در مشــهد را انتخاب کردم. 
حتی بعد از بســتن قرارداد با باشــگاه هم پیشــنهاد هایی   داشــتم ، ولی 
قبول نکردم. اما برخی بازیکنان  با   رسیدن پیشنهادهای جدید  وسوسه 
شــده و از تیم جدا شــدند.«    وی شــرایط تیم   آویژه صنعت پارســا   در لیگ 
برتــر امســال را خوب ارزیابــی  کرده و با اشــاره به لیگ پیچیده امســال 
خاطرنشــان می کند: »شرایط امســال لیگ برتر با سال گذشته متفاوت  
اســت. لیگ برتر امســال با وجود شــرایط کرونــا خیلی پیچیده اســت. 
امــا تیم ها بهتر هزینــه کرده اند و  بازیکنان مطرح در همه تیم ها تقســیم 
شــده اند و برای همین شرایط امسال لیگ برتر نسبت به دوره  های قبل 
سخت تر شــده است.  امسال رقابت ها در 2 گروه برگزار  می شود و ما در 
گروه ســختی قرار داریم، ولی خوش بین هستم و فکر می کنم  می توانیم 
جایگاه ســال گذشــته و حتی بهتــر از آن را هم کســب کنیم.  70  درصد 
تیم ما بو می  اســت. هر چند  3-4 بازیکن اصلی فصل گذشــته خود را از 

دســت داده ایم، اما 2 بازیکن خارجی از صربستان گرفته ایم و بازیکنان 
نسبت به ســال گذشته پیشرفت بیشتری داشــتند و با هدایت سرمربی 

خارجی تیم تمرینات خیلی خوبی را هم پشت سر گذاشته ایم.  «
درخواست حمایت

فروتــن درباره موضــوع مهم حمایت مســئوالن از ورزشــکاران حرفه ای 
 می گوید:   »ورزشکاران حرفه ای سختی های زیادی را متقبل  می شوند. 
بــه عنوان مثــال ما روزانه 5 ســاعت  صبح و عصر تمریــن  می کنیم، ولی 
همــه فقــط زمــان مســابقه را  می بینند و ســختی هایی   که می کشــیم را 
نمی بیننــد. انتظــار  مــی رود کــه هیئــت بســکتبال و اداره کل ورزش و 
جوانان و دیگر مســئوالن بیشتر  از ورزشکاران حمایت کرده و همکاری 
کننــد.  تیــم آویژه صنعــت در این وضعیت ســخت اقتصــادی هزینه های 
میلیاردی  کرده و ســال گذشته هم در مسابقات بهترین نتیجه را کسب 
کــرد. تعداد بــرد ما بیشــتر از باخت مان بــود. حضور این باشــگاه باعث 
شــده تا چراغ بســکتبال روشن بماند. از مســئوالن استان می خواهم از 
این تیم و ســرمایه های بســکتبال بیشــتر حمایت کننــد و همان طور که 
در فوتبال و والیبال هزینه  می شــود، به بســکتبال هم توجه شــود. واقعا 
از حا مــی  مالی مــان آویژه صنعت که در این روزهای ســخت اقتصادی با 
دلســوزی هزینه  می کند و به اســتعداد های این رشته توجه دارد، تشکر 
 می کنــم.«    وی در پایان صحبت هایش به آرزوی ورزشــی خودش اشــاره 
 می کند و  می گوید:   »امسال المپیک را پیش رو داریم و من تمام تمرکزم 
را برای رســیدن دوبــاره به تیم ملــی  می گذارم تا در المپیــک به میدان 
بــروم. هر چنــد  نیم نگاهی هم بــه لژیونر شــدن دارم؛ چرا کــه آرزوی هر 

ورزشکاری است که لژیونر شود.«

فروتن: می خواهم المپیکی شوم
گفت و گو با کاپیتان مشهدی  آویژه صنعت که انتظار حمایت بیشتری دارد

مســابقات فوتبــال خاکی محالت حاشــیه شــهر مشــهد 
بــا معرفــی تیم هــای برتر برگــزار شــد. مســابقات فوتبال 
زمین هــای خاکی مشــهد کــه از آذرماه ســال گذشــته با 
حضور 40 تیم از 4 منطقه حاشــیه شهر مشهد در 6 زمین 
خاکی بــه همت موسســه تربیت بدنی آســتان قــدس و با 
همکاری ســپاه امام رضا)ع( آغاز شــد و قرار بود مسابقات 
تا پایان ســال گذشــته به پایان برسد که با شــیوع ویروس 
کرونــا تا آبــان ماه امســال به طــول انجامید. امــا باالخره 
دیــدار پایانی این رقابت هــا در ورزشــگاه بین المللی امام 
رضا)ع( بین 2 تیم از مناطق کم برخوردار  گلشــهر و جاده 
قدیم قوچان انجام شــد که تیم شهید عباســی در ضربات 
پنالتی با شکست  تیم امید مهاجر به مقام قهرمانی رسید. 

تیم هــای امید مهاجر و شــهید نیازی به ترتیب بر ســکوی 
دوم و ســوم ایســتادند. علیرضــا تــاج فیــروز ، مدیرعامــل 
موسســه تربیت بدنــی آســتان قدس رضــوی دربــاره ایــن 
مســابقات گفت: »رقابت هــای فوتبــال زمین های خاکی 
مشــهد با هدف غنی ســازی اوقات فراغت جوانان، ایجاد 
نشاط عمومی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار 
شــد. رقابت های مقدماتی با حضور 40 تیم از مناطقی از 
جمله شهرک شهید رجایی، شهرک شهید باهنر، گلشهر، 
جاده قدیم قوچان در 6 زمین خاکی حاشیه شهر برگزار و 
مسابقات حذفی نیز با حدود 180 بازی تا دیدار رده بندی 
در زمین چمن تمرینی تربیت بدنی آستان قدس پیگیری 

شد.«

برترین های فوتبال خاکی حاشیه شهر

اخبار خراسان

علی ترابی
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نگاهی متفاوت به اولین  ال کالسیکوی بدون تماشاگر تاریخمشخص شدن تکلیف لیگ برتر والیبال در نشست هم اندیشی

دور رفت لیگ برتر والیبال درحالی بعد از برگزاری هفته 
هفتم به دلیل شــیب صعودی اوج گیری موج ســوم کرونا 
در کشور به تعطیلی موقت رفت که قرار بود این تعویق و تعطیلی، ابتدا 
2 هفتــه بــه طول انجامد. 2 هفتــه ای که طی آن به باشــگاه های لیگ 
برتری فرصت داده شــد تا درخصوص 3 روش پیشــنهادی فدراسیون 
والیبال برای دور برگشــت و مرحله نهایی لیگ به جمع بندی برسند و 
نظر نهایی خود را اعالم کنند. غافل از این که تیم ها برای از ســرگیری 
دور رفت لیگ هم نظر موافقی با فدراسیون نداشتند. این گونه شد که 
به جای تعطیلــی 2 هفته ای، دور رفت لیگ برتر مردان در هفته ســوم 
هــم با وقفه مواجه شــد تــا تصمیم نهایــی درخصوص شــیوه برگزاری 
رقابت ها چه در دور رفت و چه در دور برگشــت، در جلســه هم اندیشی 
امروز فدراسیون با مدیران عامل و سرمربیان باشگاه های لیگ برتری، 
مشــخص شــود. پیش تــر فدراســیون والیبــال پیشــنهاد داده بــود که 
برگــزاری دور برگشــت بــه یکی از این 3 شــیوه باشــد: برگــزاری دور 
برگشــت به شکل غیرمتمرکز در شهر تیم میزبان و صعود 6 الی 8 تیم 
برتــر به مرحله نهایــی و برگزاری ایــن مرحله به شــکل متمرکز، ادامه 
بازی هــا  بــه روش جــاری و برگزاری مرحلــه نهایی به شــکل پلی آف با 
صعود 8 تیم و نیز برگزاری لیگ در 2 گروه به صورت متمرکز. اما اکثر 
قریب به اتفاق سرمربیان و مدیران باشگاه های لیگ برتر که در همین 
7 هفتــه برگــزاری شــده مســابقات، طیــف گســترده ای از بازیکنان و 
کادرهای فنی شان با کرونا ویروس درگیر شده بودند، در مصاحبه های 
مختلف با رسانه ها اعالم کردند با برگزاری رقابت ها به صورت متمرکز 
موافق هستند، به شــرطی که این شیوه در دور رفت هم اجرایی شود. 
هرچنــد کــه برگــزاری لیگ به صــورت متمرکــز هم مشــکالت خاص 
خــودش را دارد. از جمله این که با اجرایی شــدن این روش، لیگ برتر 
درنهایــت تا دی ماه طول می کشــد و بــا توجه به برگــزاری المپیک در 

اواسط تابستان سال آینده، ملی پوشان و مدعیان پوشیدن پیراهن تیم 
ملــی حدود 6 ماه تا شــروع المپیک بدون رقابت می مانند و مشــخص 
نیست در این مدت زمان طوالنی و البته مهم، می توانند آمادگی بدنی 
مورد نیاز برای حضور در رقابتی به بزرگی المپیک را حفظ کنند یا نه. 
بــه همین خاطر برگــزاری لیگ به صــورت VNL )ترکیبــی از 2 روش 
متمرکز و رفت و برگشــت(، پیشــنهاد دیگری اســت که در دســتور کار 
قرار گرفته. پیشــنهادی که در صورت اجرایی شدن، هر هفته یک یا 2 
شــهر به  عنوان میزبــان انتخاب می شــوند تا تیم ها در صورت ســفر به 
شــهری دیگر به جای یک بازی با تیم میزبان، با تیم های دیگری که در 
آن هفتــه در آن شــهر هســتند نیز دیــدار کنند. با این حال بســیاری از 
ســرمربیان لیگ برتری، شــهر تهــران را به عنوان بهتریــن گزینه برای 
میزبانی از رقابت های متمرکز لیگ برتر می دانند. با این حال اما تمام 
پیشــنهادهای مطرح شــده فعال روی میز فدراســیون است و مشخص 
شــدن تکلیف لیگ برتر والیبال به خروجی نشســت هم اندیشی امروز 

مسئوالن فدراسیون با باشگاه ها بستگی دارد.

 ، 278 شــماره   ال کالســیکوی 
روز شــنبه در ورزشــگاه نوکمپ 
برگزار شــد که در نهایت رئال توانســت اولین 
 ال کالســیکوی فصــل را بــا پیــروزی 3- یک 
روزهــای  در  بــازی  ایــن  بگــذارد.  پشت ســر 
و  داشــت  خاصــی  هــو ای  حــال و  کرونایــی 
بر خالف همیشه دیگر خبری از حضور پرشور 
هــواداران نبود تا دنیای فوتبال شــاهد اولین 
 ال کالســیکوی بدون تماشــاگر باشد. در این 
بازی فدریکــو والورده، رامــوس از روی نقطه 
پنالتــی و لوکا مودریچ برای رئــال گل زدند و 
تک گل بارســا هم توســط آنســو فاتــی به ثمر 
رســید. در ادامــه نگاهــی خواهیم داشــت به 
اعداد و ارقام ثبت شده در بازی بزرگ شنبه.

 ادامه طلسم نوکمپ برای بارسا
 رئال مادریــد بــرای اولیــن بــار از مــاه آوریــل 
سال 2016 توانست بارســلونا را در نوکمپ 
طلســم  حــال  همیــن  در  دهــد.  شکســت 
ناکامی های خانگی و نبردن بارســلونا مقابل 
 رئال مادریــد در ورزشــگاه نوکمــپ کــه از ماه 
اکتبر سال 2018 آغاز شده، ادامه پیدا کرد.
 آنسو فاتی جوان ترین گلزن ال کالسیکو 
آنسو فاتی، مهاجم 17 ساله تیم فوتبال بارسا 
بــا گلی کــه در دقیقه 8 به ثمر رســاند، تبدیل 
به جوان ترین گلزن تاریخ ال کالســیکو شــد. 
ایــن مهاجم اســپانیایی حاال تبدیــل به اولین 

بازیکنــی شــد کــه پیــش از  18 ســالگی در 
ال کالسیکو گلزنی کرده.

 رکورد خاص  به نام سرجینیو دست
بــا  تابســتان  ایــن  در  کــه  دســت  ســرجینیو 
جمــع  بــه  آژاکــس  از  ســاله   5 قــراردادی 
آبی واناری هــا پیوســت، با حضــور در ترکیب 
بارســونا تبدیــل بــه اولیــن آمریکایــی تاریــخ 

118 ساله ال کالسیکو شد.
 ادامه ناکامی های مسی

در خصــوص  نــکات  جالب تریــن  از  یکــی 
تقابل هــای اخیر این 2 تیم عدم گلزنی لیونل 
مســی در 6 دیــدار آخر ال کالســیکو اســت. 
ســتاره آرژانتینــی آبــی و اناری هــا از مــاه می 

2018 و در 6 دیدار اخیر که در ال کالسیکو 
حضور داشــته،  موفق به گلزنی نشــده است. 
این در حالیست که مســی با 26 گل پیش تاز 
بی چون و چرای گلزنی در تاریخ ال کالسیکو 

است.
 زیدان، شکست ناپذیر در خانه دشمن

سرمربی پرافتخار  و فرانســوی کهکشانی ها، 
ســرمربی  به  عنــوان  حضــورش  5   ســال  در 
در  هیــچ گاه  ال کالســیکو  در   رئال مادریــد  
نوکمــپ بازنده نبوده  و تاکنــون موفق به ثبت 
5 پیــروزی و 3 تســاوی شــده  و تنهــا 2 بار در 
ورزشــگاه خانگــی رئــال در ســانتیاگو برنابئو 

برابر بارسا شکست خورده است.

از رکورد فاتی و زیزو تا ادامه ناکامی های مسیروز سرنوشت 

بعــد از حواشــی ایجاد شــده در فدراســیون تیرانــدازی به دلیــل اتمام 
قرارداد الهام هاشــمی ســرمربی تیم ملی تفنگ، و عدم تمایل هاشمی 
بــه تمدیــد قــرارداد به دلیــل تامیــن نشــدن خواســته هایش از ســوی 
فدراســیون، قــرار بــود چهارشــنبه گذشــته جلســه ای در کمیتــه ملی 
المپیک بین هاشــمی، مســئوالن تیرانــدازی و مســئوالن کمیته ملی 
المپیک برای حل و فصل اختالفات برگزار شــود اما این جلسه لغو و به 
امروز موکول شــد. قرار است نصرا... ســجادی رئیس کاروان المپیک 
امروز جلســه ای با هاشمی داشته باشــد و باید منتظر ماند و دید آیا این 

نشست منجر به بازگشت هاشمی به اردوها خواهد شد یا خیر.

ایــرج حصیبــی پیشکســوت دوومیدانــی در واکنش به درمان خارپاشــنه 
احسان حدادی در آلمان به ایسنا گفت: »ما می خواستیم حدادی را ساکت 
کنیم نــه معالجه! بنابراین باید به آلمان می رفــت چون اگر اینجا می ماند 
و معالجه نمی شــد یــا درمان می شــد امــا در مســابقات)المپیک( نتیجه 
نمی گرفت، می گفت اگر به آلمان می رفتم چنین و چنان می کردم.« او اما 
درخصوص امید به کســب مدال المپیک توکیو توسط حدادی هم گفت: 
»چنین امیدی نداریم مگر این که چند نفر از رقبایش از دور مسابقات اوت 
شوند. البته اگر احسان رکورد شخصی خود که 6۹.32 سانتی متر)سال 

2008( است را تکرار کند، امیدوار می شویم.«

حدادی به آلمان رفت تا ساکت شود نه معالجه!جلسه سرنوشت ساز کمیته با تیراندازی

مرتضی فــالح مدیــرکل امور حقوقــی وزارت 
ارســال  و  ایــراد  رفــع  از  جوانــان  و  ورزش 
نســخه نهایــی اصالح شــده اساســنامه جدید 
فدراســیون های ورزشــی بــه مجلس شــورای 
اســالمی خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا او در 
واکنش به ایرادات گرفته شــده به اساســنامه 
در هیئــت تطبیــق مصوبــات مجلــس گفــت: 

»این ایــرادات برطرف شــد اما پس از ارســال 
به شــورای نگهبان باز هم به آن اشــکال گرفته 
شــد که این ایرادات نیز برطرف شــد. نامه  ای 
که هفته گذشته از سوی رئیس هیئت تطبیق 
مصوبــات مجلــس بــه وزات ورزش و جوانــان 
ارســال  و پس از آن ایراد گرفته شــده برطرف 
و مجددا اساســنامه بــه هیئت تطبیــق ارجاع 

شــد. در حــال حاضر تنهــا یک ایــراد در مورد 
اساسنامه فدراسیون های ورزشی باقی مانده 
که آن نیز از ســوی وزارت ورزش اصالح شــد. 
بعــد از اظهارنظــر و در صــورت تاییــد نهایی، 
ریاســت جمهوری اساســنامه جدیــد را ابالغ 
خواهد کرد و 15 روز پس از انتشار در روزنامه 

رسمی الزم االجرا خواهد بود.«

دنیای ورزش به بازنشستگی غیرمنتظره حبیب 
نورماگومــدوف اســطوره UFC واکنــش نشــان 
داد. یکــی از مهمتریــن این واکنشــها از ســوی 
کریســتیانو رونالــدو ابــراز شــده اســت. حبیب 
نورماگومــدوف اســطوره UFC بعــد از مبــارزه 
یکشــنبه شــب خود مقابل جاســتین گیجی به 
شــکلی غیرمنتظــره اعــالم کــرد کــه از دنیای 
ورزشــهای رزمی بازنشســته می شــود. حبیب 
علت این تصمیم خود را مرگ پدرش اعالم کرد. 
بعــد از اعالم این خبر ســیل واکنشــها از دنیای 
ورزش بــه ســوی او ســرازیر شــد کــه مهمترین 
واکنشها از طرف کریستیانو رونالدو بود. رونالدو 

در پیامــی احساســی برای حبیب خطــاب به او 
گفت که پدرش به داشــتن چنین پسری افتخار 
خواهد کــرد. رونالــدو و حبیــب نورماگومدوف 
از مدتها پیــش از هواداران یکدیگــر بوده اند. او 

در ابوظبی به شــکلی غیرمنتظره بازنشستگی 
خــود از  UFC ر اعــالم کــرد گفــت: »بــا مــادرم 
صحبــت کــردم. او نمی داند بدون پــدرم چطور 
مبــارزه می کنم ولی قــول دادم کــه این آخرین 
مبارزه من باشد و وقتی حرف می زنم باید پایش 
بایســتم.« کانر مک گرگور رقیــب بزرگ حبیب 
نورماگمدوف هم نسبت به خبر بازنشستگی او 
واکنشــی در خور اخالق ورزشی نشان داد و در 
یــک توییت نوشــت: »آفرین به تیــم حبیب، من 
ادامــه خواهم داد. به خاطر مــرگ پدرت دوباره 
تســلیت می گویــم و ادای احتــرام می کنــم. به 

خودت و خانواده ات. ارادتمند، مک گرگور.«

نسخه نهایی اساسنامه فدراسیون ها به مجلس رفت
مرد سنگی روی رینگ گریست

واکنش ها به بازنشستگی مرد شکست ناپذیر

تیم فوتبال بایرن مونیخ در هفته پنجم بوندس لیگا میهمان خود تیم اینتراخت فرانکفورت را با نتیجه 5 - صفر در هم کوبید 
که در این بازی رابرت لواندوفســکی هت تریک کرد. مهاجم لهستانی باواریایی ها با این 3 گل شمار گل های خود در این 
فصل بوندس لیگا را به 10 مورد افزایش داد و به اولین بازیکن در تاریخ این رقابت ها تبدیل شد که بعد از تنها 5 هفته از لیگ 
دســته اول فوتبال آلمان تعداد گل هایش 2 رقمی می شــود. او فصل گذشته با ثبت 34 گل بهترین رکورد گلزنی خود در 

بوندس لیگا و با ثبت 55 گل در 47 بازی در تمام رقابت ها بهترین رکورد گلزنی اش در طول یک فصل را رقم زد. 

تاریخ سازی 
لواندوفسکی با 

هت تریک مقابل 
اینتراخت
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رسن با پرسپولیس مرد سال آسیا می شود؟
ســایت  الکره العراقیــه از منبعی در کنفدراســیون فوتبال 
آســیا خبر داد بشــار رسن، هافبک پرســپولیس در لیست 
نامزدهــای بهتریــن بازیکــن ســال قاره آســیا قــرار گرفته 
اســت. رسن به همراه پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا 
2020 درخشــش خوبــی داشــت و موفق شــد بــه همراه 
سرخ پوشــان پایتخــت بــه فینــال ایــن رقابت هــا راه پیــدا 
کنــد. این در حالی اســت که ســایت العربی الجدید اعالم 
کرد بشــار رســن به شــرط دریافت مطالباتش در روزهای 
آینــده راضی به ماندن در پرســپولیس شــده و احتماال در 

نقل وانتقاالت نیم فصل این تیم را ترک می کند.
زمان اعالم رای آل کثیر مشخص شد

باشــگاه پرسپولیس 27 مهرماه نســبت به رای محرومیت 
6ماهه عیســی آل کثیر به ای اف سی اعتراض کرد و با نظر 
موافق کنفدراسیون آســیا، این پرونده به کمیته استیناف 
ارجــاع داده شــد. پیش بینــی می شــود کمیته اســتیناف 
ای اف ســی حداکثــر تا یک مــاه آینــده رای ایــن پرونده را 

صادر می کند.
خرید جدید استقالل سهمیه لیگ برتری است

محمد نادری که فصــل قبل به صورت قرضی از کورتریک 
بلژیک به پرســپولیس پیوســته بــود، در این فصــل با عقد 
قــراردادی بــه عضویت اســتقالل درآمد. بــه همین خاطر 
شــایعه شده امســال ســهمیه آزاد محسوب می شــود. این 
مدافع اگرچه فصل قبل به صورت قرضی در پرســپولیس 
بــازی می کــرده اما چــون فصل گذشــته لیگ برتــر بازی 
کــرده، بــه همیــن خاطر ســهمیه لیــگ برتری به حســاب 

می آید.

دعوای النصر به فیفا کشیده شد
پرونده شکایت النصر علیه پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
آســیا همچنان باز اســت و بعد از رد ادعای ســعودی ها از 
ســوی کمیته انضباطی کنفدراســیون فوتبال آسیا همه 
منتظــر این هســتند تــا کمیته اســتیناف کنفدراســیون 
فوتبال آسیا درباره این موضوع رای صادر کند. این پرونده 
بــه دلیل شــکایت النصر از نحــوه ثبت قــرارداد بازیکنان 
پرســپولیس به فیفا ارســال شــده اســت. قرار است فیفا 
نتیجه بررســی های خود را امروز به کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به صورت گزارش کتبی ارسال کند تا تصمیم نهایی 
درباره این پرونده صادر شــود. باشــگاه النصر عربســتان 
مدعی شــده بود برخی از بازیکنان پرسپولیس به صورت 
غیرقانونی در بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا شرکت 
کرده بودند که از ســوی کمیته انضباطی کنفدراســیون 

فوتبال آسیا این ادعای سعودی ها رد شد.

یک ســایت روســی مدعی شــد ســردار آزمون، مهاجم ایرانی تیــم زنیت غایب 
احتمالــی ایــن تیم در بــازی بــا دورتموند خواهد بود. ســردار آزمــون، مهاجم 
ایرانی تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ روسیه به دلیل داشتن عالئم مشکوک 
به ویروس کرونا قرنطینه شد و دیدار تیمش مقابل روبین کازان را از دست داد. 
سرگئی سماک، سرمربی زنیت درباره آزمون گفت: »آزمون احساس ناخوشی 
داشت و او را از لیست بازی خارج کردیم. منتظر جواب تست های این بازیکن 
هســتیم.« سایت اسپورت اکسپرس روسیه هم خبر داد مهاجم ایرانی زنیت به 
احتمــال زیاد به بازی ایــن تیم مقابل دورتموند آلمان در لیــگ قهرمانان اروپا 
نمی رســد. دورتموند و زنیت قرار است روز چهارشنبه هفتم آبان در هفته دوم 

لیگ قهرمانان اروپا در کشور آلمان به مصاف هم بروند. 

تیم فوتبال ســپاهان کــه اردویی چند روزه را در تهــران برپا کرده بود پس 
از بازگشــت روز جمعه اســتراحت کردند و بازیکنان از دیروز تمریناتش را 
از ســر گرفتند. مهدی کیانی، کاپیتان و هافبک باتجربه زردپوشان که در 
اردوی تهــران غایب بود و در تمرینات شــرکت نداشــت دیروز در تمرینات 
تیم حاضر شــد و در واقع به جمع شــاگردان محرم نویدکیا برگشت. گفته 
می شــد کیانی تمایلی به ماندن در اصفهان ندارد و در صورت حضور علی 
کریمی، هافبک استقالل در ســپاهان، او به احتمال زیاد راهی استقالل 
خواهد شد اما چنین نشد و با بازگشت کیانی به تمرین سپاهان آبی پوش 
شــدن او منتفی اســت و باید دید سپاهانی شــدن علی کریمی هم منتفی 

شده یا نه؟

حضور کاپیتان سپاهان در استقالل منتفی شد سردار آزمون غایب احتمالی بازی با دورتموند 

منتقد رسول پناه، گزینه 
اصلی سرپرستی پرسپولیس

دادکان، گرشاسبی، طاهری، مایلی کهن و رغبتی به صف شدند

عجیــب  اظهــارات  پــی  در 
مهدی رسول پناه و استعفای 
باشــگاه  حــاال  او،  پیش بینــی  قابــل 
پرســپولیس دچار همان معضلی شده که 
اســتقالل حــدود یــک مــاه پیــش و در پی 
بــود.  برکنــاری احمــد ســعادتمند شــده 
نمی کــرد  را  فکــرش  کــه  رســول پناه 
اظهاراتش در یک جمع خودمانی ضبط و 
پخش شــود به خاطر فشار وزارت ورزش و 
افکار عمومی ناچار به اســتعفا شد هرچند 
از کنار برخی واقعیت های تلخ گفته شــده 
نباید به راحتی گذشت و نهادهای نظارتی 
موضــوع  از  فــارغ  بایــد  ورزش  وزارت  و 
استعفای سرپرست باشگاه پرسپولیس به 
موارد فاش شــده درباره اینجــت معروف و 
باندبازی در تیم و... بپردازند. صرفنظر از 
پرداختــن به ایــن مباحــث، وزارت ورزش 
هرچه ســریع تر باید جانشین رسول پناه را 
انتخــاب کنــد. از لحظــه ای که او اســتعفا 
مدیریــت  بــرای  نام هــا  از  قطــاری  کــرده 
باشــگاه پرســپولیس ردیــف شــده و حتی 
بــرای  پرســپولیس  هــواداران  از  برخــی 
بازگشــت برخــی از مدیران ســابق و البته 
موفــق در فضای مجــازی فعال هســتند و 

هــواداران  اکثــر  زده انــد.  هشــتگ 
بازگشت حمیدرضا  پرســپولیس خواهان 
گرشاسبی هستند؛ مدیری که به زعم آنها 
موفق بــوده و در دوران مدیریت وی که به 
دلیل قانون منع به کارگیری بازنشسته ها 
در مناصــب دولتــی برکنار شــد، ســرخ ها 
حال و روز خوبی داشتند. البته گرشاسبی 
از  عــده ای  و  دارد  هــم  مخالفانــی 
پرسپولیســی ها با اســتناد به صحبت های 
علیــه  ایوانکوویــچ  برانکــو  انتقــادی 
گرشاســبی کــه او را مقصــر جدایی اش از 
پرســپولیس معرفی کــرده بود، بــه دنبال 
علی اکبــر  چــون  دیگــری  گزینه هــای 
طاهــری، محمــد دادکان و حتــی محمــد 
مایلی کهــن هســتند. البته گرشاســبی به 
دلیل همان مشــکل بازنشستگی و این که 
از مدیــران وزارت ورزش نیســت شــانس 
کمی برای بازگشت دوباره به پرسپولیس 
دارد. با این حال گمانه زنی رســانه ای هم 
چنــد گزینــه به لیســت آنهــا اضافــه کرده 
است. برخی منابع خبری از شانس باالی 
فدراســیون  رئیــس  علیپــور،  محمــد 
انجمن های ورزشــی و عضــو جدید هیئت 
مدیره باشــگاه پرســپولیس بــرای تصدی 

پست سرپرســتی باشــگاه خبر می دهند. 
البتــه این محمد علیپور بــا محمد علیپور، 
مدیرعامل باشــگاه تراکتور فرق می کند و 
یک تشابه اسمی جالب است و اگر علیپور 
سرپرســت و در ادامه مدیرعامل باشــگاه 
پرسپولیس شود در لیگ بیستم 2 محمد 
علیپور به عنوان مدیران عامل 2 باشــگاه 
مختلــف حضــور خواهند داشــت. برخی 
رسانه ها هم از علی رغبتی، عضو منتقد و 
معتــرض و البته مســتعفی هیئــت مدیره 
گزینــه  جدی تریــن  عنــوان  بــه  باشــگاه 
سرپرســتی یاد می کنند. رغبتــی به طور 
آشــکار بــا رســول پناه موضــع و اختــالف 
داشــت و این مســئله در جریــان انتخاب 
و  علنــی  پرســپولیس  باشــگاه  کارگــزار 
بــا  رغبتــی  مخالفــت  شــد.  رســانه ای 
همکاری دوباره باشگاه با کارگزار قبلی و 

عــدم حضــور او در جریان عقد قــرارداد و 
نبــود امضایــش پــای آن، چالــش بزرگی 
ایجاد کرد و رغبتی تهدید به استعفا کرد. 
او چنــدی پیــش اســتعفا داد اما درســت 
روزی کــه رســول پناه کناره گیــری کــرد 
وزارت ورزش با استعفای علی رغبتی که 
خود از کارمندان ارشــد وزارتخانه اســت 
خیلی هــا  اعتقــاد  بــه  کــرد.  مخالفــت 
اســتعفای  بــا  ورزش  وزارت  مخالفــت 
بــرای  او  بــاالی  بیانگــر شــانس  رغبتــی 
باشــگاه  سرپرســتی  ســمت  تصــدی 
پرسپولیس است. رغبتی در بین اعضای 
فعلــی هیئت مدیره باشــگاه پرســپولیس 
قدیمی تــر بوده و بــر تمامی امــورات این 
باشــگاه آشناست. از این رو شانس زیادی 
جانشــین  عنــوان  بــه  زودی  بــه  تــا  دارد 

رسول پناه معرفی شود.

یحیی به دنبال جذب مدافع ناکام 
استقالل!

پرسپولیس این روزها خزان زده شده و از مدیر 
تا بازیکنــان ملی پوش و ســتاره های محبوبش 
یکی یکــی می رونــد. پــس از شــوک ناشــی از 
جدایی شجاع خلیل زاده، توافق محمد نادری 
با اســتقالل هم ضربه دیگری به ســرخ ها وارد 
کرد. اتفاقاتی که لطمه آن به مهدی رسول پناه 
خورد و سرپرست باشــگاه در پی اظهاراتی که 
بی ربط به این جدایی ها نبود، مجبور به استعفا 
شــد. با جدایی 2 مدافع اصلی سرخ پوشــان و 
مشخص نبودن تکلیف محمد انصاری، مدافع 
مصدوم پرســپولیس و فســخ قرارداد محســن 
ربیع خــواه و عــدم اعتقاد یحیــی گل محمدی 
به سیدجالل حســینی پا به سن گذاشته خط 
دفــاع ســرخ ها نیاز بــه ترمیــم و تقویت ســریع 
دارد. در ایــن راســتا و البتــه در پــی تالفی کار 
باشــگاه اســتقالل برای جذب محمــد نادری، 
باشــگاه پرســپولیس مذاکرات خود را با امین 
حاج محمدی، مدافع ســابق اســتقالل که بعد 
از درخشــش در تیم فوتبال نفت تهران با مبلغ 
زیادی به آبی پوشــان تهران پیوست آغاز کرده  
تــا در صــورت توافق، این بازیکــن را به خدمت 
بــه  از اســتقالل  پــس  بگیــرد. حاج محمــدی 
تیم هایی همچون ماشین ســازی و ســایپا رفت 
اما نتوانست درخشش زمانی که در نفت تهران 
حضور داشــت را تکرار کند و حــاال باید دید آیا 
پرسپولیســی می شــود و می توانــد بــه دوران 
اوجــش در نفــت برگــردد. البتــه گل محمدی 
برای تقویت خط دفــاع تیمش به دنبال جذب 

فرشاد فرجی، مدافع شهرخودرو هم هست.
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