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خشاب یانکی ها خالی شد
 مشاور امنیت ملی آمریکا: گزینه چندان دیگری برای اعمال 

تحریم های جدید علیه ایران نداریم

 پرداخت مهریه 
فقط با توان مالی

در طرح جدید مجلس، اصل بر 
ناتوانی مالی زوج است و زوجه باید 

توان مالی بدهکار را اثبات کند

5

 ذره بین بهارستان روی بورس

گزارش کمیسیون اقتصادی از 
علل به هم ریختگی بورس و طرح 

اصالح بازار سرمایه

10

 وقتی دالل حرف آخر را می زند 
نه شورای ملی زعفران!

خراسان رضوی

ماکرون زیر تیغ خشم مسلمانان
موج اعتراض ها به حمایت رئیس جمهور فرانسه از انتشار 
کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اعظم)ص(  در کشورهای مسلمان

 4 نکته درس آموز  ازدواج 
پیامبر)ص( و حضرت خدیجه)س(

زندگی سالم  معمای مسئولیت پلتفرم ها 

در  دیگر کشورها  مسئولیت 
محتوا با کیست؟

4

 سومین شبکه بزرگ تغییر 
سریال گوشی های سرقتی در 

مشهد متالشی شد

زورگیران زیر چتر مافیا!
9

   صفحه ۱۲

 گوشت، آرد و بورس 
چرا دیر می جنبیم؟! 

در پی افزایش قیمت گوشت در روزهای اخیر، رئیس 
سازمان حمایت، قاچاق دام زنده را ...
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 گوشت، آرد و بورس 
چرا دیر می جنبیم؟! 

 در پی افزایش قیمت گوشت در روزهای اخیر، 
رئیس سازمان حمایت، قاچاق دام زنده را در 
برخی استان های مرزی عامل اصلی کمبود دام 
و افزایش قیمت دانست و از پیگیری این مشکل 

خبر داد. 
واقعیت این است که یکی از تبعات مهم افزایش 
نرخ ارز، خــروج کاالها از کشور اســت، به ویژه 
ارز،  قیمت  افزایش  با  متناسب  که  کاالهایی 
افزایش قیمت نداشته اند یا به دلیل یارانه ارز 
4200 تومان، ارزان تر از قیمت واقعی عرضه 

می شوند، با این پدیده مواجه اند. 
بخشی از کمبود آرد که در استان های مرزی نیز 
بیشتر است به همین دلیل است.اگر به وقایع 
سال 97 بازگردیم نیز همین معضل را می بینیم. 
همچنین سال 91 با همین معضل مواجه بودیم. 
این مسئله ما را با این واقعیت تلخ رو به رو می کند 

که نظام تصمیم گیری و اجرایی در برابر تحوالت 
اقتصادی، واکنش منفعالنه و دیرهنگام دارد 
و پس از وقوع پدیده هایی نظیر جهش نرخ ارز، 
توجهی به تبعات احتمالی آن ندارد و با گذشت 
زمان و پس از رخ دادن تبعات، وارد ماجرا می 
شود.نظیر این اتفاق را در ماجرای صعود و نزول 

امسال بورس نیز می توان دید.
 روز گذشته کمیسیون اقتصادی در گزارشی 
اعالم کرد که در سه ماه نخست سال با وجود 
ورود 50 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس، 
فقط سه هزار و 500 میلیارد تومان عرضه سهام 

جدید صورت گرفته است.
 واضــح است که این فاصله زیــاد بین عرضه و 
تقاضا، موجب افزایش قیمت ها و شکل گیری 
حباب در بورس می شود. این در حالی است 
که برخی تصمیمات دولت برای افزایش عرضه 
اجرا  مرحله  به  و  شد  تصویب  تاخیر  با  سهام 

رسید. 
با شکل گیری روند صعودی شتابان بورس از 
همان روزهای انتهای سال 98 و به ویژه از ماه 
ابتدایی سال 99 واضح و مشخص بود که هرگونه 
تاخیر در عرضه سهام توسط مجموعه های شبه 
دولتی و ورود شرکت هــای جدید خصوصی 
به بورس چنین تبعاتی را به جا می گذارد.هم 
اکنون اقتصاد ایران در شرایطی به سر می برد 

که به دلیل تحریم ها و جنگ روانــی سنگینی 
که آمریکایی ها برای فشار به اقتصاد ایران به 
راه انداخته اند، نیاز به تغییر در ساختار تصمیم 
گیری و چابک سازی نظام تصمیم گیری کامال 

احساس می شود. 
از سال 97 با مجوز رهبر انقالب برای تشکیل 
شـــورای عــالــی هماهنگی اقــتــصــادی ســران 
ــادی محقق شد و در  قــوا، ایــن مسئله تا حد زی
توانست  عمل ساختاری شکل گرفت که می 
تصمیمات را با هماهنگی بین قوا و به سرعت 

بگیرد و اجرایی کند. 
ــازار ارز در  ــرای مدیریت ب برخی تصمیمات ب
نیمه دوم ســال 97 و ســال 98 نیز در همین 
ساختار گرفته شد ولی اکنون با توجه به تاخیر 
در برگزاری جلسات این شورا، امکان تصمیم 
گیری سریع در حوزه مشکالت اقتصادی کم 

شده است. 
درون  در  نیز  ساختار  ــن  ای از  فــارغ  هرچند 
بخش های اجرایی به ویژه در دولت، اقدامات 
تبعات  با  مواجهه  در  دستانه  پیش  و  سریع 
تحوالت اقتصادی انتظار می رود و می توان 
از وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی انتظار 
داشت که در مواجهه با تحوالت اقتصادی و 
تبعات این تحوالت، اقدامات به موقعی داشته 

باشند.
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 شورای عالی کار و وزیر محترم نمی خواهند  •
ــال حقوق کــارگــری بکنند؟ از  فکری بــه ح
پارسال تاکنون قیمت اجناس 150 تا 200 
درصد افزایش داشته ولی حقوق کارگر ...، 
فقط 20 درصد افزایش داشته! آقای وزیر کار! 
آیا با دو میلیون تومان حقوق کارگری می توانی 
اجاره و قسط، هزینه خوراک و درمان بدهی و 

یک ماه در این مملکت زندگی کنی؟
 از آقای رئیسی تقاضا دارم از سوِی سازمان  •

بازرسی قوه قضاییه، یک نماینده یا بازرس 
ویژه، برای تحقیق و تفحص دربــاره  بورس، 
به بازار سرمایه بفرستند تا از نزدیک ببینند 
که از تیر 1399 ، چه فساد بزرگی توسط 
حقوقی ها و مافیای بورسی، در بازار بورس 

اتفاق افتاده.
 در تعجب هستم که یک روحانی نماینده  •

مجلس چطور به خودش اجــازه می دهد به 
رئیس جمهور کشور که نماینده یک ملت 
است به راحتی توهین کند و الفاظ زشتی به 
کار ببرد؟ آیا باید رهبری به شما تذکر دهند که 
کارتان غلط است؟ پس درایت و فهم و شعور 

اجتماعی یک نماینده کجاست؟
 دانشگاه پیام نور، پذیرش دانشجو بر اساس  •

سوابق تحصیلی را قبل از اعالم نتایج نهایی 
کنکور سراسری انجام می دهــد. اگر ثبت 
نام کنید و بعد از اعالم نتایج دولتی مشخص 
شود که در دانشگاه دولتی و رشته مورد عالقه 
قبول شده اید باید هزینه انصراف را 1.5 برابر 
شهریه ثابت ترم های باقی مانده بپردازید! به 
ما گفتند این راهی است برای پول در آوردن!

 وارد دهــمــیــن مـــاه بــازنــشــســتــگــی در  •
آتش نشانی مشهد شدم اما هنوز از حقوق 
خــبــری نــیــســت! آتــش نــشــانــی میگه شما 
کارمند شهرداری هستی، شهرداری میگه 
بازنشستگی شما هیچ ربطی به شهرداری 
نــداره.مــن حقوق بازنشستگیم رو از کجا 

بگیرم آقای شهردار؟
 آقای رئیس جمهور، شاید کرونا 20سال  •

طول بکشه، شما در حرم امــام رضا )ع( را 
بستی آیا به  فکر اعتقادات مردم هستی؟ فکر 

10 هزار کسبه مشهد که زندگی شون رو با 
کاسبی کردن می گذروندن و االن بدبخت 
شدن هستی؟ کسبه مثل شما هرماه حقوق 
ثابت ندارند ...ضعف مدیریت کنترل کرونا 
با بستن مکان های مختلف، راحت ترین راه 

است. تدبیر بهتری به کار بگیرید... 
وزیر مسکن فقط در حد یک اعالم کننده  •

ــالم می کند مسکن  ــار عمل و هــرروز اع آم
در تــهــران بــه مــتــری صــد میلیون رسیده 
است، بلیت هواپیما یک میلیون شده، تمام 
پروژه های ریلی و آزادراه ها تعطیل شده و... 

پس تنها راه باقی مانده استعفاست.
ــای روحــانــی توهین   •  به کسانی که به آق

می کنند عرض می کنم وقتی درآمــد ارزی 
کشور نزدیک به صفر شده، وقتی طلب های 
ــت کـــرد، وقتی  ــاف ارزی را نمی تـــوان دری
سودجویان و اخاللگران و دالالن زیادی در 
کشور وجود دارند و... باید بدانیم که شرایط 
خیلی سخت است و نمی شود بهتر از این 
کشور را اداره کرد. در دولت بعدی خواهیم 
گفت در دوره آقای روحانی اگر مرغ گران بود 

اما نایاب نبود ولی ...
 از نیروی انتظامی درخواست کنید برای  •

ــدون ماسک به  جلوگیری از ورود افــراد ب
داخل اتوبوس ومترو درتمام نقاط شهر مشهد 
ــازان یا مــامــوران خــود استفاده  و از  ازســرب
تردد افراد خاطی وکامال بی توجه به کرونا 
جلوگیری کند تا هرچه زودتــر از شر کرونا 

خالص شویم.
ــی بسیار  • ــردوس ــت دانــشــگــاه ف ــری ــدی ازم

گله مندم که به خاطر کرونا و کالس های 
مجازی ناقص، دانشجویان زیادی واحدهای 
درســی خود را پاس نکردند وحتی بعضی 
اســتــادان امتحانات خــود را بی رحمانه و 

سخت گرفتند. کمی نظارت بد نیست.
ــت ایــن قدر  •  مــغــازه دارم، چــرا ایــن دولـ

بی خیاله؟روغن نیست،نوشابه گرانه، قیمت 
تن ماهی به دالر و... مشتری ها فکرمی کنن 
ما گــران می فروشیم. به خــدا ما هم گران 

می خریم.

به عنوان یک متضرر میلیاردی دربورس به  •
همه سهامداران توصیه می کنم هرچه زودتر 
از این بازاری که قماربازی است با هر مقدار 
ضرر زودتر خارج شوید تا جلوی ضرر بیشتر 
را بگیرید. دومیلیارد من االن نزدیک به نصف 
شده. آن هایی که سکه وطال، ماشین، زمین 
وآپارتمان خریدند سودشان دوبرابرشده. 
فریب یک عده کالهبردار به عنوان دکتر و 
کارشناس را نخورید که مردم ساده مثل بنده 

را به دام می اندازند.
 اگر در خانه هیچ کاری نکنیم هم مصرف  •

برق مان از برق امید بیشتر میشه....
به امید خدا داریــم هر روز به تعداد جرج  •

فلویدهای وطنی اضافه می کنیم!
 نان گران شد ولی یارانه اش همان است که  •

بود و اضافه هم نشد.
مطالب صفحه سرگرمی همچون مطالب  •

دیگر صفحات طرفداران خاص خود را دارد. 
خواهشمند اســت از چــاپ مجدد مطالبی 
که چندین نوبت دیگر چاپ شده خودداری 

فرمایید.
 در صفحه حوادث نوشته اید پیرمردی 62  •

ساله. به نظر شما واقعا یک مرد 62 ساله 
پیر است؟ این گونه خطاب کردن ها روحیه 
انسان ها را تضعیف و امید به زندگی را پایین 

می آورد. لطفا تذکر دهید.
 واقعا افرادی که بیکارن وبیمه هم نیستن  •

چــرا بهشون سهام مثال عدالت نمی دن؟ 
کسی  کنند؟چراهیچ  کجامراجعه  بایدبه 

پاسخ گو نیست؟
 آقایان ذوالنوری و عنابستانی بفهمید که  •

سخنان حضرت آقا درباره هتک حرمت شامل 
حال شماهم می شود. تعارف با کسی ندارند. 

لطفا توجیه نفرمایید.مملکت صاحب دارد.
 خدا لعنت کند کسانی که این همه تعطیلی  •

را در کشور ما می بینند و می دانند که یکی از 
عوامل عقب ماندگی ما همین تعطیالت است 

وکاری برای کم کردن آن نمی کنند!
 هزینه انصراف به دلیل عملکرد بد سازمان  •

سنجش باید توسط مردم پرداخت شود؟!

در هفتمین جلسه دادگاه امامی و متهمان پرونده بانک سرمایه مطرح شد: 

 ترفند متهم برای نفوذ در بانک سرمایه 
با دادن هدیه و سفر !

ــاه رسیدگی به اتهامات  هفتمین جلسه دادگ
پــرونــده بانک  امــامــی و سایر متهمان  محمد 
سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار 
شد.قهرمانی، نماینده دادستان در این جلسه 
به تاسیس پنج شرکت صــوری توسط متهم و 
گرفتن ضمانت نامه بــرای آن ها اشــاره کرد و 
گفت: مدیران این شرکت ها از افراد بی بضاعت 
و فاقد سابقه مالی بودند و افتتاح حساب در آن ها 
با 200 هزار تومان بوده است و بی شناسنامه 
هستند.وی ادامه داد: در این شرکت ها اسمی از 
امامی و فرزام راد و افراد زیر مجموعه آن ها نبود. 
این پنج شرکت 509 میلیارد تومان ضمانت نامه 
گرفتند و به کاال تبدیل و از کشور خارج کرده اند.
ــزود: آقایان پنج شرکت صــوری با  قهرمانی اف
مدیران بی بضاعت تشکیل دادنــد و از بابلسر 
برخی از افراد را  آوردند که اعتیاد دارند یا بیکار  

یا بازنشسته بودند و مدیر شرکت کردند. 
نظافت  ساختمان ها  در  کــه  هست  خانمی 
ــوده و با  مــی کــرده و آقــایــی کــه پیک مــوتــوری ب
استفاده از این افــراد شرکت تاسیس کردند و 
در حد کالن قیر گرفتند.در ادامه جلسه دادگاه 
میر سعید حسینی مدیر شرکت پایدار کاالی 
پاسارگاد در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به این 
سوال نماینده دادستان که آیا شما قــراردادی 
در خصوص خرید محصول قیر فله ای در هرمز 
پاسارگاد امضا کرده اید، گفت: برگه سفید از من 
گرفتند. من 112 میلیون تومان چک برگشتی 
داشتم، نام شرکت را نیز نمی دانستم و فقط 
استعالم هایی که گرفته بودند  روی آن نوشته 
شده بود بانک سرمایه شعبه اسکان.نماینده 

دادستان سپس با تشریح نحوه نفوذ امامی در 
بانک سرمایه گفت: امامی تالش می کند تمام 
ارکــان را با خود هماهنگ کند، بنابراین  از 
شعبه تا هیئت مدیره را چینش و در ابتدا نقاط 
ضعف غندالی و همسر دوم ایشان را شناسایی 
می کند و متوجه می شود که این ها به هدایا 
نقطه ضعف دارند و یک سفر به فرانسه برای 

غندالی و همسرش فراهم می کند.
 وی افزود: تا کنون 11 سفر را بررسی کردیم 
که امامی، غندالی و همسرش را به خارج برده 
و مادرخرجی نیز در آن جا داشته است.در ادامه 
جلسه دادگاه متهم امامی در جایگاه قرار گرفت 
و مدعی شد : آن چه گفته شد همه دروغ است. 
شبکه فساد قهرمانی اســت و ما تمام تالش 
مان این بود که این موضوع را به شما بگوییم و 
اسنادمان را ارائه کنیم.قاضی خطاب به این 
متهم گفت: در جلسه قبل گفتید مدارک را ارائه 
می دهید، اما ارائــه ندادید، چند روز گذشته 
است، اما مدارک را ارائه نداده اید.متهم امامی 
گفت: االن موقعش نیست.قاضی خطاب به 
این متهم گفت: حواشی را کنار بگذارید.متهم 
امامی پاسخ داد: شما اگر بدانید مرا بر ای چه 
بازداشت کرده اند، امشب خوابتان نمی برد.
قاضی خطاب به این متهم گفت: شما سناریو 
ننویس، نمی توانی روند دادگاه را به هم بزنی.
در ادامه وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت 
و گفت: آقای قهرمانی گزارش سازمان بازرسی 
را یک بار قرائت کند؛ چرا که می خواهیم ببینیم 
نگاه سازمان بازرسی به اقداماتی که دادسرا 

جرم دانسته، چه بوده است.

نوبخت: الیحه بودجه 1400 با 
اصالح ساختار تقدیم می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: الیحه 
بودجه سال آینده با اصالح ساختار به مجلس 
ــورای اسالمی تقدیم می شود. به گزارش  ش
ایرنا، »محمد باقر نوبخت« عصر دوشنبه در 
گفت و گوی زنده اینستاگرامی افزود: مجلس 
اعالم کرده که آمادگی دارد اصالح ساختار 
بودجه را در الیحه بودجه 1400 انجام دهد و 
ما از شنیدن این خبر خوشحال هستیم.  وی 
اظهار کرد: الیحه بودجه 1400 در زمان مقرر 
)16 آذر( ارائه می شود و با توجه به این که برنامه 
اصالح ساختار چند سالی است که آماده شده، 
می توانیم در بودجه سال آینده اعمال کنیم و 
مجلس نیز تصویب کند. نوبخت همچنین گفت: 
سفرهای استانی تکمیل کننده کار دولت است 
و ما نیز تالش داریم تا پروژه های نیمه کاره را به 
اتمام برسانیم، بنابراین بعد از بهبودی کامل،  

سفرهای استانی از سر گرفته می شود.
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تحلیل روز

اظهار نظر مرتبط 

فرید زکریا : می خواهم شرط ببندم...
 فرید زکریا، تحلیلگر ارشد شبکه CNN: ترامپ هرگز محبوب نبوده است. ترامپ همیشه شاهد 
بود که اکثریت کشور بر ضد اوست و او را تایید نمی کند. وی پایین ترین میزان تایید مردم را 
در بین روسای جمهور آمریکا از زمان ثبت نظرسنجی ها در اختیار دارد. در انتخابات ۲۰۱۶ 
ترامپ با فردی )هیالری کلینتون( رقابت کرد که از قضا او هم دومین نامزد غیر محبوب در تاریخ 
انتخابات اخیر در آمریکا بود. ترامپ توانست در سه ایالت با کسب ۷۰ هزار رای  آرای کالج 
الکترال را از آن خود کند.شرط می بندم که این اتفاق مجدد برای ترامپ رخ نخواهد داد. کامال 

مشخص است که من همه چیز را نمی دانم اما بخشی از این استدالل- من به 
عنوان یک مهاجر و به عنوان کسی که به آمریکا  آمد و تصور می کرد وضعیتی 

جادویی و رویایی را شاهد خواهد بود- این است که به عنوان یک مهاجر اگر 
از ترامپ نژاد پرستی عریان را بشنوم به این نتیجه می رسم که این چیزی 

که  من می بینم آمریکا نیست! می خواهم آمریکایی را باور کنم و 
روی آمریکایی شرط ببندم که آن را می شناسم.من می خواهم 

این کار را بکنم، شاید اشتباه می کنم.

زخم های کهنه کشمیر 

هادی محمدی  -میراث شوم بریتانیای استعمارگر 
در شبه قاره هند و در منطقه کشمیر همچنان به تولید 
تفرقه و دشمنی میان دو کشور می پردازد و هیچ قوه 
عاقله ای در این سال ها  نیز نتوانسته فراتر از سیاست  
تفرقه بینداز و حکومت کن انگلیس ، این مشکل 
دیرینه و زخم کهنه را درمان کند.۲۷ اکتبر ۱94۷ 
که برای مردم مسلمان کشمیر به عنوان روز سیاه یاد 
می شود روزی است که ارتش هندوستان  بر خالف 
خواسته مردم کشمیر و براساس برخی ادعاهای 
مرزی در خصوص منطقه مسلمان نشین جامو و 
کشمیر ، با توسل به زور وارد سرینگر مرکز این منطقه 
شد. طبق طرح تقسیم بندی ، مستعمره بریتانیایی 
– هندی به دو کشور مستقل هند )شامل مناطقی 
با اکثریت هندو( و پاکستان )متشکل از مناطقی با 
اکثریت مسلمان از استان های غربی و شرق بنگال( 
تقسیم شد و انتظار پاکستانی های مسلمان این بود 
که منطقه جامو و کشمیر نیز همچون بنگالدش به 
پاکستان بزرگ بپیوندد اتفاقی که خالف خواسته 
هند بود و به شکل متفاوتی عملیاتی شد .طبق  
توافق برنامه تقسیم  بندی، به ایــاالت پادشاهی 
اجازه داده شده است تا طبق موقعیت جغرافیایی و 
جمعیت شناسی خود به پاکستان  یا هند بپیوندند. 
کشمیر با داشتن جمعیت  اکثریت مسلمان ، بخشی 
از پاکستان بود زیرا هر دو از نظر مذهب ، جغرافیا 
و فرهنگ دارای پیوندهایی قوی بودند. اما حاكم 
وقت جامو و كشمیر، ماهاراجا هری سینگ که 
فردی هندو مذهب بود با اعالم الحاق خود که سندی 
جنجالی به شمار می رفت بنیان اختالف كشمیر را 
پایه نهاد. بسیاری از ناظران از جمله تاریخ شناس 
برجسته انگلیسی االستر المب و محققان کشمیری 
از جمله عبدالمجید زرگر و بشارت حسین قزلباش 
وجود چنین سندی را با استدالل های موجود انکار 
می کنند که دولت هند آن را به صورت رسمی یا 
در هر مجمع بین المللی علنی كرده است. حتی 
دپارتمان بایگانی هند اعالم کرد که این سند گم 
شده و اعالمیه فوق سواالت متعددی را در خصوص 
موجودیت این سند ایجاد کرد. مردم جامو و کشمیر 
به شدت در برابر این اقدام هند مقاومت کردند و در 
این ۷3 سال با ایجاد جنبش های سیاسی و نظامی 
سعی در خارج کردن نیروهای هندی داشتند  تا 
جایی که برخی قطعنامه های سازمان ملل نیز در 
این خصوص حق را به مردم کشمیر دادند و خواستار 
خروج ارتش هند شدند تا مردم کشمیر حق تعیین 
سرنوشت خود را داشته باشند که در این زمینه 
نیز چنین قطعنامه هایی اجرایی نشدند . شورای 
امنیت سازمان ملل طی قطعنامه شماره 4۷ ضمن 
تقاضا برای توقف جنگ از دو کشور می خواهد که 
نیروهای نظامی و شبه نظامیان وابسته را از مناطق 
درگیری عقب برانند و از طریق برگزاری همه پرسی 
در ایاالت جامو و کشمیر، حق تعیین سرنوشت برای 
الحاق به پاکستان یا هند را به مردم این کشور اعطا 
کنند. اما در عمل نه عقب نشینی دو کشور محقق 
شد و نه برگزاری همه پرسی. در مجموع بعد از جنگ 
۱94۷ مرز میان هند و پاکستان به گونه ای شکل 
گرفت که یک سوم ایاالت کشمیر و جامو به تصرف 
پاکستان درآمد و بقیه در کنترل هند باقی ماند. بعد 
از آن کشمیر پاکستان به دو منطقه شمالی )شامل 
شهرهای گلگت و بلتستان( و کشمیر آزاد به پایتختی 
مظفرآباد و کشمیر هند نیز به سه قسمت: دره یا 
وادی کشمیر به پایتختی سرینگر، جامو و شهرهای 
شمال شرقی مانند لداخ و کارگیل تقسیم شد. از 
سوی دیگر رفتار دولت هند با مردم این منطقه نیز 
همواره با سرکوب و خشونت همراه بوده  و هزاران 
نفر از مردم مسلمان کشمیر کشته شده یا در زندان 
ها اسیر هستند ،به نظر می رسد هدف اساسی 
در پشت همه این اقدامات غیرقانونی و یکجانبه، 
تبدیل اکثریت مسلمان جامو وکشمیر اشغالی و 
غیرقانونی به اقلیت با هندو مذهب هندوستان 
است. همچنین هدف آن آسیب رساندن به اصل 
قطعنامه های سازمان ملل متحد در خصوص مناقشه 
کشمیر است تا اگر دهلی نو در هر زمانی در آینده 
مجبور به برگزاری همه پرسی در جامو و کشمیر 
شود ، نتایج به نفع هند تغییر یابد. اختالفات 
کشمیر پس از اقدامات غیرقانونی نخست وزیر 
هند»مودی « در تاریخ 5 آگوست ۲۰۱9 و پس 
از آن در جامو و کشمیر مورد توجه جهانیان قرار 
گرفت و تالش های بین المللی برای حل موضوع 
افزایش یافت که تاکنون نیز ادامه داشته است.
آیا فشارهای بین المللی،سرانجام هند را مجبور 
به پذیرش قطعنامه های سازمان ملل یا حداقل 
کاهش فشار برمردم مسلمان این منطقه می کند؟

 حزب منحله بعث رسما مرگ 
عزت الدوری را تایید کرد 

 هالکت
  دست راست 
صدام 

حزب منحل شده بعث مرگ عزت الــدوری یکی 
ــران مهم ایــن حــزب و مــعــاون سابق صــدام  از س
رئیس  جمهور معدوم ایــن کشور را اعــالم کرد. 
عزت ابراهیم الدوری تحت تعقیب مقامات عراق 
بود و بارها اعالم شد که کشته یا بازداشت شده 
اســت، اما هر بار با انتشار نوارهای صوتی خبر 
بازداشت یا مرگ خود را تکذیب می کرد. او مرد 
شماره دو حزب منحله بعث بود که چندین سمت 
کلیدی را در این دوره از جمله معاون رئیس شورای 
فرماندهی و قبل از آن نیز تصدی وزارت کشور و 
وزارت کشاورزی را عهده دار بود.پس از اشغال 
عراق از سوی آمریکایی ها، عزت الدوری مخفی 
ــالم کرد  ــراق اع شد و حــزب بعث عربی شاخه ع
که عزت الدوری به  عنوان دبیرکل حزب بعث به 
 جای صدام انتخاب شده است. نوارهای صوتی 
از وی در مناسبت های مختلف منتشر شد که در 
۷ آوریــل ۲۰۱۲ از وی نوار ویدئویی به مناسبت 
حزب  تأسیس  ســال  پنجمین  و  شصت  سالگرد 
بعث عربی پخش شد.وی از البوحریه که از عشیره 
المواشط در شهر الدور است  محسوب و علت نام 
گذاری عشیره به المواشط به شیخ محمد المشط 
مربوط می شود. عزت الدوری در الدور در استان 
صالح الدین رشد یافت و به  سوی گرایش های 
صوفیانه رفت. وی در درس و تحصیل موفقیتی 
نداشت و بارها مردود شد تا این که دبیرستان را 
رها کرد و به فروشنده دوره گردی تبدیل شد. وی 
سپس به حزب بعث پیوست و به  سرعت رشد کرد 
و عضو رهبری این حزب شد. وی با پنج زن ازدواج 

کرد که ۱۱ پسر و ۱3 دختر حاصل این ازدواج ها 
بود.از جمله  پسران وی احمد و ابراهیم هستند.
در زمان صدام معدوم وی معاون رئیس شورای 
فرماندهی انقالب بعث بود و پس از جنگ کویت 
سمت معاون فرمانده کل نیروهای مسلح را داشت. 
او از سال ۱9۶8 تا روز اسارت صدام مالزم و همراه 
وی بود. قبل از جنگ آمریکا علیه عراق فرماندهی 
منطقه شمالی را به  عهده داشــت. وی گفت وگو 
کننده ارشد با سعد عبدا... السالم الصباح از کویت 
برای حل مشکالت مرزی بود که در نهایت به جنگ 
میان دو کشور منتهی شد ، این گفت وگوها تحت 
حمله  از  می شد.پس  برگزار  فهد  ملک  رهبری 
آمریکا به عراق مخفی شد و نظامیان آمریکایی 
اطالعاتی  که  کسی  هر  ــرای  ب دالر  ۱۰ میلیون 
بدهد که به بازداشت وی منجر شود جایزه تعیین 
کردند. وی از مظنونین تحت تعقیب و شماره شش 
نزد آمریکایی ها بــود. حزب بعث در ۱۱ نوامبر 
۲۰۰5 خبر مرگ وی را اعالم اما بعد از مدتی آن 
را تکذیب کرد. در ژانویه ۲۰۱3 شبکه العربیه نوار 
ویدئویی از وی منتشر کرد که در آن وی از فتنه های 
االنبار در ایــن ســال و دیگر مناطق سنی نشین 
حمایت کرد.وی همواره میان عراقی ها به عنوان 
شخصیت طنز که نتوانست تحصیل خود را به پایان 
برساند و به عنوان یک فرد احمق مطرح بوده است . 
عراقی ها لقب »طرطورا «را به وی داده بودند که 
مفهوم آن شخصی ناتوان و عاجز است  . الدوری در 
تحرکات و هجمه تروریست های داعشی با آن ها 

همراه و متحد شده بود.

فرانسه خواستار توقف تحریم کاالهای خود در کشورهای عربی شد 

ماکرون زیر تیغ خشم مسلمانان
پافشاری رئیس جمهوری فرانسه بر مواضع 
اسالم ستیزانه اش که به دنبال حمایت های 
او از انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز علیه 
پیامبر اکــرم)ص( در یک نشریه فرانسوی 
واکنش شدید مسلمانان را به دنبال داشته، 
محکومیت های  و  انتقادها  بــا  همچنان 
گسترده مقام ها و شخصیت ها در سراسر 
جهان مواجه شده است. او پس از قتل یک 
معلم تاریخ در پاریس که تصاویر موهن از 
پیامبر اسالم )ص( را در کالس های درس به 
نمایش می گذاشته، ضمن حمایت از انتشار 
چنین تصاویری، به بهانه آزادی بیان تاکید 
کرد که کشورش به پشتیبانی از انتشار این 
تصاویر ادامه خواهد داد.همچنین به تازگی 
دولت فرانسه کاریکاتورهای موهن و ضد 
اسالمی را در خیابان های پاریس روی بیلبورد 
نصب کــرده اســت. به دنبال این اظهارات 
ماکرون،  هشتگ »تحریم کاالهای فرانسوی« 
در کشورهای عربی به ترند اول تبدیل شد 
و بسیاری استفاده از این کاالها را ممنوع 
کردند. کاربران عرب در توئیتر فهرستی از 
کاالهای فرانسه در بــازارهــای کشورهای 
عربی را منتشر کرده  و خواستار تحریم این 
اجناس شده اند.تصاویری هم از جمع آوری 
کــاالهــای فرانسوی  از برخی قفسه های 
فروشگاه ها در چند کشور عربی مانند کویت 
منتشر شده است. حاال وزارت خارجه فرانسه  
دربیانیه ای از کشورهای عربی خواسته است 

تا فراخوان ها برای تحریم کاالهای فرانسوی 
را متوقف کنند. در تازه ترین واکنش ها به این 
اظهارات رئیس جمهوری فرانسه، وزارت امور 
خارجه و نخست وزیر مراکش تاکید کردند 
که هیچ چیزی، اقدام های تحریک کننده 
توهین آمیز و اهانت به دین اسالم را توجیه 
نمی کند. نخست وزیر پاکستان نیز اظهارات 
اخیر ماکرون را موجب جریحه دار شدن 
احــســاســات مسلمانان جــهــان دانــســت. 
بسیاری از نماینده های پارلمان عراق هم 
تاکید کردند که پارلمان این کشور برای 
اتخاذ موضعی قاطعانه در پاسخ به اظهارات 
وقیحانه اخیر رئیس جمهور فرانسه مبنی 
بر بازنشر کاریکاتورهای موهن به ساحت 
مقدس پیامبر اکــرم )ص( آمــاده می شود؛ 
همچنین حزب ا... لبنان وانصارا... یمن 
نیز به طور جداگانه اهانت به پیامبر اسالم 
حضرت محمد )ص( را تقبیح و موضع رسمی 
فرانسه مبنی بر تشویق چنین بی حرمتی در 
حق ایشان را محکوم کرد.جالب این جاست 
»رجب طیب اردوغان« نیز با انتقاد از اظهارات 
ضد اسالمی همتای فرانسوی خود گفت: 
امانوئل ماکرون نیاز به آزمایش سالمت 
ذهنی دارد. او گفت: درباره رئیس  جمهوری 
که آزادی عقیده را نمی فهمد و با میلیون ها 
عضو از گروه های اعتقادی مختلف به این 
شکل برخورد می کند، می توان گفت که 
»اول از همه، باید چکاپ ذهنی انجام بدهد«.

بــه فاصله هشت روز تــا آخــریــن روز رأی گــیــری 
انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا،اتفاقی بی سابقه رخ داده 
است. بر اساس یک نظرسنجی تازه جو بایدن نامزد 
دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری در 
ایالت تگزاس از دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه 
خود پیش است .این نظرسنجی که توسط داالس 
مورنینگ نیوز و دانشگاه تگزاس انجام شده است 
نشان می دهد بایدن در ایالت تگزاس با اختالف 
3 درصدی از ترامپ پیش است.هر چند 3 درصد 
فاصله زیادی نیست و می تواند تا روز رای گیری 
تغییر کند. نکته مهم این جاست که از سال ۱9۷۶ 
در این ایالت مردم آمریکا هیچ گاه به نامزد حزب 
دموکرات رأی نداده اند و از آن زمان به اصطالح 
قرمز پوش بوده اند. بدین ترتیب 48درصد از رأی 
دهندگان به جو بایدن و 45 درصد نیز به ترامپ 
ــد. این نظرسنجی نشان می دهد که  رأی دادن
بایدن توانسته است نظر رأی دهندگان مستقل 
و همچنین التین تبارها را به خود جلب کند.با 
این حــال، همزمان با جشن های روز هالووین، 

رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید از مهمانان 
خردسال و بــزرگ ســال ماسک بر صــورت خود 
پذیرایی و در یوتیوب نیز ویدئویی را منتشر کرد که 
رقیبش را به شوخی به زامبی تشبیه کرده است. 
حدود  تاکنون  که  داد  خبر  نیز  آسوشیتدپرس 
58 میلیون و ۶۰۰ هزار آمریکایی در رأی گیری 
زودهنگام انتخابات شرکت کرده اند که از میان آنان 
5۱ درصد دموکرات و 3۱ درصد جمهوری خواه 
هستند. از این رو احتمال این که اکثریت رای 
ــود را قبل از روز انتخابات  دهــنــدگــان رای خ
به صندوق بریزند ) خواه پستی و خواه حضوری ( 
بسیار است.از سوی دیگر از شهر بوستون ایالت 
ماساچوست خبر رسیده که یکی از صندوق های 
اخذ رأی ساعت 4 صبح دیروز به وقت محلی آتش 
زده شد. این صندوق ها مانند صندوق پست در 
مناطق مختلف شهرهایی که در آن ها رأی گیری 
پستی در جریان است نصب  شده و بدون محافظ 
هستند. از بین ۱۲۲ برگه رأی داخل این صندوق 
حدود 4۰ برگه رأی از بین رفته اند. شهرداری 

بوستون با رأی دهندگانی که آرای آنان از بین رفته 
است تماس خواهد گرفت تا تصمیم بگیرند که 
برایشان رأی خام دیگری ارسال شود یا این که به 
صورت حضوری در روز انتخابات رأی خواهند داد. 
دیشب و طی گذر کارناوال یهودیان هوادار ترامپ از 
محالت نیویورک نیز، درگیری هایی میان موافقان 
و مخالفان رئیس جمهوری آمریکا درگرفت. به 
نوشته آسوشیتدپرس، برخی از معترضان به صدها 
خودرویی که با پوسترهای تبلیغاتی ترامپ و پرچم 
آمریکا تزیین شده بودند، تخم مرغ یا سنگ پرتاب 
کردند و با هــواداران ترامپ درگیر شدند. دراین 
میان؛نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا هم  به سی ان ان گفت که اگر دموکرات ها 
اکثریت مجلس آینده را در انتخابات پیش رو حفظ 
کنند، برای کسب ریاست مجلس نامزد خواهد 
شد. وی تأکید کرد که هم حزبی هایش باید به فکر 
تصاحب مجلس سنا نیز باشند. جمهوری خواهان 
شــش ســال اســت کــه بیشتر کــرســی هــای این 
نهاد قانون گذاری را در اختیار دارند.همزمان 

هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا 
و رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶، اکثر 
جمهوری خواهانی را که در طول ریاست جمهوری 
ترامپ بزدل بودند و در حالی که قدرت داشتند 
اما جرئت مخالفت و اظهارنظر نداشتند، محکوم 
کرد.وی در پادکستی که منتشر شد، گفت: اکثر 
جمهوری خواهان می خواهند فصل ترامپ بسته 
شود. آن ها نیز همانند ما می خواهند شاهد رفتن 
ترامپ از راس قدرت باشند اما نمی توانند علنا این 
را بگویند.کلینتون که به  رغم به دست آوردن آرای 
مردمی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ 
میالدی در برابر ترامپ شکست خورد، بارها ادعا 
کرده که نمی تواند ایده پیروزی ترامپ در انتخابات 
۲۰۲۰ را قبول کند.به هرروی،هشت روز مانده تا 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ، نتایج جدیدترین 
نظرسنجی ها نشان می دهد که جو بایدن همچنان 
رقیب پیشتاز است و مراقبت های بهداشتی و 
مدیریت همه گیری کرونا دو موضوع مهم از نظر 

حامیان او را تشکیل می دهند.

ردیف اول: چیزی که جمهوری خواهان 
به شما القا می کنند.

ردیف دوم: چیزی که دموکرات ها به شما 
القا می کنند.

ردیف آخر: حقیقت ماجرا!

خبر متفاوت 

سبقت بایدن در تگزاس قرمز 
هیالری کلینتون: اکثر جمهوری خواهان ترامپ را نمی خواهند اما سکوت کرده اند  

جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ادامه تحوالت 
در منطقه مورد مناقشه »قره باغ« پس از برقراری 
یک آتش بس دیگر، مجدد همدیگر را به نقض این 
آتش بس متهم کــردنــد.وزارت خارجه جمهوری 
آذربایجان در صفحه رسمی توئیتر خود مدعی 
ــوووز، داش کــســن و  ــ ــم دور بــودن »ت شــد:» بــه رغ
گده بی« از منطقه درگیری، این نواحی از سوی 
ارتش ارمنستان هدف حمله قرار گرفتند که نقض 
آتش بس بشردوستانه دیگر از جانب ارمنستان 
است. این کشور برای سومین بار رژیم آتش بس 
ــرده اســـت«.در  را نــادیــده گرفته و آن را نقض ک
وزارت  سخنگوی  استپانیان«  مقابل؛»شوشان 
ــاع ارمنستان در صفحه رسمی توئیتر خود  دف

نوشت: »طرف آذربایجانی با نقض آتش بس مکرر 
حدود ساعت 9:۱۰ مواضع ارتش ارمنستان در 
جنوب شرقی قره باغ را پنج بار با آتش توپخانه هدف 
قرار داده است«. این درحالی است که دو کشور 
یک شنبه  شب در بیانیه ای مشترک با آمریکا از 
برقراری آتش بس بشر دوستانه جدیدی از ساعت 
8 صبح  دیروز خبر داده بودند.با این حال بار دیگر به 
نظر می رسد ایروان و باکو به آتش بس پایبند نبوده و 
مواضع یکدیگر در مناطق مختلف در منطقه قره باغ 
را هدف حمله نظامی قرار داده اند.»الهام علی اف« 
رئیس جمهوری آذربایجان پیشتر در گفت وگو 
با روزنامه فرانسوی »فیگارو« گفت: آماده توقف 
عملیات نظامی در منطقه مورد مناقشه قره باغ 

هستیم . درگیری های نظامی نیروهای جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان از ششم  مهر ماه گذشته آغاز 
شده و  همچنان در محورهای مختلف منطقه مورد 
مناقشه قره باغ و مناطق اشغالی اطراف آن ادامه 
دارد. باکو و ایروان یک بار در تاریخ ۱8 مهرماه با 
وساطت مسکو و بار دیگر با وساطت فرانسه، روسیه 
و آمریکا در تاریخ ۲۷ مهر به آتش بس بشردوستانه 
رضایت داده بودند که دقایقی پس از برقراری این 
آتش بس ها نیز به سرعت دو طرف همدیگر را به 
نقض آن متهم کردند.با این حال،به نوشته مشرق در 

عرصه میدان نبرد اما شاهد پیشروی گسترده ارتش 
جمهوری آذربایجان و نیروهای تحت حمایت ترکیه 
در دو جبهه جنوبی و شمال قره باغ بودیم. با توجه به 
این که جنوب منطقه قره باغ را عمدتا مناطق پست و 
دشت هموار و بدون عوارض تشکیل می دهد قوای 
مهاجم آذری با پشتیبانی توپخانه و پهپادهای رزمی 
Bayraktar TB2 ترکیه ده ها کیلومتر در امتداد مرز 
ایران در عمق مواضع ارمنستان پیشروی کردند و 
سرانجام موفق شدند مرز جنوبی قره باغ را به طور 

کامل از ارتش ارمنستان باز پس گیرند.

باکو و ایروان به توافق آتش بس با میانجی گری آمریکا هم پایبند نبودند 

نقض سومین آتش بس 
توئیت روز 

امانوئل ماكرون در توئیتی به زبان عربی ، واكنش 
های جهان عرب به سخنانش و تحریم كاالهای 
فرانسوی را به چالش كشید. رئیس جمهور فرانسه 
كه سخنان نفرت پراكنانه او موجب خشم مسلمانان 
شده، نوشت: هیچ چیز ما را به عقب بر نمی گرداند.

قاب بین الملل

3 سناریوی وحشتناک انتخابات 2020

سناریوی اول: اگر نتیجه انتخابات به هم نزدیک 
باشد جنگ برای اثبات پیروزی چند هفته طول 
می کشد و هر دو خودشان را برنده انتخابات 
می دانند.تنش میان حامیان ترامپ و بایدن منجر 
به خشونت خواهد شد.سناریوی دوم: اگر ترامپ 
ببازد، خواهد گفت که در انتخابات تقلب شده و 
اگر کاخ سفید را ترک نکند، با زور توسط سرویس 
مخفی بیرون رانده خواهد شد.سناریوی سوم: 
جنگ فرهنگی مسموم خشونت را در تمام شهرها 
گسترش خواهد داد و پیروزی ترامپ سوخت 
اصلی این خشونت خواهد شد که بحرانی فراگیر 
ایاالت متحده را در بر خواهد گرفت.8۰ میلیون 
رای با پست انجام می شود که تاکنون 5۱ میلیون 
رای داده شده است. ترامپ این نوع رای گیری 
را آسیب پذیر می داند و معتقد است تقلب در آن 
انجام می شود.رکورد ۱۱ میلیارد دالر هزینه 
انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 
در تاریخ انتخابات ایاالت متحده بی سابقه بوده 

است./ توئیت پرس
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پیشخوان بین الملل 

هیوم:منتظر  اسرائیل  روزنــامــه   نخست  تیتر 
سعودی هستیم: »بعد از ســودان کشورهای 
دیگری)برای عادی سازی روابط (در راه هستند«.
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برای دیدن ویدئوی مطالبی که در این 
صفحه می خوانید کیوآر کد مقابل را  

اسکن کنید.

           ماجرای ویدئوی دردسر ساز

مهرماه 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 و حاال بعد از یک سال روابط 
عمومی آپارات خبر محکومیت 10ساله مدیرعامل این پلتفرم 
را در دادگاه بدوی داده است. با این حال طبق آن چه در فضای 
مجازی منتشر شده، به  نظر می رسد آن چه باعث صدور رأی علیه 
مدیرعامل آپارات شده است، استناد به اظهارات عوامل تهیه 
این ویدئو و مواد دیگری از قانون جرایم رایانه ای است. عوامل 
تولید ویدئو می گویند خود آپارات این ویدئو را درحالی که حدود 
100بازدید داشته به صفحه اول پلتفرم می برد و پس از آن که 
7هزار بار دیده می شود، مورد اعتراض  قرار می گیرد. به این 
ترتیب دادسرای ارشاد عوامل تولید این ویدئو را احضار می کند 

و از آن ها در این باره توضیح می خواهد.
البته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات هم چندی پیش 
در یک برنامه تلویزیونی با لحنی منتقدانه به همین موضوع اشاره 
کرده بود. او گفته بود: »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.«

           قوانین جهانی حامی پلتفرم ها

 هر چند قوانین هم به نفع پلتفرم ها تنظیم شده اما گهگداری 
زمزمه هایی درباره تغییر قوانین شنیده می شود که هنوز به نتیجه 
نرسیده است. به طور مثال با وجود این که ماده230 قانون حفظ 
حرمت ارتباطات )CDA( از پلتفرم های آمریکایی در این موضوع 
حمایت می کند، اما امکان احضار آن ها از سوی مراجع مرتبط 
همیشه محتمل است. بر این اساس، چندی پیش کمیسیون 
تجارت سنای آمریکا به احضار مدیران گوگل، فیس بوک و 
توئیتر رأی داده است تا سناتورها بتوانند درباره سیاست های این 
شرکت ها و محتوای منتشر شده در این پلتفرم ها، مدیران آن ها 
را مورد پرسش قرار دهند. یکی از موضوعاتی که در این احضاریه 
مورد توجه قرار می گیرد، برخورداری از حمایت های قانونی 
در برابر پست هایی خواهد بود که در پلتفرم های آن ها منتشر 
می شود.به جز آمریکا اروپا هم تاکنون از پلتفرم ها حمایت کرده 
و طبق توافق سال 2018 اتحادیه اروپا با شرکت های فناوری 
قرار بر این شد که شبکه های اجتماعی برحسب قوانین خود این 
شرکت ها، محتوای فیک، نامناسب، مجرمانه، غیر اخالقی و ... را 
از پلتفرم هایشان حذف کنند، اما ظاهرا این اتحادیه به این نتیجه 
رسیده که صرف تکیه به این قوانین خودتنظیمی، تضمینی برای 
پاسخگو بودن پلتفرم ها نیست، از این رو تالش می کند که »قانون 

سرویس های دیجیتال« را به تصویب برساند.

           قانون 230 آمریکا چه حمایتی از پلتفرم ها دارد؟

به گزارش رویترز براساس ماده 230 این قانون، شبکه های 
اجتماعی و سایر وب سایت ها در برابر پیگردهای قانونی ناشی 
از نظرات کاربران مصون هستند. درواقع، این ماده قانونی به 
این معنی است که پلتفرم ها در قبال آن چه از سوی کاربران 
آن ها ارسال می شود، مسئولیتی ندارند. البته پس از این که 
ترامپ بحث »ایفای نقش ویراستاری« شبکه های اجتماعی را 

مطرح کرد، این مصونیت قانونی دوباره در کانون توجهات قرار 
گرفت. این همان نقشی است که توئیتر با اضافه کردن هشدارها 
و برچسب هایی به برخی از توئیت های ترامپ، ایفا می کند. به 
همین دلیل نمایندگان با احضار مدیران این غول های فناوری 
درصــدد اعمال فشار به آن ها هستند و طرحی تــازه را برای 
ایجاد محدودیت در این زمینه دنبال می کنند. از نظر ترامپ 
و نمایندگان جمهوری خواه، ماده 230 شرایطی را برای این 
پلتفرم ها فراهم کرده که هر آن چه می خواهند، انجام دهند و 
پلتفرم ها حق دست کاری و برچسب زدن روی نوشته کاربرانشان 
را ندارند. البته جو بایدن، رقیب دموکرات ترامپ پیش از این 
گفته بود که ماده 230به دالیل مختلف از جمله »تبلیغ دروغ« 

باید لغو شود.

           رفتار خود پلتفرم ها

جدا از آن چه درباره حمایت قانون از پلتفرم ها نوشتیم خود این 
پلتفرم ها هم بر محتوای ارائه شده در بستر شان حساسیت هایی 
دارند و با استفاده از هوش مصنوعی سعی بر حذف ویدئوها، 
تصاویر و مطالب غیرقانونی، مجرمانه، غیر اخالقی و ... دارند. 
البته به گزارش مهر، فیس بوک برای نظارت بیشتر بر محتوای 
بارگذاری شده توسط کاربران از چند روز دیگر یک هیئت ناظر 
بر فیس بوک که به عنوان یک مرجع درباره محتوای انتشار در 
این پلتفرم تصمیم می گیرند خبر داده است. مارک زاکربرگ 
مدیر ارشد اجرایی این شرکت هم گفته: »ما هم اکنون مشغول 
آزمایش سیستم های فنی جدیدی هستیم که به هیئت نظارت 
اجازه بررسی پرونده های مربوط به محتواهای مختلف را می 
دهد. همچنین کاربران از طریق این سیستم می توانند به رای 
هیئت نظارت فیس بوک درباره محتوا اعتراض کنند. اگر آزمایش 
این سیستم طبق برنامه ریزی ها تکمیل شود، هیئت نظارتی 
فیس بوک در اواسط یا اواخر اکتبر می تواند بررسی پرونده ها 
را آغاز کند.« هیئت نظارت فیس بوک یک گروه چندملیتی 
است که حقوق دانان و کارشناسان حقوق بشر و روزنامه نگاران 
اعضای 20نفره آن را تشکیل می دهند.اگر اهل فضای مجازی 
باشید هم حتما خبر برچسب دار کردن بعضی از پیام های ترامپ 
در توئیتر را شنیده اید. توئیتر یکی از توئیت های ترامپ را درباره 
جرج فلوید به دلیل ترویج خشونت برچسب دار کرد و آن را ناقض 
 رفتار شایسته دانست و چند توئیت دیگر ترامپ را هم نیاز مند 
درست سنجی دانست و آن ها را برچسب دار کرد.اینستاگرام 
هم که از سال 2012 توسط فیس بوک خریداری شده از  سال 
2019 عــالوه بر سیاست های معمول فیس بوک به عنوان 
کمپانی مادر، خط مشی و سیاست های ویژه ای برای اینستاگرام 
مشخص کرده تا کاربران در برابر تصاویر مستهجن، محتوای 
تروریستی و تبلیغات مرتبط با آن، خشونت، سخنان تنفرآمیز، 

تبعیض نژادی و... محافظت شوند.

           نحوه برخورد پلتفرم ها با متخلفان

هرچند پلتفرم ها برخوردهای متفاوتی با کاربران متخلف دارند 
اما به طور معمول کاربرانی که سیاست های پلتفرمی را که در آن 
عضو هستند، رعایت نکنند در وهله اول پیام هشدار دریافت می 
کنند و در صورت ادامه، تعلیق چند هفته ای و اگر بازهم تکرار 

شود احتمال حذف همیشگی اکانت آن ها خواهد بود.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

دامداران 
شهرستان کالت 

در اعتراض به 
گرانی نهاده 
های دامی و 
کمبود آن با 

گوسفندا شون 
رفتند توی  

محوطه اداره 
جهاد کشاورزی

من موندم 
چطوری 

دلش میاد با 
این ماشین 

لباس 
شویی حمل 

کنه، چرا 
حاضریم 

کلی صدمه 
به ماشین 

بزنیم اما به 
وانت پول 

ندیم!

شاهکار فارغ 
التحصیل های 
آنالین همینه 

که با سازه های 
جدیدشون 

همزمان 
فیزیک، 
جاذبه، 

معماری، 
فضا و غیره 

رو به چالش 
می کشن!

اعتراض با دام!

نتیجه کار مهندسی آنالین!

رانندگان 
عزیز هر 

چیزی که 
شبیه ذره بین 
باشه ممکنه 
ماشین تون 
رو به آتیش 

بکشونه حاال 
چه چسبونک 

یه عروسک 
چه یه بطری 

آب

کاری به قیمت باالی کارتن های خالی 
ندارم فقط موندم هدف از خرید کارتن خالی 

نو یخچال و تلویزیون چی می تونه باشه ؟!

 بازار داغ 
کارتن خالی

عروسک های آتش زا!

باربری با خودرو ی الکچری!

 این سوال که مسئولیت محتوای بارگذاری  در پلتفرم ها به عهده کیست تقریبا چالشی جهانی است 

شیوه دیگرکشورها دراین باره چگونه است ؟

دعوت نامه های خارجی برای نخبه های ایرانی و کودک نابغه جانور شناس!
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دعوت نامه برای نخبگان ایرانی

بحث فرار مغزها در کشورمان سال هاست که مطرح است 
و انگار برخی از مسئوالن خودشان را به خواب زده اند تا 
با این واقعیت روبه رو نشوند. به تازگی هم در این باره 
خبری منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. در این خبر آمده 
نخبگان ایرانی بیشترین دعوت نامه های برنامه مهاجرتی 
»استعداد جهانی« استرالیا را به خود اختصاص دادند.  
طبق اعالم وزارت کشور استرالیا از روز اول ژانویه تا نهم 
سپتامبر امسال در قالب برنامه مستقل »استعداد جهانی« 
)Global Talent Independent Program(، برای ۲ 
هزار و ۶۸۵ نفر از سراسر جهان دعوت نامه صادر شده 
که ایران با ۵۳۹ نفر در رتبه اول قرار دارد.  طبق این 
گزارش وزارت کشور استرالیا، نخبگان کشور هند 
۲۶۵ دعوت نامه و نخبگان کشور چین ۲۱۸ دعوت نامه 
داشته اند. کاربری نوشت: »کاش مسئوالن شرایطی 
رو برای نخبه ها در کشور فراهم کنن که شاهد فرار 

مغزها نباشیم.«
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صف خرید برای خودروهای بدون در و ترمز!

ویدئویی از یک دوربین مخفی در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد که نشان می داد مردم برای تبدیل 
سرمایه شان از پول نقد به خودرو حاضرند خودروهایی 
بدون در، ترمز، سپر و ... را هم خریداری کنند. در بخشی 
از این دوربین مخفی می بینیم که مردم در صف می ایستند 
تا خودروهای ناقص را ثبت نام کنند حتی در میان آن ها 
فردی که سه خودرو دارد هم برای ثبت نام دیده می شود. 
کاربران هم به این ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »این قدر بین قیمت کارخونه و بازار اختالف 
وجود داره که ماشین بدون در و سپر هم مردم ثبت نام 
می کنن.« کاربر دیگری نوشت: »این قدری ارزش پول 
کشورمون کم شده که مردم می خوان به هر شکلی شده 
اونو تبدیل به یک سرمایه کنن تا الاقل با تورم ارزش پول 

شون کم نشه.«  
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کودک نابغه ای که همه را متعجب کرد!

صحبت های جالب کوچک ترین جانورشناس مشهدی 
درباره  حیات وحش در شبکه نهال هم بسیار مورد توجه 
کاربران شبکه های اجتماعی و فعاالن محیط زیست قرار 
گرفت.  ابوالفضل جغتایی  در شبکه نهال از گورخر ایرانی، 
گاو دریایی و یوز ایرانی گفت که بسیار مورد توجه قرار 
گرفت. کاربری نوشت: »چقدر با توجه به سن کمش فصیح 
و گوش نواز درباره حیات وحش حرف می زنه.« کاربری 
نوشت: »با دیدن این ویدئو دو جا ذوق کردم ، اولین بار 
وقتی اسم گاو دریایی رو شنیدم و دیدمش! دومین بار اون 
جا که گفت اشک تو چشام جمع میشه با دیدن یوزپلنگ.« 
کاربری هم نوشت: » خیلی ها در ایران حسرت داشتن 
گرتانبرگ نوجوان فعال محیط زیست سوئدی را داشتند. 
ابوالفضل جغتایی نوجوانی  است که در سایه مطالعه و 
آموزش جامعه را امیدوار به تربیت یک اسماعیل کهرم 

دیگر یا محمدباقر صدوق دیگر می کند.«
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اتفاقی عجیب در مزرعه خیار!

ویدئویی ترسناک از هجوم مردم به یک مزرعه خیار با 
واکنش های زیادی همراه بود. کشاورزی که مردم به 
مزرعه اش هجوم برده اند در جواب مردی که از او می 
پرسد چرا مردم را از مزرعه بیرون نمی کنید، می گوید: 
» جلوی چند نفر رو بگیرم، به هر کی میگم برو بیرون از 
زمین میگه برو سند بیار که زمین مال تو هست، زنگ 
می زنم ۱۱0 هم میگن با مردم تعامل کنید.« مردمی 
که در زمین بوده اند دلیل حضورشان را حضور دیگران 
می دانند. یکی از آن ها می گوید: »من تازه وارد زمین 
شدم قبل از من کلی گوسفند و خیلی های دیگه توی زمین 
بودند.« کاربران زیادی به این کار واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »دلم برای اون کشاورزی که می بینه یه 
عده دارن دسترنجش رو به یغما می برن و کاری از دستش 

بر نمیاد سوخت.«

سایت شرط بندی و سونامی تبلیغات در اینستا

محسن سعیدی کیا که بیشتر با نام هنری اش یعنی مهراد 
جم شناخته می شود متولد ۱۳7۶ است و بعد از خواندن 
دو تک آهنگ و انتشار آن در شبکه های اجتماعی در 
سال ۱۳۹۸ معروف شد. او بهمن سال ۱۳۹۸ هم اولین 
کنسرتش را در جزیره کیش برگزار کرد که با حواشی بسیار 
زیادی روبه رو شد. حرکات عجیب، داد زدن های بدون دلیل 
و فالش خواندن او در همان سال هم بسیار جلب توجه کرد 
و دیگر خبر آن چنانی از این به اصطالح خواننده نبود تا همین 
چند وقت پیش که خبر مهاجرت او به ترکیه مطرح شد. از 
چند روز پیش هم موجی از پست های اینستاگرامی درباره 
او در شبکه های اجتماعی پیچید. که در میان آن ها پست 

هایی علیه این خواننده هم دیده می شود و درباره رابطه 
او با دنیا جهانبخت حرف و حدیث هایی مطرح شد تا این که 
از دو روز پیش سایت شرط بندی این خواننده افتتاح شد و 
نشان داد که همه این سر و صداها به خاطر کشاندن مردم 
به دام این سایت شرط بندی بوده است. برخی از کاربران 
معتقدند که یه عده برای این که جوون ها رو مشتاق به 
حضور در منجالب شرط بندی کنن حاضرن کلی پول خرج 
کنن تا توی اینستاگرام دیده بشن و طعمه هاشون رو در 
اینستاگرام به دام بندازند. در همین باره کاربری نوشت: 
»ببین چقدر پول مردم رو باال می کشن که حاضرن این 
همه برای جذب جوونا پول خرج کنن.« کاربری هم نوشت: 
»ترکیه شده پاتوق زالوهایی که در سایت های شرط بندی 

پول مردم رو می خورن!«

ناصری- در روزهای گذشته صحبت محکومیت مدیرعامل آپارات به خاطر بارگذاری یک ویدئو از سوی یکی از کاربران این پلتفرم 
بار دیگر بحث مسئولیت محتوای بارگذاری یا پست شده در نرم افزارهای مختلف را مطرح کرد. طبق قانون و بر اساس ماده 23 
جرایم رایانه ای در کشورمان »ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه )کمیته( تعیین مصادیق 
مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های  رایانه ای خود از ادامه 
دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنان چه عمدا از اجرای دستور کارگروه )کمیته( یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل 
خواهند شد.« همشهری آنالین هم درباره این قانون نوشته: »این قانون همچنین مجازاتی را در 3مرحله از جریمه نقدی تا تعطیلی 
موقت پلتفرم از یک تا 3سال در نظر گرفته است.« با این حال امروز می خواهیم به قوانینی که در جهان درباره مسئولیت محتوای 

ارسالی در پلتفرم ها وجود دارد بپردازیم و ببینیم در آمریکا و اروپا در این خصوص چه قوانینی وجود دارد.

معمای مسئولیت پلتفرم ها
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جامعهیک توئيت

یک عکس  

 طــرح جدید قانون سربازی که در مجلس
 در حال پیگیری است، به نظر پختگی الزم 
را ندارد. در طرح جدید به نوعی بی پول ها 

باید سرباز شوند.

گزیده

با اعالم وصول در مجلس، طرح اصالح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تصویب نزدیک شد 

پرداخت مهریه فقط با توان مالی
بر اساس طرح جدید، اصل بر ناتوانی مالی زوج است و زوجه باید توان مالی بدهکار را اثبات کند 

 ICU نوشته  پشت لباس پرستار بخش
بیمارستان کامکار قم:

خسته ام از مــردمــی کــه دغــدغــه تمام 
شب هایمان هستند و ما دغدغه ای برای 

عبدالهی- سی ام مهرماه  تجمعی در مقابل آن ها نیستیم.
ساختمان بهارستان شکل گرفت که در نوع 
خود کم سابقه بود. جمعی گرد هم آمده بودند 
و دست نوشته هایشان خطاب به نمایندگان 
مجلس، حــاوی پيام های قابل توجهی بود: 
»ازدواج جرم نيست، ما را به جرم ازدواج زندان 
نکنيد«،  »توقيف اموال و گرفتن مهریه با این 
قيمت سکه، داغ ترین کاسبی این روزهاست«، 
»حقوقمون ریاليه، سکه هامون دالریه«... . یکی 
از اولين واکنش ها به این مطالبه، توئيت »حسن 
شجاعی« نماینده ابهر بود که با انتشار تصویری 
از تجمع کنندگان نوشت: »اجرای ناقص یا غلط 
احکام متعالی اسالم، به آسيب های اجتماعی 
دامــن می زند. نباید نتيجه مهریه، هــزاران 
زندانی باشد. حوزه های علميه با فقه اجتماعی 
باید چاره ای بيندیشند. کميسيون اجتماعی 

مجلس نيز برای حل مشکل باید ورود نماید«.

روند رو به افزایش پرونده های مهریه       
پرونده های مهریه در  طی سال های اخير، 
دستگاه قضایی افزایش قابل توجهی داشته 
است. طبق آمار رسمی، تعداد این پرونده ها 
در سال 96 حــدود 130 هــزار پرونده بود و 
آمارهای سال 98 هم از افزایش 19 درصدی 
ــت. امــا امسال با  ایــن پرونده ها حکایت داش
وسوسه انگيز قيمت سکه،  افزایش سرسام آور و 
شرایط تازه ای رقم خورد و تشکيل صف های 
طوالنی بــرای به اجراگذاشتن مهریه، راوی 
داستان های تلخی بود؛ البته آمارهایی هم در 
این باره وجود دارد که بر نگرانی ها می افزاید، 
همچون آماری که سرپرست مجتمع قضایی 
خانواده دادســرای مشهد اعالم کرده و گفته 
است: »تعداد پرونده های مهریه در مشهد طی 
یک ماه حدود 60 فقره است؛ هرچند که اصرار 
دستگاه قضا، توقيف اموال و عدم معرفی افراد 
به زندان است«. یک آمار نگران کننده دیگر را 
هم مدیرکل ثبت اسناد خراسان رضوی اعالم 
کرده است: »طی 6 ماه سال 99، اجرایيه های 
مهریه با 7586 فقره، بيشترین درخواست 
تشکيل پرونده در دوایر اجرای اسناد رسمی 

استان بوده است«.
در مواجهه با این آمارها و خبرهای نگران کننده، 
آغاز  را  اقداماتی  مجلس  نمایندگان  برخی 
کــرده انــد. از جمله طرحی بــرای تغيير قانون 
مهریه، که مالک پرداخت را به جای قيمت سکه، 

پایه حقوق کارگری در نظر بگيرد. این طرح در 
کميسيون های تخصصی در حال بررسی است 
و پس از اصالحات الزم، به صحن علنی خواهد 
آمد. در جلسه علنی روز گذشته مجلس هم، طرح 
دیگری اعالم وصول شد که به طور مستقيم با 
محکومان مالی از جمله زندانيان مهریه سر و کار 
خواهد داشت: »طرح اصالح قانون نحوه اجرای 

محکوميت های مالی«.

توضیحات نایب رئیس کمیسیون قضایی        
مجلس به خراسان

ــن نــــوروزی«  ــس »ح
نـــــایـــــب رئـــيـــس 
قضایی  کميسيون 
مجلس در گفت وگو 
ــاره  با خــراســان درب
جزئيات ایــن طرح 
می گوید: »هدف ما 

در طرحی که اعالم وصول شد، این است که 
محکومان مالی از جمله محکومان مهریه و دیه، 
نباید به زندان بروند«. نوروزی ادامه می دهد: 
هم  مالی  محکوميت های  فعلی  قانون  »در 
تاکيد بر این است که اصل بر اعسار )ناتوانی 
مالی در پرداخت بدهی( گذاشته شود اما به 
خاطر یک اشتباه در عبارت های ذکرشده در 
قانون، اکثر قضات اصل را بر ایسار)توانایی 
مالی( می گذارند و این طور حکم می دهند که 
محکوم باید به زندان برود، مگر این که ثابت کند 
توان پرداخت ندارد. حاال با طرحی که اعالم 
وصول شد، اصل قانونی در محاکمه محکومان 
تغيير می کند و شفاف می شود، بر این اساس، 

اصل بر این خواهد بود که شخص محکوم، 
توان مالی پرداخت را ندارد مگر آن که خالفش 
ثابت شود«. وی تصریح می کند: »بنابراین اگر 
شاکی پرونده مدعی توانمندی مالی محکوم 
باشد، می تواند دارایــی مــازاد او را به دادگاه 
معرفی کند تا مصادره شود،  در غير این صورت 
قانون اجازه نخواهد داد محکوم مالی به زندان 
برود و فرزندانش بی سرپناه شوند، باید به او 
فرصت داده شود که کار کند و تا زمان تسویه 
بدهی، بخشی از حقوقش برداشت شود«. نایب 
رئيس کميسيون قضایی مجلس می افزاید: 
»این طرح در کميسيون قضایی جمع بندی 
نهایی می شود و ان شــاءا... تا دو هفته آینده 
ــه خواهد شــد«. نــوروزی  درصحن علنی ارائ
درباره تجمع هفته گذشته در مقابل مجلس و 
مطالبه تجمع کنندگان هم می گوید: »بحث 
این است که اگر با قيمت حدود 14 ميليونی 
امروز سکه  یک مرد بخواهد هر سه ماه یک سکه 
بدهد، با حقوق 2 ميليون و خــرده ای، از کجا 

بياورد ماهی حدود 5 ميليون پرداخت کند؟«

یک حکم جالب برای پرداخت مهریه       
این صحبت های نوروزی، من را به یاد خبری 
ــای اخير حسابی سر  مــی انــدازد که در روزه
و صدا به پا کرد. انتشار تصویری از حکم یک 
قاضی در فضای مجازی که نشان داد قوه 
قضایيه تا جایی که برایش امکان داشته برای 
جلوگيری از به زندان رفتن محکومان مهریه 
پای کار است. حکم قاضی برای مرد محکوم 
پرونده، این بود که با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور و نوسانات قيمت سکه، آن مرد )که طبق 

تحقيقات انجام شده، یک کارگر ساختمانی 
است و توان مالی کافی ندارد(، باید هر 20 ماه 
یک سکه به همسر خود بدهد و به ازای هر 500 
هزار تومان افزایش یا کاهش قيمت سکه هم، 

یک ماه از این 20 ماه کم یا زیاد می شود.

مهریه دینی است که باید پرداخت شود        
اما ...

این حکم را می توان نمونه ای عملی از رویکرد 
رئــيــس دستگاه قضایی بــه مــوضــوع مهریه 
ــت ا... رئيسی که از سال گذشته  دانست. آی
توصيه های مهمی برای کاهش زندانيان مهریه 
داشته، ماه گذشته هم در این باره گفت: »مهریه 
دینی است که زوج باید به زوجه پرداخت کند 
و اگر کسی از انجام تعهد امتناع می کند، باید 
طبق قانون با او برخورد کرد، اما اگر بررسی ها 
نشان داد شخصی توان مالی ندارد، باید برای 
او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دین خود را 
بپردازد. در تقسيط مهریه باید به توان اقتصادی 
فرد هم دقت شود و اگر کسی واقعا از پرداخت 

مهریه ناتوان بود، نباید به زندان برود«.

بیش از ۶ هزار زندانی       
اهميت بررسی اصالح قانون محکومان مالی 
وقتی بيشتر می شود که بدانيم بيش از 6 هزار 
زندانی کشور به دليل محکوميت مالی و ناتوانی 
در پرداخت بدهی خود در زندان به سر می برند. 
»سيد اسدا... جوالیی« رئيس ستاد دیه کشور 
در گفت وگو با خراسان می گوید: »در کل کشور 
6946 زندانی مشمول حمایت ستاد دیه داریم 
که 5251 نفر آن هــا محکومان مالی)بابت 
ضمانت، صدور چک غيرکالهبرداری و...(، 
1430 نفر محکومان مهریه، 98 نفر محکومان 
نفقه، 83 نفر محکومان پرداخت دیه تصادفات، 
30 نفر محکومان حوادث کارگاهی و 57 نفر 

محکومان جرایم شبه عمد هستند«.

حق شاکیان فراموش نشود       
ــاره بــه ایــن کــه اصـــالح قانون  جــوالیــی بــا اشـ
محکومان مالی، کمک قابل توجهی به این 
زندانيان خواهد کرد، می افزاید: »اما باید به 
این نکته هم توجه داشته باشيم که با این کار، 
شاکيان پرونده متضرر می شوند. بنابراین حتما 
باید ساز و کار مناسبی پيش بينی شود که حقوق 

آن ها تضييع نشود«.

سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد:

اختصاص ارز نیمایی به ایرالین ها

رئيس سازمان هواپيمایی کشوری گفت: مقرر 
شــده اســت در قالب کميته ای در ستاد ملی 
مقابله با کرونا ارز نيمایی به ایرالین ها اختصاص 
نيابد.  افــزایــش  هواپيما  بليت  قيمت  تا  دهيم 
تورج دهقانی زنگنه اظهار کرد: در پی جلسات 
و مذاکرات صورت گرفته وزیر راه و شهرسازی 
دستور داد تا کميته ای در ستاد ملی مقابله با 
کرونا زیرنظر کميته هوانوردی تشکيل شود تا 
هزینه های ارزی و ریالی ایرالین ها جبران شود 
و آن ها بتوانند بدون افزایش قيمت بليت هواپيما 
ــزود: یکی از  به حيات خود ادامــه دهند. وی اف
تصميماتی که تاکنون برای جلوگيری از افزایش 
قيمت بليت هواپيما اتخاذ شده، این است که از 
طریق ستاد ملی مقابله با کرونا برای ایرالین ها ارز 
نيمایی تامين کنيم و بخشی را هم به عنوان منابع 
ریالی در اختيار آن ها قرار دهيم تا هزینه های 
افزایش یافته آن ها به گونه ای جبران شود. رئيس 
سازمان هواپيمایی کشوری گفت: تا کنون در این 
زمينه برنامه ریزی برای جبران هزینه های ارزی و 
ریالی شرکت های هواپيمایی انجام شده است و 
در ادامه باید به دنبال تصویب و ابالغ آن در ستاد 

ملی مقابله با کرونا باشيم.
البته زنگنه اواخــر هفته گذشته نيز در حاشيه 
بازدید از کانترها و مراحل پذیرش مسافر در 
ترمينال های 1 و 2، ایرساید، اتوبوس ها و رمپ 
فرودگاه مهرآباد و همچنين پروازهای در حال 
انجام برخی شرکت های هواپيمایی اعالم کرده 
بود: هيچ گونه افزایش قيمتی نخواهيم داشت و 
پول این صندلی های خالی از مسافران دریافت 

نخواهد شد.

۸۰ درصد مسمومیت های دارویی 
تعمدی است

رئيس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطالع رسانی 
فــراورده هــای سالمت سازمان غذا و دارو گفت: 
ــد از کل مسموميت های  اگرچه تنها 48 درص
مراجعه شده به بيمارستان ها در سال گذشته،علت 
تعمدی دارد، اما در مورد مسموميت های دارویی 
ــوارد تعمدی و بــا هدف  حـــدود 80 درصـــد از مـ
خودکشی اتفاق می افتد. این در حالی است که 
مسموميت های دارویی در کودکان با شيوع کمتر 
از چهار درصــد و اغلب به صــورت اتفاقی و در اثر 
 کنجکاوی کودک یا اشتباه والدین رخ می دهد.
 دکتر یسنا به منش با بيان این که داروهــا یکی از 
خطرناک ترین عوامل مسموميت زا در منازل است، 
به ایسنا گفت: با توجه به آمار منتشرشده از سوی 
سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص مرگ و 
مير ناشی از مسموميت با داروها، شاهدیم که طی 
هشت سال اخير رفته رفته تعداد موارد مرگ ناشی از 
مسموميت های دارویی در حال افزایش بوده است. 
بر اســاس اعــالم سازمان پزشکی قانونی کشور، 
متاسفانه متادون که یک داروی ُمَسکن مخدر است 
و در درمان اعتياد به مواد مخدر تجویز می شود، به 
دليل اقبالی که افراد معتاد به مصرف آن دارند، 
قاچاق شده و در نتيجه مصرف بدون تجویز پزشک یا 
مصرف بيش از حد درمانی یا مصرف اتفاقی شربت 
آن توسط کودکان، به تنهایی دليل مسموميت و 
مرگ 1601 نفر در سال 1398 و 730 نفر در 

پنج ماه نخست سال 1399 بوده است.

 رکورد 337 قربانی کرونا تکرار شد
ــروز، مشخص شد که رکورد  با اعــالم تعداد جان باختگان کرونا در عصر دی
فوتی های این بیماری دوباره با عدد 337 تکرار شد.  این خبر حاکی است، هفته 
گذشته این عدد به عنوان باالترین رکورد ۲۴ ساعته قربانیان کرونا شناخته 
شده بود. الری سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که ۴9۸۲ نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند، گفت: 

استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، 
بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، 
آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در 

وضعیت قرمز قرار دارند.

تدابیر سخت گیرانه در اروپا

اعالم  وضعیت فوق العاده   
کرونایی برای ۶ ماه در اسپانیا

ــای دولــت اسپانيا و ایتاليا، از یک شنبه  روس
ــا قوانين  ــرون ــا مـــوج جــدیــد ک ــرای مقابله ب بـ
سخت گيرانه تری را اعالم کردند. آن طــور که 
یورونيوز اعــالم کــرد، دولــت اسپانيا با اعالم 
وضعيت اضــطــراری جــدیــد، ممنوعيت تــردد 
شبانه را از یک شنبه شب اجرایی کرد. بر این 
اساس اعالم شده که قوانين منع تردد شبانه از 
ساعت 11 شب تا شش صبح در سراسر اسپانيا 
به جز جزایر قناری اعمال می شود. نخست وزیر 
اسپانيا در همين زمينه گفته است:»واقعيت این 
است که اروپا و اسپانيا در موج دوم همه گيری 
غوطه ور شده اند.« وی تاکيد کرد که در هفته 
ــه وضعيت  ــاری از پــارلــمــان مــی خــواهــد ک جـ
فوق العاده را بــرای شش ماه تا مــاه مه تمدید 
کند. همزمان طبق اعالم نخست وزیر ایتاليا 
دســت کــم یــک مــاه محدودیت های جدید در 
سراسر این کشور آغاز  و استفاده از ماسک هم 

باردیگر الزامی شده است.  



شبنم قلی خانی به زودی برای 
بــازی در اولین فیلم ابراهیم 
ــر«  ــرف آخ ــا نـــام »حـ شفیعی ب
رفت.  خواهد  دوربین  جلوی 
او فیلم »شبانه های ورونیکا« 

ساخته مهدی صاحبی را هم آماده اکران دارد.

سینما و تلویزیون 6

نیمه  لطیفی  محمدحسین 
آبـــان  تــصــویــربــرداری سریال 
»سنجرخان« را آغاز می کند. 
ــان ســـریـــال دربـــــاره  ــ ــت ــ داس
فداکاری های این قهرمان ملی 

ُکرد است که با میرزا کوچک خان هم دوره بوده 
است.

حسن معجونی این هفته با فیلم 
»آبادان یازده 60« به کارگردانی 
مهرداد خوشبخت در سینمای 
آنالین حضور خواهد داشت. 
او ایــن روزهــا فیلم »بی حسی 

موضعی« را در سینمای آنالین دارد.

شهرام مکری با فیلم »جنایت 
توکیو  جشنواره  در  بی دقت« 
فیلمکس حضور خواهد داشت. 
مکری روز یک شنبه در جلسه 
صورت  به  که  پاسخ  و  پرسش 

مجازی برگزار می شود حضور می یابد.

چهره ها و خبر ها

ــر هفته  عــلــیــرضــا خــمــســه آخـ
برنامه  در  مهمان  عــنــوان  بــه 
»چهل تیکه« دیــده می شود و 
خاطراتش را مرور می کند. این 
برنامه پنج شنبه و جمعه شب 

ساعت 23 از شبکه نسیم روی آنتن می رود.

پژمان بازغی بازی در سریال 
»بیگانه ای با من است« ساخته 
آرش مــعــیــریــان را بــه پــایــان 
رسانده است. سریال »افرا« به 
کارگردانی بهرنگ توفیقی نیز 
جدیدترین سریالی است که بازغی در آن بازی 

کرده است.

زیبا کرمعلی با فیلم کوتاه »تهاتر« 
در جشنواره فیلم کوتاه تهران 
حضور خواهد داشت. این فیلم 
اولین تجربه کرمعلی در زمینه 
کارگردانی است و سارا بهرامی 

و علیرضا ثانی فر از بازیگران آن هستند.

ــه جمع  ــان بـ ــ ــگ ــ ــود رای ــع ــس م
ــال »گیسو«  ــری ــران س ــگ ــازی ب
ساخته منوچهر هادی اضافه 
شده است. او در فصل اول این 
ــت و  مجموعه هم حضور داش

نقش شخصیت »یونس شکیبا« را بازی کرده بود.

 مائده کاشیان  

تلویزیون
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 جزئیات تازه از سریال
 آیت ا... طالقانی

نویسنده سریال »ابوذر زمان« با اشاره به پیشینه 
سریال هایی با موضوع مبارزه با استعمار بیان 
کرد که این سریال هم چنین فضایی دارد و تالش 
می کند تصویری متفاوت از آیت ا... طالقانی ارائه 

کند.
ــزارش مهر، حامد قربانی دربـــاره وضعیت  به گ
نگارش این سریال بیان کرد: »تاکنون 26 قسمت 
از فیلمنامه سریال به معاونت امــور استان های 
صداوسیما تحویل شده است که به زندگی آیت ا... 
طالقانی و بررسی دوره هـــای ســاواک، رؤســای 
ساواک و تشکیل نهضت آزادی و انشعاب از جبهه 
ملی می پردازد.« وی با بیان این که موضوع مبارزه 
با استعمار در سریال های تلویزیونی با »دلیران 
تنگستان« شروع شده است،تصریح کرد: »بعد 
از انقالب به سریال هایی چون »هزاردستان« و 
»کوچک جنگلی« رسید و این اواخر با »سرزمین 
ــردار« و سریال های این  کهن« و حتی »بانوی س
چنینی ادامه یافت و حاال »ابوذر زمان« هم از همین 
موضوع استفاده کرده است.« این نویسنده اضافه 
کرد: »در زمان انقالب هم اصل بر مبارزه صرف با 
شاه نبوده است بلکه اصل این مبارزه با صهیونیسم 

و استکبار بود که شاه هم مهره ای از آن ها بود.«

پخش »بلندترین صدا« از فردا

مجموعه هفت قسمتی »بلندترین صدا« محصول 
20۱۹ آمریکا، برای اولین بار روی آنتن شبکه 

چهار سیما می رود.
ــدا« نــام سریالی  ــزارش صبا، »بلندترین ص به گ
بیوگرافی و اجتماعی است که توسط تام مک کارتی 
و الکس متکالف ساخته شده است و در آن راسل کرو 
به هنرنمایی می پردازد. این سریال داستان زندگی 
بنیان گذار فاکس نیوز یعنی راجر ایلز را به تصویر 
می کشد و بیشتر به روایت بخش های مهم زندگی 
او و اتفاقات و مشکالتی که در دوران کاری اش رخ 
داده است می پردازد. این مجموعه بر اساس کتاب 
»بلندترین صدا در اتاق« )20۱۴( اثر گابریل شرمن 

ساخته شده است.
راسل کرو، ست مک فارلن، سیه نا میلر، سایمن 
مک برنی، آنابل والیس، الکسا پاالدینو و نائومی 

واتس از جمله بازیگران این سریال هستند.
دوبله این سریال به مدیریت منوچهر زنده دل در 
ــالژ سازمان صداوسیما انجام شده و  واحــد دوب
نصرا... مدقالچی، ناصر ممدوح، پرویز ربیعی، 
فریبا رمضان پور، خسرو شمشیرگران، میرطاهر 
مظلومی، زهره شکوفنده و علی همت مومیوند از 

گویندگان این سریال هستند.
سریال »بلندترین صدا« به کوشش واحد تامین 
برنامه شبکه چهار سیما از ۷ آبان هر شب 30 دقیقه 

بامداد پخش و در ساعت ۱۸ بازپخش می شود.

ــال  ــری مـــائـــده طــهــمــاســبــی ایـــن روزهـــــا س
ــرگ تدریجی یک رویــا« به  خاطره انگیز »م
کــارگــردانــی فــریــدون جیرانی را از شبکه 
آی فیلم روی آنتن دارد و از ۱0 آبــان  نیز با 
فصل سوم »از سرنوشت« در شبکه دو دیده 

خواهد شد. 
سریال »برف آهسته می بارد« به کارگردانی 
پوریا آذربایجانی نیز از جدیدترین آثاری  است 
که این بازیگر در آن ایفای نقش کرده است. او 
در این مجموعه پس از سال ها بار دیگر در یک 
سریال تلویزیونی با همسرش فرهاد آئیش 

همبازی شده است.
تدریجی  ــرگ  »م سریال  بازپخش  بهانه  به   
یک رویا« و در آستانه پخش »از سرنوشت 3« 
گفت وگویی با این بازیگر داشته ایم که در ادامه 

می خوانید.

با توجه به این که »برف آهسته می بارد« 	 
ــه نظرتان  ب ــت،  250 قسمت اسـ ــدود  حـ
می تواند مورد استقبال مخاطب قرار بگیرد؟

هم  را  »کیمیا«  قسمتی   ۱۱0 سریال  قبال 
می کند  جرئت  که  تهیه کننده ای  داشتیم، 
۱۱0 قسمت سریال بسازد، جرئت می کند 
۱۱0 قسمت را هم به سمت 250 قسمت 
ــوده اســت این  ببرد. اگــر آن سریال موفق ب

مجموعه هم قطعا موفق خواهد بود.

تجربه همبازی شدن با همسرتان فرهاد 	 
آئیش در این سریال چطور بود؟

فکر می کنم ۱۷ یا ۱۸ سال پیش بود که در 
سریالی نقش یک زوج را ایفا کردیم، در این 
سریال هم پس از سال ها نقش زن و شوهر را 
بازی کردیم، تجربه بسیار خوبی بود و خیلی 

بهمان خوش گذشت.

ایــن همکاری باعث نمی شود روی کار 	 
یکدیگر تمرکز و یکدیگر را نقد کنید؟

نه، توجه ما بیشتر به سمت کارگردان است و 
منتظر واکنش کارگردان می شویم نه یکدیگر.

بعضی از همکاران تان معتقدند بازیگر 	 
بودن یک زوج باعث می شود زندگی شان 
تحت تاثیر قــرار بگیرد، باتوجه به این که 
شما و آقای آئیش سابقه زیادی در سینما و 

تلویزیون دارید نظر شما چیست؟
نه ما مشکلی نداریم. 

سریال »از سرنوشت 3« را هم در نوبت 	 
پخش دارید.

بله، چقدر حیف که این فصل با فاصله زیاد از 
فصل قبلی حدود یک سال بعد پخش می شود، 
اما خوشحالم چون آن سریال هم تجربه ای 

بسیار خوب و کار جذابی برای من بود.

از همان ابتدا چه چیزی باعث شد بازی در 	 
این سریال را بپذیرید؟

چندین عامل برای قبول یک نقش وجود دارد، 
اول فیلمنامه بعد کارگردان، تهیه کننده و 
عوامل کار خیلی مهم هستند. آقای تحویلیان 
تهیه کننده خوش نامی هستند، من را دعوت 
ــن ســه فصل را  ــار کــردنــد، فیلمنامه ای بــه ک
خواندم و برایم جالب بود که دو کارگردان آن 
را می سازند. نقش هم برایم شیرین و جذاب 
بود، همراه شدن »خاله پوری« با این دو بچه 
»هاشم« و »سهراب« تا آینده، کار را جذاب 

می کند.

عــده ای از افــراد معتقد بودند بازی دارا 	 
حیایی در سریال »از سرنوشت« شباهت 
زیادی به بازی امین حیایی دارد، نظر شما 

چیست؟
به هر حال ژن است دیگر، اگر به ژن اعتقاد 
داشته باشید، ژن پدر حتما در پسر خواهد 
بود. در بازی نه، ولی اصوال دارا از پدر ژنش را 
گرفته، اگرچه که تفاوت های زیادی با امین 
حیایی دارد، اما در حرف زدن و رفتارش ژن 
امین را دارد و پسر بسیار باشعور، بافرهنگ و 

نازنینی است.

ــاره معیارهای انتخاب نقش صحبت 	  درب
کردید، معیار کوتاه یا بلند بودن نقش چقدر 

برایتان مهم است؟
ــوع مــهــم تــری اســـت. من  ــوض خـــوِد نــقــش م
نقش های کوتاه زیادی بازی کردم، یک نقش 
کوتاه و خاص برای من خیلی بهتر از یک نقش 

خنثی اما طوالنی است.

سریال »مرگ تدریجی یک رویا« در زمان 	 
خودش پربیننده بود و امروز که بازپخش آن 

روی آنتن است، باز هم دیده می شود.
بله، آی فیلم کال سریال های قدیمی را نشان 
می دهد و »مرگ تدریجی یک رویا« را هم مانند 
بسیاری از سریال ها چندین بار پخش کرده 
است. طبیعتا وقتی این سریال در زمان خودش 
همراه مخاطب بود، امروز هم مخاطب پای آن 
می نشیند و تماشا می کند. البته که سریال 
»مرگ تدریجی یک رویا« بسیار خوش ساخت، 
جذاب و پرهیجان بود، اما برای من به عنوان 
مخاطب خیلی سیاه و سفید بود، یعنی آدم های 
ــای خوب فاصله زیــادی از یکدیگر  بد و آدم ه

داشتند و این از نظر من مورد انتقاد بود.

تجربه همکاری با آقای فریدون جیرانی در 	 
این سریال چطور بود؟

فوق العاده بود. پیش از این مجموعه با ایشان 
کار کرده بودم، در فیلم »پــارک وی« نقش یک 
خانم ناشنوا به نام »آفاق مشرقی« را بازی کرده 
بــودم. آقــای جیرانی یکی از کارگردان های 
خوش اخالق، خوش خنده و با آرامش هستند 

که من افتخار می کنم با ایشان کار کردم.

به نظر شما چرا این روزها کمتر سریال های 	 
محبوب و پرمخاطبی مانند »مرگ تدریجی 
یک رویا« و امثال آن ساخته می شود؟ به علت 
کوچ کارگردان های باسابقه به سینما و نمایش 

خانگی؟
اقتصادی  مسئله  اصلی،  بحث  می کنم  فکر 
است. من هم تجربه داشتم سریالی کار کردم 
که پولم را پرداخت نکردند! صداوسیما در 
پرداخت قسط تعلل می کند و پول نمی دهد. 
باید بسیار گزیده کار، با تهیه کننده های خاصی 
کــار کنیم که مطمئن باشیم حق الزحمه ما 
داده می شود، چون صداوسیما درخصوص 
پــرداخــت هیچ مسئولیتی قبول نمی کند و 
همیشه تهیه کننده ها از این موضوع در عذاب 
هستند. برای بازیگری که مدت ها کار می کند، 
اما اقساط حقوقش عقب می افتد و معموال قسط 
آخر داده نمی شود، تجربه بسیار بدی می شود. 
غیر از ایــن که شبکه نمایش خانگی فضای 
بازتری دارد، یکی از دالیلی که کارگردان ها به 
سوی نمایش خانگی سوق یافته اند، این است 
که سرمایه گذار دارد و قــراردادهــای بهتری 

نوشته می شود.

چرا در سال های اخیر حضور کمرنگی در 	 
سینما داشتید؟

سینما در هر دوره ای به دلیل گیشه، روی تعداد 
به خصوصی از بازیگران مانور می دهد و این 
اصال مورد انتقاد هم نیست، چون سینما همین 
طور است. از 30 سال قبل تا امروز هر دوره یک 
سری بازیگر بولد شدند، چون گیشه داشتند. 
طبیعتا در میان سالی پیشنهادهای کمتری 
وجود دارد و ما اصوال سناریوی درست و حسابی 
برای افراد میان سال نداریم و در عالم سینما 
بیشتر جوان محور هستیم. چــون معضالت 
اجتماعی ما امروز جوان محور است، طبیعتا 
فیلم هایی که ساخته می شود هم روی بازیگران 
جوان مانور می دهد. برای ما بازیگران میان 
سال نقش های کلیدی درست و حسابی نوشته 
نمی شود و برای زنان نقش های دم دستی مادر، 
مادربزرگ، همسایه، خاله و امثال این ها نوشته 
می شود. من سعی می کنم هر از گاهی فقط 
یکی از پیشنهادهای این چنینی را بازی کنم، 
چون از این روتین و کلیشه این نقش ها بیزارم. 
بنابراین پیشنهادهای سینمایی خیلی جذابیت 
نــدارد و اگر هم داشته باشد برای بازیگرانی 
است که در صدر جدول فروش گیشه هستند 
که به نظرم کامال قابل قبول است و مورد انتقاد 
نیست، چون سینما صنعت است و باید پول 
دربیاورد، به همین دلیل به این ُبعد اقتصادی 

توجه زیادی می کند.

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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جواد نوائیان رودسری – »فرار از زندان« یک 
گونه محبوب در میان ژانرهای مختلف سینمایی  
است. داستان هایی سراسر هیجان که بیننده را 
سر جایش میخکوب می کند. یکی از مشهورترین 
فیلم های این ژانر که به تازگی از شبکه نمایش هم 
پخش شد، فیلم »فرار از آلکاتراز«، با نقش آفرینی 
تأثیرگذار »کلینت ایستوود« اســت؛ فیلمی با 
کارگردانی »دان سیگل« که در سال 1979 
ساخته شد. بسیاری از مخاطبان فیلم، به ویژه 
در ایــران، ماجرای فرار ایستوود از آلکاتراز را، 
داستانی خیالی می پندارند؛ در حالی که فیلمنامه 
اثر، از روی یکی از مشهورترین پرونده های جنایی 
تاریخ آمریکا به رشته تحریر درآمــده است؛ فرار 
ــرداد  ــن ســال 1962 )خ از زنــدانــی که در ژوئ
1341( اتفاق افتاد و در تاریخ ایاالت متحده، با نام 
»Alcatraz     escape    attempt« شهرت فراوانی 
پیدا کرد. طی این فرار، سه زندانی به نام های 
»فرانک موریس«، »جــان آنگلین« و »کالرنس 
آنگلین« توانستند از زندان آلکاتراز بگریزند. با 
وجود آن که مأموران دولتی نتوانستند سرنخی از 
فراری ها پیدا کنند و رسمًا اعالم کردند که این سه 
تن، در آب های سرد خلیج سانفرانسیسکو، جایی 
که زندان آلکاتراز در آن قرار دارد، غرق شده اند، 
ــرار تا ســال 1979 )1358  امــا پــرونــده ایــن ف
خورشیدی( بــاز بــود و بعدها، تا ســال 2010 
)1389 خورشیدی( شواهدی از زنده بودن 
فراری ها به دست می آمد که در ادامــه مطلب، 

درباره آن ها اطالعاتی را ارائه خواهیم کرد.

موریس؛ جنایتکاری با ضریب هوشی 133	 
فرانک لی موریس که نقش او را در فیلم »فرار 
ــازی می کند،  از آلــکــاتــراز«، کلینت ایستوود ب
برخالف گزارش این فیلم، یکی از جنایتکاران 
مشهور آمریکا بود؛ متولد سال 1926 )1305 
خورشیدی( در واشنگتن. موریس در کودکی، 
توسط والدینش رها شده بود و از 11 سالگی، 
عماًل در پرورشگاه روزگــار گذراند. گزارشی از 
بررسی وضعیت هوشی وی در دست است که 
او را در زمره دو درصد افراد فوق العاده باهوش 
جامعه آمریکا، با ضریب هوشی 133 درصد 
معرفی کرده است. در سیاهه جرایم موریس، 
از ضرب و جرح تا حمل مواد مخدر و سرقت از 
بانک وجود داشت. او در زندان های دیگر، چند 
بار اقدام به فرار کرده بود و به همین دلیل، آخر 
سر روانه آلکاتراز شد. موریس که زندانی شماره 
»AZ1441« زنــدان آلکاتراز بــود، باید دوران 

10 ساله حبس خود را در این ندامتگاه مخوف 
می گذراند؛ جایی که مسئوالن مدعی بودند 
هیچ کس نتوانسته است از آن بگریزد. موریس 
هنگام فرار، کمتر از دو سال از محکومیت خود 
را در آلکاتراز گذرانده بود. جالب است که طبق 
ــت فیلم، او به دلیل حمله به مأموری که  روای
همسرش را به قتل رساند، سر از زندان آلکاتراز 

درآورده بود!

3 همراه خبیث!	 
موریس را در ماجرای فرار از آلکاتراز، سه نفر 
همراهی می کردند که یکی از آن هــا موفق به 
ترک زنــدان نشد. این روایــت درستی است که 
»دان سیگل« در فیلم خود به آن اشاره می کند. 
برادران آنگلین، جان و کالرنس، دو نفری بودند 
که با موریس گریختند و »آلن وست« فردی بود که 
از فرار بازماند. برادران آنگلین، اهل جورجیا و در 
خانواده ای بسیار فقیر به دنیا آمده بودند. همین 
مسئله زمینه را برای پیوستن آن ها به باندهای 
خالف فراهم کرده بود. با ورود دو برادر به دوران 
جوانی، سرقت از بانک به اصلی ترین فعالیت  
آن ها تبدیل شد. در یکی از همین سرقت ها بود 
که به دام پلیس افتادند. با این حال، فرارهای 
مکرر آن ها، دادگــاه را واداشــت که حکم انتقال 
آن ها را به آلکاتراز صادر کند. آلن کلیتون ِوست 
هم، یک سارق خودرو بود که به دلیل فرار از زندان 
فلوریدا، در 28 سالگی به آلکاتراز منتقل شد و 
جالب است بدانید که برخالف گزارش فیلم، او 
زودتر از بقیه و سه سال قبل از موریس به این زندان 
رفت. وست بعدها از زندان آزاد شد، اما دوباره به 
جرم سرقت، سر از زندان درآورد. در پرونده او 

بیش از 20 مورد محکومیت مشاهده می شود. 
وست در سال 1979 )1358 خورشیدی(، به 
دلیل خونریزی در دستگاه گوارش، جان خود را 

در زندان از دست داد.

عبور از خلیج سانفرانسیسکو	 
ــرادران آنگلین، یکدیگر را از دوران  موریس و ب
زندان آتالنتا می شناختند. طرح فرار را موریس 
ریخت؛ گریز از مسیر فاضالب باریک زیر شیر 
آب سلول! همان طور که در فیلم نمایش داده 
شده است، آن ها با استفاده از خمیر کاغذ، برای 
تــوری زیر روشویی سلولشان، یک بدل کاماًل 
دوستانش  از  موریس  بودند.  ساخته  طبیعی 
خواسته بود تا هر کدام یک َسِر انسان از خمیر 
کاغذی بسازند تا وقت فرار، در رختخواب گذاشته 
شود. آن ها حتی موفق شده بودند یک دریل برقی 
را با استفاده از موتور پنکه بسازند و از آن برای 
سوراخ کردن دریچه آهنی سقف زندان استفاده 
کنند. هنگام کار روی نقشه فــرار، موریس که 
مهارت خوبی در نواختن آکاردئون داشــت، به 
نوازندگی می پرداخت و به این ترتیب، فضا برای 
کندن دیــوار، فراهم می شد. او خــود، شب ها 
برای این کار وقت می گذاشت و َسِر خمیری را 
در رختخوابش قرار می داد. آلن وست نتوانست 
مسیر ورودی به فاضالب را درست ِبَکَند؛ به همین 
دلیل در نیمه راه، از فرار بازماند و دستگیر شد. 
موریس و برادران آنگلین، با قایق هایی که از جنس 
نایلون ساخته بودند، به آب زدند و دیگر اثری از 

آن ها مشاهده نشد.

درماندگی اف.بی.آی 	 
با فرار موریس و دوستانش، اف.بی.آی به پرونده 
ورودکرد تا فراری ها را بیابد. اما آن ها نتوانستند 
ردی از جسد موریس و بــرادران آنگلین بیابند. 
به  روز،   10 از  بعد  بی حاصل،  جست وجوی 

دروغ گویی مقامات پلیس فدرال انجامید؛ آن ها 
موریس و برادران آنجلین را غرق شده تصور کردند. 
پنج روز بعد از اعــالم این خبر، قایق دست ساز 
فراری ها در سواحل خلیج سانفرانسیسکو پیدا شد 
و خبری از یک سرقت خودرو، همزمان با فرار آن ها 
از زندان، درست در همان جایی که قایق را یافته 
بودند، به دست اف.بی.آی رسید. اما آن ها ترجیح 
دادند با چند ادعای دروغ، فعال پرونده را مختومه 
نشان دهند؛ در حالی که این پرونده، دست کم 
تا ســال 1979)1358 خورشیدی( مفتوح 
بود و پلیس فدرال به دنبال سرنخی از فراری ها 
می گشت؛ اما آن ها آن قدر دقیق عمل کرده بودند 
که اف.بـــی.آی، با درماندگی کامل، پرونده را 
بست! با وجود این، خبرنگاران بیکار نماندند؛ 
اخبار مربوط به زنده بودن موریس و دوستانش، 
یکی بعد از دیگری منتشر می شد. تا سال 2010، 
دست کم 34 خبر در این باره منتشر شد و مسئله 
را برای اف.بـــی.آی، حیثیتی کرد. آن ها حتی 
ــاره سرنخ های  به برزیل مأمور فرستادند تا درب
موجود تحقیق کنند، اما چیزی نیافتند. خانواده 
آنگلین ها مدعی بودند که در این مدت، برادران 
فراری چند بار با آن ها تماس گرفته اند. این اخبار، 
ضریب اطمینان از زنده بودن فراری ها را افزایش 
داد؛ اما دریغ از یک موفقیت کوچک برای پلیس 
فدرال! به هرحال، به نظر می رسد این سه فراری 
تا حاال مرده باشند؛ موریس در صورت زنده بودن، 
94 سال دارد و بــرادران آنگلین، از 85 سالگی 

عبور کرده اند!

آچمز شدن اف.بی.آی در مشهورترین پرونده »فرار از زندان«
روایت »کلینت ایستوود« در فیلم »فرار از آلکاتراز«، چقدر با ماجرای واقعی گریختن »فرانک موریس« همخوانی دارد؟ خاستگاه داستان های پهلوانی  

هخامنشی یا اشکانی؟

ــاور هستند که ریشه بسیاری از  برخی بر ایــن ب
داستان های اساطیری ایران و به ویژه شخصیت های 
مشهوری مانند رستم، به ادبیات اسطوره ای دوره 
هخامنشی بازمی گردد و از این دودمان به یادگار 
ــران، در  مانده است. اگرچه افسانه های ملی ای
گذشته های خیلی دور و زمانی که اقــوام آریایی 
وارد فرارودان شدند و به تدریج به فالت ایران نفوذ 
کردند، شکل گرفت، اما واقعیت آن است که بخش 
مهمی از شخصیت های اساطیری ایران، وابسته به 
فرهنگ اشکانی هستند و بلکه باید رسم پهلوانی 
را وابسته به دوران طوالنی حاکمیت فرمانروایان 
اشکانی بدانیم. دکتر ذبیح ا... صفا در این باره 
می نویسد: »با آن که جانشینان حکومت اشکانی، 
یعنی ساسانیان، با شدت فراوان از احیای ذکر و آثار 
شاهان اشکانی جلوگیری می کردند، با این حال، 
یاد سالطین جنگاور و میهن دوست اشکانی که در 
نگاهبانی ایران و رهانیدن آن از مخاطرات فراوان، 
زحمات بسیاری متحمل شدند، از خاطر ایرانیان 
محو نشد و به بهترین نحوی در داستان های ملی 
ما باقی ماند.« شیوه حکومت ملوک الطوایفی 
اشکانیان، مجال عرض اندام پهلوانان و جنگاورانی 
را می داد که با نشان دادن لیاقت خود در میدان 
نبرد، جایگاهی واال در خاطر و حافظه تاریخی عامه 
بیابند. می دانیم که در دوره اشکانی، رزم جویی 
و سلحشوری، یکی از ویژگی های مهم فرمانروا 
محسوب می شد که اگر فاقد آن ها بود، مشروعیت و 
مقبولیت حکومتش را از دست می داد. این رویکرد، 
البته ناشی از سابقه زندگی عشایری اشکانیان 
و بقای دلبستگی آن ها به شیوه های رایج در این 
سبک زندگی بود؛ روشی که در دوره ساسانیان، 
به دلیل سابقه شهرنشینی و موبدی خاندان آن ها، 
کمتر به چشم می آمد. برخی از نام های اسطوره ای 
ایران، مانند آرش، قارن، گودرز، گیو، بیژن، زراسب، 
ــادآور شخصیت ها و  پالشان، فرهاد و... اصــواًل ی
دودمان هایی است که حتی در دوره ساسانی و پس 
از آن، در دوره اسالمی نیز، برخی از آن ها جایگاه 

اجتماعی و سیاسی خود را حفظ کردند.

گزارش تاریخی ایران باستان

 دزدی کردن ملکه ویکتوریا
 از تیمورلنگ!

یکی از مشهورترین جواهرات جهان که توجه 
از  بیش  طی  را،  دنیا  فرمانروایان  از  بسیاری 
ــرد، یــاقــوتــی  ــ ــود مــعــطــوف ک شــش قــرن بــه خـ
سرخ رنگ و 361 قیراطی )72 گرمی( مشهور 
به یاقوت تیمورلنگ اســت. ظاهرًا این یاقوت 
ــان حمله تیمور به هندوستان در سال  در زم
دست  به  غنیمت  عنوان  به  خورشیدی   777
وی افتاد. از گذشته این یاقوت و این که در ابتدا 
متعلق به چه کسی بوده است، اطالعات زیادی، 
جز در قالب افسانه و داستان، وجود نــدارد. به 
هــرحــال، ایــن سنگ قیمتی و منحصربه فرد، 
پس از مرگ تیمورلنگ، به دست جانشینانش 
ــاره سر از هندوستان درآورد. روی  افتاد و دوب
این یاقوت بزرگ، نام تعدادی از صاحبانش، به 
زبان فارسی کنده کاری شده است؛ تیمورلنگ، 
محمد  عالمگیرشاه،  جهانگیرشاه،  اکبرشاه، 
فرخ و احمدشاه درانــی. جالب است بدانید که 
در دوره صفویه، این یاقوت مدتی را به عنوان 
هدیه در اصفهان گذراند، اما دوباره و در قالب 
هدیه به هندوستان برگردانده شد. هنگامی که 
نادرشاه در سال 1118 خورشیدی به هند حمله 
کرد، یاقوت مشهور نیز، جزو غنایم وی درآمد و 
به مشهد آورده شد. احمدشاه درانی که یکی از 
ســرداران نادرشاه بود، پس از کشته شدن وی، 
یاقوت را از آن خود کرد و به کابل برد. اما بعدها و 
در خالل درگیری هایی که جانشینان احمدشاه 
با هندی ها داشتند، همان طور که اشــاره شد، 
ــاره به هندوستان بازگشت و  یاقوت ســرخ دوب
این بار با لطایف الحیل و کالهبرداری، به دست 
انگلیسی های طماع افتاد. آن ها هم این جواهر 
گران قیمت را به لندن فرستادند. در سال 1853 
میالدی، ملکه ویکتوریا دستور داد که یاقوت 
سرقتی را به صورت نگین در یک گردنبند طال 
قرار دهند تا او، آن را به گردن بیاویزد. از آن زمان 
به بعد، با وجود اعتراضات گاه و بی گاه هندی ها، 
یاقوت تیمورلنگ روی گردن ملکه های انگلیسی 
جاخوش کرده است و آن ها ابدًا مایل نیستند از 

این شیء زیبا و قیمتی دست بکشند!

فرانک موریس)سمت راست( که نقش او را در فیلم »فرار از آلکاتراز« کلینت ایستوود )سمت چپ( ایفا کرد
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تست هوش هوش منطقی

می خواهیم کاشی بعدی را پیدا کنیم. کدام گزینه 
مناسب آن است؟

حل جداول ومعماها
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جواب ها

  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.

951278346
842396517
673514982
436921875
519783264
728645193
195437628
387162459
264859731

523987461
467315892
918264375
379542618
185639724
246871539
794153286
852796143
631428957 
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دیواری برجلوی آب- برص 5.  مطیع-قفل باز کن-دانه 
کش بی آزار 6. جلودار-مولد برق 7. دیکتاتور-کتاب 
مانی 8. محله -فــریــاد-اســب چاپار 9. خانه پشت به 
آفتاب-مایع نشاسته- مقابل رویه 10. رئیس 11. کاغذ 
نامرغوب- لقب اشرافی اروپا-مخفف شاه 12. کپی روی 

دی.وی.دی-باتالق زاینده رود

 عمودی : 1.لــغــزش پــا-آزمــون ورودی دانشگاه 2. 
 .3 پرحرفی- فضا و کیهان به التین- حــرف همراهی 
بزرگ ترین رودخانه استان همدان 4. از رفته به جا ماند-
رخت پوستی-یمین 5. گاو تبتی-خانه کوچک- چیز 6. 
قورباغه-نت بیمار-مجموعه ای با بازی هادی حجازی فر 
7. ویزا-مترادف آشغال- بله آلمانی 8.  یگانه-مسکن- 
فیلمی از داوودنژاد 9. ساز سیمی-مذکر-گوشه نشین 

شـــطـــرنـــج10. 
ــی   ــرای ــرگ ــوی ــص ت
قــیــد  ــی  ــ ب  .11
و بــنــد- بــتــکــده 
ــعـــروف هــنــد-  مـ
خرده سنگ 12. 

تاالب-ضاللت

افقی:1. بزرگ ترین دریاچه آب شیرین جهان–فیلمی با بازی آناهیتا نعمتی 2. آب 
شرعی-ساختمانی معروف در نیویورک-عضو چهره3. پایتخت کشور غنا 4. مغازه-

افقی:1. بازیگر سریال در حاشیه 2. پژواک-گودال-موضوع 3. نگاه خیره-گوسفند 
جنگی- خزنده گزنده  4. سرگشته-بها 5. حرف تنفر-گنجینه لباس- اسب چاپار 

6. ورزش راکتی 7. از حشرات 8. اجداد- پیشوای مذهب 
کاتولیک-  لحظه 9. اندرز- شایستگی 10 . جام قهرمانی– 
حافظه - سطح 11. میدان بوکس – سالح زنبور– کوزه 12. 

کنایه از پندی را فراگرفتن و به کار بستن

عمودی: 
1. نوعی دسر– اجاره خانه  2. خرابکاری اینترنتی- عدد 
روستا - لباس ورزش شنا 3. صوم –جسم- از قدیمی ترین 
ارزهای جهان  4. کابوی معروف –جانشین دکمه- سوغات 
اصفهان  5. نفی عامیانه – از گیاهان گلدار 6. کهف– یک 
ششم چیزی  7. اشــاره نامعلوم– مظهر پلیدی  8. بلور– 
عدد تنفسی  9. خاک کــوزه گری – تربت-  نامه بر  10. 
روز– مرگ- تاج 11. پاسبان – سفید آذری – خوب نیست  

12. جوی – نمونه 
رایگان کاال
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تست هوش:   با توجه به نحوه چرخش مربع و نیز نقطه سیاه رنگ، به راحتی 
مشخص می شود پاسخ صحیح، گزینه 2 خواهد بود.

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

بازی ریاضی

اختالف تصاویر:

هوش منطقی :
 پــاســخ عــدد 12 اســـت.  توضیح 
بــا ذکــر مثال در شکل: هــر عدد 
کوچک، در عــدد قبل از خودش 
ضــرب مــی شــود و حــاصــل، عدد 
بـــزرگ را در بــخــش روبـــه رویــی 

می سازد.مثال: 
 42=)1-7(×7

6=)1-3(×3

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

سه حرفی: آرش، سوار، سرا، شور، روش، رسا، روس و ...
چهار حرفی: سوار، راسو، واشر و ...

پنج حرفی: سشوار

با توجه به منطق موجود بین اعداد، مشخص کنید 
چه عددی باید جایگزین عالمت سوال شود.

شرح در متن

حل جدول:

ا  ى  ا    ن   گ  ب   ب   ر          س 
ى س ن   ا  ج  ر  ى  ى  س  ت  ا  ژ        
و و  ل  و  ر   ى  ت   ه ش  ب  ت  ه ش    

ن ا  ک  ى  ت   ر   ا  ه  ق  ج        ا 
ا ن  د   ک  ب   خ   ر  ب   ر  ق   ر    

 

ا ن  ى  ب  ب   ب  م س    

ر ج  ا   د  ه   ى  ر    
   

ا و  ر  ن  ى  م  ر   و   ش 

ا ن د  و  ر  ک   ى  د    
 

بازی با کلمات

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

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این 2 تصویر مشابه  را  پیدا کنید؟
 با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

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

اختالف تصاویر

ی: 
ض

ی ریا
باز

معما 

معمای سود بیشتر! مجید بیشترین سود را کرده است. مجید: مبلغ 200 
هزار تومان سود، مرد فروشنده: 150 هزار تومان سود و داریوش: 100 هزار 

تومان از این معامله سود برده اند.

سود بیشتر!

مجید، قصد دارد یک پاور بانک دست دوم بخرد. 
به مغازه ای می رود. مرد فروشنده که پاور بانک 
مد نظر مجید را 250 هزار تومان از شخص دیگری 
خریده اســت، آن را به قیمت 400 هزار تومان به 

مجید می فروشد.
ــاور بانک را به قیمت  ــردای آن روز مجید ایــن پ ف
500 هزار تومان، به داریوش، یکی از همکارانش، 
مــی فــروشــد. البته طولی نمی کشد کــه متوجه 
می شود پسرعمویش، بهزاد، حاضر بوده در ازای 
خرید این پاور بانک، 700 هزار تومان به او بپردازد. 

بالفاصله  مجید  همین  ــرای  ب
پیش داریــوش می رود و پاور 
600 هزار  بانک را به مبلغ 

تومان از او می خرد! و در نهایت 
آن را به بهزاد می فروشد.

به نظر شما، در ایــن بین، چه 
کسی بیش از دیگران سود برده 
است. مجید، داریوش یا آن مرد 
فــروشــنــده؟ و مــیــزان ســودش 

چقدر است؟
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اختصاصی خراسان

در امتداد تاریکی

ن
سا

را
 خ

  از
ی 

ص
صا

خت
ا    ا

 ه
س

عک

مرگ 3کارگر در حادثه سقوط یک ابالبر در ایستگاه مرتو 
سه نفر از کارگران کارگاه ایستگاه متروی تقاطع 
خیابان های آزادی و شهید نواب صفوی تهران در 
اثروقوع یک حادثه جان باختند. به گزارش  مهر به نقل 
از روابط عمومی متروی تهران، ساعت ۱۰ دیروز بر اثر 

وقوع یک حادثه، سه نفر از کارگران پیمانکار کارگاه 
ایستگاه R7 )تقاطع خیابان های آزادی و شهید نواب 
صفوی( شامل اپراتور دستگاه باالبر و دو نفر جوشکار 
بر اثر سقوط باالبر کارگاهی جان باختند.بر اساس 
اطالعات اولیه، علت حادثه مذکور خــروج کابین 
دستگاه باالبر پیمانکار پروژه از روی ریل و سقوط آن 
بوده است؛ اطالعات تکمیلی پس از تحقیقات  گروه 

کارشناسی حادثه مستقر در محل حاصل می شود. 

ماجرای دزد خواب آلود!

واقعیت آن است که اعتیاد مرا به سوی سرقت کشاند تا بتوانم 
خانواده  در  که  حالی  در  کنم  تامین  را  اعتیادم  هــای  هزینه 
آبرومندی رشد کردم و ....  این ها بخشی از اظهارات جوان 3۰ 
ساله ای است که به همراه دیگر اعضای باند و به اتهام سرقت 
دوچرخه توسط نیروهای ورزیده کالنتری شفای مشهد به چنگ 
قانون افتاده است. این جوان معتاد و سابقه دار با بیان این که 
دوست داشتم روزی مهندس شوم اما دوستانم مرا با مواد مخدر 
آشنا کردند، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
ــرودار و اصیل در مشهد به  کالنتری گفت: در یک خانواده آب
دنیا آمدم. پدرم کارمند بانک بود و در میان مرم عزت و آبرویی 
داشت، به طوری که دیگر خواهران و برادرانم هر کدام از موقعیت 
اجتماعی خوبی برخوردار شدند و پدرم نیز همه تالشش  را برای 
سعادت و خوشبختی فرزندانش به کار می گرفت اما در این 
میان، من که فرزند آخر خانواده و به قول معروف ته تغاری بودم 
بیشتر از خواهران و برادران دیگرم مورد توجه قرار می گرفتم، 
به طوری که هیچ کس به من کاری نداشت و من هر گونه که دلم 
می خواست رفتار می کردم. تا این که در دوران دبیرستان و به 
پیشنهاد یکی از دوستانم که مقداری تریاک به همراه داشت، پای 
بساط مواد مخدر نشستم. از آن روز به بعد گاهی در منزل یکی از 
دوستانمان جمع می شدیم و به بهانه درس خواندن، مواد مخدر 
مصرف می کردیم. از همان دوران نوجوانی دوست داشتم روزی 
مهندس شوم و دیگران مرا آقای مهندس صدا بزنند، به همین 
دلیل تالش می کردم تا با بچه های درس خوان مدرسه ارتباط 
برقرار کنم ولی وقتی لذت زودگــذر مواد مخدر را چشیدم، به 
طرف دوستان خالفکارم سوق پیدا کردم. کار به جایی رسید 
که دیگر نمی توانستم حتی یک روز را بدون مواد مخدر سر کنم. 
چندین بار با گرفتن قرص هایی از داروخانه سعی کردم اعتیادم را 
به طور پنهانی ترک کنم اما هیچ فایده ای نداشت و دوباره مصرف 
را شروع می کردم. آن قدر غرق در اعتیادم شدم که نتوانستم 
دیپلم بگیرم. پدر و مادرم زمانی متوجه اعتیادم شدند که برای 
اولین بار به اتهام نگهداری موادمخدر دستگیر شدم. از آن روز 
به بعد خانواده ام نیز مرا طرد کردند و من به ناچار از پاتوق های 
استعمال مواد مخدر سر در آوردم. بعد از آن بود که به پیشنهاد 
همان دوستان پاتوق نشین و برای تامین هزینه های اعتیادم وارد 
باندهای سرقت شدم. هر چیزی را می توانستم به سرقت می بردم 
و به مالخران می فروختم. سر و وضع ظاهری ام به اندازه ای آشفته 
و به هم ریخته بود که جرئت حضور در خیابان را نداشتم تا این که 
چند روز قبل دیگر همدستانم دستگیر شدند و بعد از آن پلیس 
مرا هم در خواب دستگیر کرد و.... شایان ذکر است، به دستور 
سرگرد علی امارلو )رئیس کالنتری شفا( تحقیقات بیشتر درباره 

سرقت های احتمالی دیگر این باند ادامه دارد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

سومین شبکه بزرگ تغییر سریال گوشی های سرقتی در مشهد متالشی شد

زورگیران زیر چتـر مافـیا!

سرقت نافرجام از طالفروشی با فعال شدن سامانه مها 

سرقت  از  بم  انتظامی  توکلی/ فرمانده 
ــی در ایــن  ــروش ــالف ــک ط ــام از ی ــرج ــاف ن
شهرستان با فعال شدن سامانه مها خبر 

داد. 
ــان، سرهنگ نجفی  ــراس ــزارش خ بــه گـ
ــردی که به قصد سرقت از یک  افـــزود: ف
طالفروشی در بم وارد این مغازه شده بود 
و می خواست با تهدید فروشنده اقدام 

به سرقت کند، با فعال شدن سامانه مها 
 و به صدا در آمدن آژیر از محل  گریخت.
ــه داد: به محض ورود ســارق به  وی ادام
فشردن  با  طالفروشی  متصدی  مغازه، 
پدال مربوط، پلیس را  از موضوع  مطلع 
کرد و همزمان آژیرهای خطر نیز به صدا 
در آمدندکه این سارق بالفاصله از محل 

متواری شد و در سرقت خود ناکام ماند .

سیدخلیل سجادپور- با دستگیری ۱۰ 
عضو یک شبکه بــزرگ دیگر زورگــیــری و 
ــروش گوشی هــای سرقتی در  خرید و ف
مشهد، زوایای دیگری از ماجرای مافیای 

مخوف در زیر پوست شهر فاش شد.
ــزارش اختصاصی خــراســان، در پی  به گ
افزایش زورگیری و گوشی قاپی با تهدید 
ــالح ســـرد، در مناطق مختلف شهر،  س
با  پلیس  غیرمحسوس  هـــای  فعالیت 
صدور دستورات ویژه ای از سوی سردار 
انتظامی  )فــرمــانــده  تقوی  محمدکاظم 
خراسان رضوی( برای ریشه یابی و کالبد 
شکافی زورگیری ها آغاز و با دستگیری 
اعضای دو شبکه بزرگ سرقت مشخص شد 
که مافیای گوشی های سرقتی با ترغیب 
نوجوانان و جوانان به زورگیری و گوشی 
قاپی در مناطق حاشیه ای شهر، شبکه 
گسترده ای را بــرای اقدامات مجرمانه و 
مخوف خود به راه انداخته اند. بررسی های 
کارشناسی و تخصصی کارآگاهان عملیات  
ــوی که  ــژه پلیس آگاهی خــراســان رض وی
اولین شبکه مافیای گوشی های سرقتی را 
متالشی کردند، نشان داد که سرکردگان 
اصــلــی ایــن مــافــیــای مــخــوف در یکی از 
و  هستند  مستقر  همسایه  کــشــورهــای 
عوامل آن ها در داخل کشور، شبکه های 
زنــجــیــره ای را از هنگام گــوشــی قــاپــی و 
زورگیری تا انتقال 48 ساعته به خارج از 

کشور اداره می کنند.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، 
با لو رفتن ایــن شبکه هــای مخوف که با 
تغییر سریال گوشی های سرقتی، آن ها را 
غیرقابل ردیابی می کردند، تالش شبانه 
روزی نیروهای انتظامی برای شناسایی 

شبکه های دیگر در مناطق مختلف شهر 
مشهد با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ 
عباس صــارمــی ســاداتــی )رئــیــس پلیس 
مشهد( ادامه یافت و دومین شبکه زورگیری 
و تغییر سریال گوشی هــای سرقتی در 
شمال مشهد متالشی شد. در ادامه ریشه 
یابی و دستگیری دیگر زورگیرانی که زیر 
چتر مافیای گوشی های سرقتی فعالیت 
ــژه ای از نیروهای  ــروه وی مــی کــردنــد، گ
کارآزموده کالنتری شهرک ناجای مشهد 
نیز به فرماندهی سرهنگ محمد فیاضی 
با  )رئیس کالنتری( وارد عمل شدند و 
ردیابی  به  انتظامی  هــای  گشت  تقویت 
عامالن سرقت هــای مذکور پرداختند. 
آنان که شگردهای پیچیده اعضای مافیای 
مذکور را زیر ذره بین تالش های شبانه 
روزی خود قرار داده بودند به رصدهای 
اطالعاتی در حوزه استحفاظی ادامه دادند 
تا این که بیست و هفتم مهر گذشته، گروه 
آموزش دیده گشت غیرمحسوس درحالی 
به سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت 
آپاچی مشکوک شدند که با شیوه ای خاص 
شماره های پالک انتظامی موتورسیکلت 
را تغییر داده بودند. موتورسواران که در 
شده  پلیس  نیروهای  متوجه  لحظه  یک 
بودند، از محل گریختند اما در نهایت با 

تیراندازی هوایی و هوشیاری نیروهای 
گشت، در محاصره قرار گرفتند و به دام 
افتادند. در بازرسی بدنی از متهمان به 
ــالوه بر یک قبضه شمشیر  زورگــیــری، ع
نیم متری، دو دستگاه گوشی سرقتی نیز 
کشف شد. همزمان با انتقال 3 متهم ۱9 و 
2۰ ساله به کالنتری، دو مال باخته نیز که 
ساعتی قبل طعمه زورگیران مخوف شده 
بودند با  مراجعه به دایره تجسس کالنتری، 
زورگیران آپاچی سوار را شناسایی کردند. 
به گــزارش خراسان، با توجه به اهمیت و 
حساسیت موضوع، قاضی دکتر اسماعیل 
رحمانی کالکوب، )معاون دادستان مرکز 

ــوی( دســتــورات محرمانه و  خراسان رض
خاصی را برای دستگیری دیگر اعضای 
مرتبط با این باند زورگیری در حالی صادر 
ــرد کــه مقام قضایی احتمال مــی داد  ک
اعضای این باند زیر چتر مافیای گوشی 
های سرقتی فعالیت می کنند. به همین 
دلیل گروه ویژه نیروهای تجسس کالنتری 
با آغــاز بازجویی های تخصصی به سرنخ 
هایی از تغییر سریال گوشی های مذکور 
رسیدند و با هماهنگی قاضی رحمانی وارد 
عملیات شناسایی شدند. گزارش خراسان 
حاکی است ماموران انتظامی در ادامه این 
عملیات، مالخر معروف به »سرخه« را به دام 

انداختند که مشخص شد او گوشی های 
سرقتی را از زورگیران خریداری می کند  و 
به دیگر مالخران شبکه مافیایی می فروشد.

در بازرسی از مخفیگاه مالخر عــالوه بر 
چندین دستگاه گوشی سرقتی، مقادیر 
زیادی مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط 
شد. بررسی های کارشناسی نشان داد: 
گوشی های سرقتی پس از چند بار خرید 
و فروش توسط اعضای شبکه، در نهایت با 
پیک موتوری به بولوار شهید مفتح )سی 
متری طالب( منتقل می شوند و افرادی 
در پوشش فروشگاه تلفن همراه، به تغییر 
شماره سریال گوشی ها می پردازند و سپس 
گوشی  های غیرقابل ردیابی را دوبــاره با 
پیک موتوری برای عوامل دیگر این شبکه 
مافیایی ارسال می کنند. گزارش خراسان 
حاکی است در ادامه این عملیات گسترده، 
نیروهای کالنتری شهرک ناجا موفق شدند 
۱۰ عضو این شبکه گسترده را با نظارت 
مستقیم سرهنگ صارمی ساداتی دستگیر 
و تعداد زیــادی گوشی های سرقتی را به 

همراه یک قبضه شمشیر کشف کنند.
تحقیقات گسترده ماموران تجسس بیانگر 
آن بود که سرکردگان این شبکه پس از 
خرید گوشی از زورگیران و با پرداخت 5۰ 
تا 5۰۰ هزار تومان به دیگر اعضا، گوشی 
ها را فلش می زدند و غیرقابل ردیابی می 
کردند. بنابر گزارش خراسان، بررسی های 
بیشتر برای ریشه یابی کامل و شناسایی 
دیگر اعضای این شبکه مافیایی با دستورات 
قاضی دکتر رحمانی درحالی ادامه دارد 
که سه زورگیر جوان آپاچی سوار تاکنون به 
هشت فقره زورگیری با تهدید سالح سرد 

در مشهد اعتراف کرده اند.

اعضای این شبکه در چند شاخه زورگیری، مالخری و غیرقابل ردیابی کردن گوشی های سرقتی فعالیت داشتند
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لوازم خانگی بر مدار رشد تولید 

آمــار تولید شــش ماهه کــاالهــای منتخب 
صنعتی حاکی از ایــن اســت که دو کاالی 
ــبــاس شــویــی  بین  تــلــویــزیــون و مــاشــیــن ل
محصوالت با بیشترین رشد تولید قرار گرفته 
انــد. هاشمی دبیر انجمن تولیدکنندگان 
ــوازم خانگی ایــن رشــد تولید را مربوط به  ل
باالرفتن عمق ساخت داخل این محصوالت 
دانسته و پیش بینی کرده است در صورت 
ــط  ــر در رواب ــه رونـــد کنونی، حتی اگ ادامـ
اقتصادی کشورمان با دیگر کشورها تغییری 
ایجاد نشود، رشد 25 درصدی تولید لوازم 

خانگی ایرانی طی امسال حاصل شود.
)منابع: اقتصاد نیوز؛ شبکه خبر سیما(

تاملی در افزایش بیش از 
200درصدی معامالت مسکن 

نگاهی بــه گـــزارش بانک مــرکــزی از وضعیت 
معامالت مسکن در تهران نشان می دهــد در 
شهریور سال 99 ،تعداد معامالت آپارتمان های 
ــزار و 500 واحد  مسکونی شهر تهران به 8ه
مسکونی رسیده است که نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل رشــد بیش از 203 درصـــد را نشان 
می دهد.اکنون این پرسش مطرح است که این 
رشد شگرف را باید نشئت گرفته از چه عاملی 
دانست؟ آیا بازار مسکن با پدیده خوشایند رونق 

مواجه شده است یا دالیل دیگری وجود دارد؟
برای یافتن پاسخ این پرسش باید چند مولفه را 
درنظر داشت که شاید مهم ترین آن ها قیمت باشد.
در گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر 
مربع بیش از 24 میلیون تومان است به طوری که 
در شهریور ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع 
زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران نسبت به 
شهریور سال قبل بیش از 91 درصد و نسبت به 
ماه قبل بیش از 5و یک دهم درصد افزایش نشان 
می دهد که گویای آن است که افزایش معامالت 
با افزایش جدی قیمت نیز همراه بوده است، این 
موضوع نشان می دهد بخشی از افزایش معامالت 
ناشی از هجوم مشتریان اعم از واقعی و دالل به این 
بازار از ترس حفظ قدرت پول و گران تر نخریدن 
در آینده است، عالوه بر این 38درصد واحدهای 
مورد معامله تا 5سال ساخت یعنی نوساز بوده اند 
و سهم واحدهای زیر 80متر نیز در این معامالت 
ــاالی 55درصـــد اســت که ایــن ارقــام نیز نشان  ب
می دهد بخش قابل توجهی از تقاضا معطوف به 
تولیدات با متراژ کمتر است که خرید آن ها ارزان 
تر تمام می شود. وقتی این اطالعات را در کنار آمار 
تولید مسکن یعنی تعداد 76هزار و 500 پروانه 
ساختمانی شهر تهران بگذاریم که کسری باالی 
10درصــدی نسبت به جمعیت این شهر دارد، 
گویای آن است که افزایش معامالت مسکن بیشتر 

ناشی از تحریک تقاضاست تا رونق در این بازار.

ــرح  تامین  رئیس مجلس از مراحل پایانی ط
کــاالهــای اساسی خبر داد. طرحی که طبق 
اطالعات اولیه آن، قرار است هر ماه به 30 میلیون 
ایرانی مبلغ 60 هزار تومان و به 30 میلیون عضو 
دهک های پایین نفری 120 هزار تومان کاالبرگ 
الکترونیکی تخصیص یابد. این طرح در ابتدا 
با  ابهامات مالی از سوی کارشناسان از جمله 
مرکز پژوهش های مجلس مواجه شده بود. اما 
به نظر می رسد اکنون این موارد در تعامل دولت 
و مجلس برطرف شده اند.به گزارش خبرگزاری 
خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در 
نشست دیروز مجلس از آغاز طرح تامین کاالهای 
اساسی به زودی خبر داد و گفت: همان طور که 
رهبر معظم انقالب نیز بر لزوم حمایت معیشتی از 
مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر تاکید کردند، 
مجلس در گام های پایانی اجرایی سازی طرح 
حمایت معیشتی از مردم است. وی ادامه داد: 
با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در شرایط 

دشوار معیشتی مردم احساس کنند که در وسط 
مشکالت تنها هستند و کسی در اندیشۀ کوچک 
شدن سفرۀ آن ها نیست. به زودی با حفظ کرامت 
ملت شریف و سرافراز ایران و با همراهی مدیران 
اجرایی تامین کاالهای اساسی خانوارها آغاز 
می شود.به گزارش خراسان، هر چند باید منتظر 
نهایی شدن طرح مجلس در این خصوص بود، 

اما بر اساس آن چه پیشتر منتشر شده، قرار است 
در قالب اصالح قانون بودجه امسال، 30 هزار 
میلیارد تومان برای تامین کاالهای اساسی مردم 
از طریق کاالبرگ الکترونیک اختصاص یابد، به 
این صورت که پیش بینی شده 60 میلیون نفر 
کارت طرح معیشت دریافت کنند و این کارت 
ماهانه برای هر یک از افراد به میزان 120 هزار 

تومان برای خرید کاالهای اساسی شارژ شود. 
طبق پیش بینی ها، از این تعداد، کارت خرید 
کاالهای اساسی برای 30 میلیون نفر افراد کم 
درآمد بدون پرداخت هزینه خواهد بود و برای 
30 میلیون نفر باقی مانده با پرداخت 50 درصد 
هزینه خرید، کارت 120 هزار تومانی به هر فرد 
اختصاص خواهد یافت.شایان ذکر است پیشتر 
و در تاریخ 8 مهرماه، کلیات این طرح به تصویب 
مجلس رسید، اما برای رفع ابهامات موجود به 
کمیسیون برنامه و بودجه برگشت داده شده 
بود. این ابهامات بیشتر ناظر به تامین منابع طرح 
بودند. دو روز قبل نیز دستیار سیاسی و رسانه ای 
رئیس مجلس از برگزاری جلسه ای با حضور 
رئیس مجلس و برخی مسئوالن دولتی و برخی 
نمایندگان مجلس برای تامین منابع اجرای 
این طرح خبر داده بود.در عین حال حاج بابایی 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از توافق با دولت 

درباره منابع این طرح خبر داده است.

گام های پایانی برای طرح معیشتی
طرح تامین کاالهای اساسی برای 60 میلیون نفر به گفته رئیس مجلس به زودی آغاز می شود

بورس زیرذره بین  بهارستان
طرح جدید مجلس برای اصالح قانون بورس  

شاخص کل بورس تهران دیروز هم با ریزش 37 
هزار واحدی به نیمه پایینی کانال 1.3میلیون 
واحــد سقوط کــرد. این رونــد ریزشی در حالی 
است که دیروز درمجلس با حضور رئیس سازمان 
ــازار  بـــورس گــزارشــی در خــصــوص وضعیت ب
سرمایه قرائت شد.به گزارش خراسان، در موج 
جدید ریزشی بورس که از 21 مهرماه آغاز شده 
،شاخص حدود 20 درصد سقوط کرده است و از 
حدود 1.6میلیون واحد به نزدیکی 1.3میلیون 
واحد رسیده است. دیروز رئیس سازمان بورس 
در مجلس با تشریح اقدامات خود ضمن اشاره به 
تقویت بازارگردانی برای تعادل بخشی به بورس 
گفت: برای رسیدن بازار سرمایه به یک تعادل 
باید این موضوع به طور جدی دنبال شود، حدود 
20 شرکت این قرارداد خود را تمدید نکردند و 
سازمان بورس اعالم کرده شرکت های متخلف 
مستوجب جریمه های مالی و برخورد هستند.
دیروز همزمان گزارش کمیسیون اقتصادی در 
خصوص وضعیت بازار هم قرائت شد. گزارشی 
که به طور عمده مربوط به تحلیل روند گذشته، 
علل رشد بی سابقه در دوسال اخیر، اقدامات 
سازمان بورس و تشریح وضعیت فعلی بود. در 

ــزارش تصریح شده است که  طی سه  این گ
ماه نخست حــدود 50 هــزار میلیارد تومان 
منابع از ســوی اشخاص حقیقی وارد بــازار 
شده اســت، اما در مقابل عرضه سهام بیش 
از 3500 هزار میلیارد تومان بوده است که 
بیانگر اثر چندین برابری سرمایه وارد شده بر 
ارزش دارایی  هاست  .در بخش پیشنهادها هم 
موارد مختلفی ذکر شده است که مهم ترین آن 
تکلیف به وزارت اقتصاد برای اجرایی کردن 

شورای عالی ثبات مالی طی سه ماه است. 
همچنین تصریح شــده اســت کــه» سازمان 
بورس مکلف است حداقل 10 درصد کارمزد 
معامالت اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش 
هزینه معامالت برای خریداران و فروشندگان، 
به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار 
سرمایه پیش بینی کند.«گفتنی است دیروز در 
مجلس طرح » اصالح قانون بازار اوراق بهادار« 
اعالم وصول شد. در همین حال هنوز صندوق 
قابل معامله نشده  پاالیش یکم )دارادوم( 
است. شرکت سپرده گذاری مرکزی علت این 
موضوع را ثبت نشدن افزایش سرمایه برخی 

از شرکت های حاضر در صندوق اعالم کرد.  

منوی پاییزه خودروسازان با قیمت جدید 
مجوز افزایش قیمت 25 درصدی برای خودروسازان صادر شد 

ــرد که  ــالم کـ ــ ــس شــــورای رقــابــت اع ــی رئ
ــزایـــش قیمت  ــوز افـ ــج خــــودروســــازان م
محصوالت را بــرای پاییز امسال دریافت 
کرده اند. در همین حال تسنیم اعالم کرد که 
این افزایش تا 25 درصد خواهد بود. در این 
باره رضا شیوا رئیس شورای رقابت، گفت: 
براساس مصوبه اردیبهشت ماه امسال در 
شورای رقابت، خودروسازان می توانند هر 
سه ماه یک بار براساس نرخ تورم بخشی که 
از سوی بانک مرکزی اعالم می شود حداکثر 
افزایش قیمت ها را در محصوالت اعمال 
قیمت ها  افزایش  امکان  بنابراین  کنند. 
در پاییز متناسب با نرخ تورم بخشی وجود 
ــاس خبرها حاکی از آن  دارد. بــر ایــن اس
است که خودروسازان برای سه ماه سوم، با 
ارائه هزینه های تولید درخواست افزایش 
قیمت ها را به وزارت صنعت ارائه کرده اند. 
وزارت صمت هم ایدرو را به عنوان مسئول 
نظارت بر صنعت خودرو، تعیین کرده و پس 
از برگزاری جلسات بین سه طرف شورای 
رقابت، خودروسازان و ایدرو، تجدید نظرها 
برای تغییرات قیمتی خودرو در سه ماه سوم 

امسال تصویب شده است. مطابق این مصوبه، 
خــودروســازان مطابق با نرخ تــورم بخشی که 
ــرده، مجاز به افزایش  بانک مرکزی اعــالم ک
حداکثر 25 درصدی در قیمت ها شده اند. به 
گزارش خراسان، در شرایطی همچنان مدل 
ــودرو توسط  ــذاری خ شبه دستوری قیمت گ
شــورای رقابت دنبال می شود که این روش 
نتوانسته است معضالت بــازار خــودرو را حل 
کند. در این باره مجلس طرح عرضه خودرو از 
طریق بورس را در دستور کار قرار داده که به نظر 
می رسد می تواند با راه حلی بین تعیین قیمت 
شبه دستوری  یا تعیین قیمت بازاری، خودرو را 
با حداکثر شفافیت به دست متقاضیان برساند 

اما، این طرح تاکنون نهایی نشده است. 

انتصابات جدید در بانک سپه 
مدیریت شعب خراسان رضوی 

طی احکامی از سوی چقازردی مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره بانک سپه، سرپرست جدید 

شعب بانک سپه خراسان رضوی منصوب شد.
به گــزارش روابــط عمومی بانک سپه خراسان 
رضوی ،با حضور دکتر عیسی کاظم نژاد عضو 
هیئت مدیره و علیرضا نقوی مقدم مدیر امور 
ناحیه 3 بانک سپه، کیومرث مهدوی میالنی به 
سمت مدیریت امور ناحیه4 این بانک و محمد 
بانک  شعب  سرپرست  سمت  به  براتی  حسن 
سپه خراسان رضوی منصوب شدند.شایان ذکر 
است پیش از این کیومرث مهدوی میالنی مدیر 
شعب بانک سپه خراسان رضــوی بود و محمد 
حسن براتی نیز مدیریت شعب منطقه هرمزگان 

و سیستان و بلوچستان را در کارنامه خود دارد. بازار خبر

افت قیمت دالر تا 28 هزار تومان

خراسان - پس از افت شدید قیمت دالر در هفته 
گذشته از حدود 32 به 27 هزار تومان، قیمت 
دالر در روزهای گذشته به کانال 29 هزار تومان 
صعود کرد ولی روز گذشته دوباره روند نزولی را 

در پیش گرفت و به نرخ 28 هزار تومان رسید.

قیمت گوشت قرمز اعالم شد

فارس - معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت 
گفت: از شنبه آینده گوشت قرمز با حداکثر سود 
15 درصد در میادین میوه و تره بار توزیع می شود. 
قبادی افزود: اکنون قیمت مناسب برای عرضه 
گوشت گوساله بر اساس نوع گوشت بین 120 تا 
140 هزار تومان است و بیش از این قیمت گران 
فروشی محسوب می  شود. دادرس مدیرعامل 
اتحادیه دام سبک نیز قیمت تمام شده تولید هر 
کیلو گوشت گوسفندی در کشتارگاه  را 110 تا 
120 هزار تومان و برای مصرف کننده  قیمت تمام 

شده به عالوه 10 درصد سود اعالم کرد.

افزایش مجدد وام خرید مسکن 
فعال منتفی است

مهر - وزیر راه دربــاره افزایش سقف وام خرید 
مسکن گفت: منتظریم قیمت ها فروکش کند و 
سپس سر فرصت در این باره تصمیم گیری کنیم. 
اسالمی درباره افزایش سقف وام مسکن گفت: 
افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن باید در 

شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود.



سه شنبه  6  آبان1399
11ترحیم و تسلیت10 ربیع االول 1442.شماره 20508 پذیرش تلفنی:37010 -  37009999 پذیرش آگهی های ترحیم و  تسلیت: 

www.37010.ir :پذیرش اینترنتی



طلوع آفتاب فردااذان صبح فردانیمه شباذان مغربغروب آ فتاباذان ظهرتهران     طلوع آفتاب فردااذان صبح فردانیمه شباذان مغربغروب آ فتاباذان ظهرمشهد    

نگاه سوم تازه های مطبوعات

انعکاس

سه شنبه  6 آبان 1399، 10  ربیع االول 1442، 27  اکتبر 2020، شماره 20508 ، سال هفتاد ودوم.

امیرمؤمنان، امام علی)ع( می فرمایند:
ـُْؤوٌل. ـَْنُه َمس ـَْت ع ـُواًل بمـا َأن ُکْن َمْشغ

به کاری مشـغول باش که از آن سؤال خواهی شد.
)غررالحکم: ج4، ص601(

 11:48 17:14  17 :33  23:06 4:58 6:23  11:1516:40 16:59 22:33  4:26 5:51 

051           37009111
051        37615042
051    37657772
051   37612035
051   37009777
051  37644355
051    37674334

میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
84411    021 ، )باظرفیت30خط(

051 37009210-16

روابط عمومی:
نمابرتحریریه:

نمابرجوابیه ها:
نمابرآگهی ها:

تلفن امورمشترکین:
نمابرامورمشترکین:

نمابرشهرستان ها:
دفتر تهران: 

تلفن:
مرکزافکارسنجی:

021    88433270
021    88437330

2000999
شهرچاپ خراسان

شرکت  رواق روشن مهر

نمابردبیرخانه:
نمابر تحریریه:

پیامك:
چاپ مشهد:
چاپ تهران:

                www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه خراسان 
را در سایت بخوانید

موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان

سیدعلی علوی
مشهد،بلوارشهید صادقی)سازمان آب(

91735-511
051    37634000
051  37624395
051                      37010

صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:

سردبیر:
دفترمرکزی:

صندوق پستی:
تلفن:

نمابردبیرخانه:
پذیرش  آگهی و اشتراک:

روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تابناک مدعی شد : برخی خریداران سهام  •
باشگاه هــای استقالل و پرسپولیس که گفته 
می شود طی دو ماه آینده در بورس اوراق بهادار 
عرضه خواهد شد، در صدد رسوخ به باشگاه و 
آماده سازی زمینه کار برای تصاحب سهام بیشتر 
یا کاهش قیمت هر سهم هستند تا در قعر قیمت، 
باشگاه را خریداری کنند و پس از مالکیت، به سود 
هنگفتی از راه افزایش ارزش سهام و فروش آن در 
تاالر بورس برسند. گفته می شود حضور مدیران 
ناشناخته و برخی سیاسی در رأس هر دو باشگاه 
و عــزل و نصب هایی همچون برکناری فرهاد 
مجیدی با وجود موفقیت نسبی استقالل و خالی 
کردن پرسپولیس از ستاره های اصلی، همگی 
پازل هایی از یک برنامه مدون است تا این دو تیم 

در بدترین شرایط خود وارد بازار سرمایه شوند.
ــورای شهر  • خبرآنالین خبرداد :  رئیس ش

رویان گفت: تصاویر قبور تعدادی از بانوان در 
آرامستان ایــن شهر که توسط یکی از اعضای 
ــود، به حالت اول  هیئت امنا مخدوش شــده ب
بازگشت.کامبخش ســاالری اظهار کــرد: مزار 
شهرستان رویان در اختیار اداره اوقاف و هیئت 
امنا بوده است. این خطا نیز ازسوی آن ها سرزده 
است. ما امروز در آرامستان حضور پیدا کرده و 
قبور متوفیان بانو را که عکس شان با رنگ پوشیده 
شده بود، پاک کردیم. هیئت امنا با مراجعه به 
خانواده های چهار متوفایی که تصویر قبور با 
رنــگ پوشانده شــده بــود، از آن هــا عذرخواهی 

خواهند کرد.
 عــصــرایــران نــوشــت :  ابــوالــفــضــل عمویی  •

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
خارجی مجلس دربــاره رفع تحریم تسلیحاتی 
ایران گفت: ما گفت و گوهایی را با بعضی کشورها 
برای تامین نیازهای محدودمان در حوزه دفاعی 
آغاز کردیم که در صورتی که بتوانند نیازهای ما را 
تامین کنند هم خرید سالح از این کشورها داشته 

باشیم و هم صادرات آن را انجام دهیم. 

فرهیختگان –این روزنامه با تیتر "ایده سوم  •
ــاره به جلسه رئیس  ــت" با اش بــرای تحرک دول
مجلس با اعضای اقتصادی کابینه نوشت :جلسه 
رئیس مجلس با پنج عضو اقتصادی کابینه درباره 
جبران کسری بودجه و کنترل بازار نتایج مهمی 
داشت تا پارلمان تماشاگر ضعف های دولت یا 

نیروی تند مقابل آن نباشد.
ایران- علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش  •

به سخنان اخیر رهبر انقالب در ستاد ملی کرونا 
در یادداشتی در این روزنامه نوشت : »از مدت ها 
قبل با پدیده افشاگری و تفسیرهای شخصی 
در ورود به حریم های خصوصی شاهد نوعی 
حرمت شکنی بودیم که متأسفانه این امر ابتدا 
از ساحت سیاسی آغاز شده و این روزها در میان 
همه گروه های اجتماعی رایج و قابل مشاهده 
مارکسیستی  پدیده  افشاگری  است. اساسًا 
بود که متأسفانه وارد ادبیات جریانات انقالبی 

ما شد.«
گفت  • در  مــوســویــان  سیدحسین  اعتماد- 

و گو با این روزنامه با بیان این که تــداوم دوره 
ترامپ می تواند به تقابل نظامی با ایران منتهی 
شود،افزود:مذاکره با قاتل ســردار سلیمانی 

سخت تر از مذاکره با بایدن است.
کیهان- ایــن روزنــامــه در پی سخنان رهبر  •

انقالب و انتقاد ایشان از توهین به رئیس جمهور 
نوشت: »بی شک هتاکی به رئیس جمهور و دیگر 
مسئوالن کشور مذموم است اما بد نیست جناب 
رئیس جمهور هم نگاهی به ادبیات خود طی 
این سال ها نسبت به منتقدان داشته باشند. 
لیست عبارات تند و هتاکانه در ایــن ادبیات 
شامل ده ها مورد می شود؛ بزدل، بروید به جهنم، 
دین نشناس، جیب بر، بی شناسنامه، هوچی گر، 
متوهم، عصر حجری، بی عقل، ترسو و... این ها 
مشتی نمونه خروار است که جناب آقای روحانی 

طی این سال ها نثار منتقدان کرده است.«
جـــوان-  عــبــدا...گــنــجــی در سرمقاله این  •

روزنامه با عنوان »ریشه های تندگویی« نوشت 
: »برخی، جمالت بی رحمانه و توهین آلود را 
معادل آزادگی و انقالبی گری می دانند. اصاًل 
برخی درکشور ما انقالبی گری را حصر در زبان 
کرده اند.... برخی با تندگویی، پرخاش و اهانت 
احساس پیشکش خوشایند می کنند، عده ای به 
آنان احسنت می گویند، عده ای می گویند حرف 

دل ما را زدی«.

دستورمقام ارشددولتی برای تهیه 
سبک جدیدزندگی با کرونا 

گــزارش یک نهاد دولتی نشان می دهــد یک 
مسئول ارشــد دولتی طی هفته هــای گذشته 
خطاب به تعدادی از اعضای کابینه گفته است 
"در هیچ حوزه ای با تعطیلی، نه سالمت تضمین 
خواهد شد و نه )این کار( سبک مناسبی از زندگی 
خواهد بود". این مسئول ارشد دولتی همچنین 
از مخاطبان خواسته است »به کمک نخبگان و 
اندیشمندان، برای سبک جدید زندگی نقشه راه 
و پیشنهاد عملی ارائه کنند چراکه تعطیل کردن 
فعالیت ها، جز خسران و پسرفت، عایدی ندارد.«

دولت واشنگتن   به ویژه در دوره ریاست جمهوری 
ــو درآوردن  ــرای به زان ترامپ که به زعــم خــود ب
جمهوری اسالمی ایران ،تمامی تحریم های ممکن 
را اعمال کرده و همچنان در رسیدن به این هدف 
به درهای بسته خورده است، اکنون با خشاب تهی 
از گزینه های تحریم مواجه شده و یکی از مقامات 
واشنگتن به صراحت اذعان کرده که دیگر تحریمی 
نمانده که علیه ایران اعمال نشده باشد. رابرت 
اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران 
گفته که تحریمی نمانده که آمریکا علیه ایران 
اعمال نکرده باشد. وی در پاسخ به پرسشی درباره 
ادعای دخالت ایران و روسیه در انتخابات آن کشور 
گفت: »یکی از مشکالت ما این است که آن چنان 
دو کشور را تحریم کرده ایم که کار چندانی نمانده 
که انجام دهیم.« ترکش خالی تحریم ها ،نکته ای 
است که سیاستمداران ایران و آمریکا نیز به آن 
اشاره کرده و هدف از تکرار تحریم ها و تحریم های 
ــی و تبلیغات بــرای موفق  تکراری را جنگ روان
نشان دادن کارنامه دولت جمهوری خواهان در 
برخورد با ایران دانسته اند. اوبراین در عین حال 
تاکید کرد که کاخ سفید در حال بررسی همه 
اقدامات بازدارنده احتمالی است که بتواند در 
این زمینه علیه ایران، روسیه و چین اعمال کند.
اکنون باید دید رابرت اوبراین و همفکرانش در 

وزارتخانه های خزانه داری و امور خارجه به چه 
تمهید جدیدی برای اتخاذ »اقدام های بازدارنده« 
علیه ایران دست خواهند زد درحالی که خود او 
به صراحت اذعان کرده که دیگر گزینه ای برای 
تحریم های بیشتر علیه ایران باقی نمانده است. 
این  بر  نیز در گزارشی  بلومبرگ  چندی پیش 
موضوع تأکید کرده بود که سیاست تحریم علیه 
ایران به آخر خط رسیده است و آمریکا گزینه های 
زیادی برای اعمال تحریم های بیشتر در اختیار 
ندارد. تحریم های اخیر نیز در اصل، زیر مجموعه 
تحریم های قبلی این کشور )تحریم سیستم بانکی 
ایران( محسوب می شود و به اعتقاد کارشناسان 
موضوع جدیدی نبودبه طوری که بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول در گزارش های اخیر خود 
از تخلیه شدن اثر تحریم های آمریکا پس از سال 
1397 تاکنون سخن گفته اند.به گفته »فیلیپ 
گوردون«  از مشاوران دولت اوباما، "بازبینی سیر 
اقدامات دولت ترامپ ما را به این نتیجه می رساند 
که ترامپ بر سر تحقق رویای بازگشت ایران به 
پای میز مذاکره، به زعم خود برای »توافقی بهتر« 
قمار کــرد. آن هــا تصور می کردند از این طریق 
می توانند تشدید ناآرامی ها را در ایران رقم زنند، 
اما هیچ کدام از این پیش بینی ها  نیز درست از 

آب در نیامد."

ویژه های خراسان  

خشاب یانکی ها خالی شد 
مشاور امنیت ملی آمریکا: گزینه چندان دیگری برای اعمال تحریم های جدید 

علیه ایران نداریم 

در حالی کــه فقط یک  جعفر یوسفی- 
هفته تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
باقی مانده اســت، زمزمه های مذاکره با 
کاخ سفید از داخل کشور هنوز هم توسط 
برخی از افراد  وجریان ها شنیده می شود 
که مورد سوءاستفاده هر دو نامزد انتخابات 
آمریکا نیز قرار گرفته است. در جدیدترین 
واکنش به این زمزمه ها؛سرلشکر باقری 
هدف آمریکا از کشاندن ایران به میز مذاکره 
را تحمیل راهبردها و سیاست های کاخ 
سفید دانست و نتیجه این گونه مذاکره را 
از قبل مشخص شده بیان کرد. به گزارش 
تسنیم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره 
سابقه مذاکرات ایران و آمریکا گفت : »ایران با 
پذیرش برجام با دنیا کنار آمد و پذیرفت که با 
کاهش برخی از وظایفش، از کاهش تحریم ها 
برخوردار شود؛ این درحالی است که کل دنیا 
اذعان دارند که ما به قرارداد خودمان پایبند 
بودیم، اما عهدشکنی آمریکای جنایتکار، 
کار را پیچیده کــرد؛ آن هــا از برجام خارج 
شدند و سیاست اعمال فشار بر ملت ایران 
را دوباره در پیش گرفتند. استکبار جهانی 
تحریم های اقتصادی، تسلیحاتی و ... را علیه 
کشورمان وضع کرده و به دنبال این است 
که ما سیاست های آن ها را بپذیریم؛ آن ها به 
دنبال تسلیم شدن ما در مقابل خواسته های 
مغایر با اهداف انقالب، بوده و هستند. ما یک 
سال صبر کردیم، اما از سال گذشته راهبرد 
»مقاومت فعال« را در پیش گرفتیم.«سرلشکر 
باقری بار دیگر تاکید کرد: »هدف دشمن این 
است که ملت ایران راهبردها وسیاست های 
تحمیلی آمریکا را بپذیرد، آن ها می خواهند 
ایران را پای میز مذاکره بکشانند و نتیجه این 

مذاکره از قبل مشخص شده   و آن تسلیم ایران 
در مقابل آمریکاست که این موضوع هیچ گاه 
با اهداف نظام مقدس ما انطباق ندارد.«وی 
با اشاره به اهمیت غرب آسیا در هرم قدرت 
جهانی نیز گفت : »جنوب غرب آسیا تعیین 
کننده برتری و رهبری در جهان است.« 
سرلشکر باقری با بیان این که »دشمنان اگر 
احساس ضعف کنند، قطعًا عقب نشینی 
خواهند کرد« به انهدام پهپاد آمریکایی در 
تیرماه گذشته نیز اشاره کرد و پاسخ نظامی 
نــدادن دشمن به این اقــدام ایــران را ترس 
آن ها دانست و بیان کرد : »آمریکا می داند 
که خاتمه جنگ به دست آن ها نخواهد بود 
و میزان تلفات و خسارات جنگ احتمالی 
را ما تعیین خواهیم کــرد؛ لذا جنگ های 
اخیر شکل نیابتی به خود گرفت.« رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح درباره علت شروع 
تهاجم سایبری دشمن علیه ایــران گفت : 
»امروز بعید است که دشمنان به سمت تهدید 
زمینی )جنگ نظامی( بروند و آن چیزی که 
دشمن دنبال می کند، تهدیداتی در حوزه 
سایبری، شیمیایی، زیستی و پرتویی است و 
همین بیماری کرونا نیز شاید ناشی از همین 

موضوعات باشد.«

پاسخ سرلشکر به ایده مذاکره 
 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: میز مذاکره ای که آمریکا نشان

 می دهد برای تسلیم ملت ایران است 

توئیت سیاسی

فرمانده کل سپاه  از خطوط مرزی خداآفرین در 
مقابل خط جنگی جمهوری های آذربایجان و 
ارمنستان بازدید کرد.در بازدید میدانی سرلشکر 
پاسدار حسین سالمی از این مناطق،  وضعیت 
منطقه مــورد مناقشه و محل اصابت راکت های 
کشورهای درگیر به داخل کشورمان و همچنین 
وضعیت منطقه  بررسی شد.سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اعــالم کــرده است که هر گونه ناامنی و 
تهدید در مرزهای ما که موجب آسیب به امنیت و 
آرامش روانی مردم عزیزمان باشد پذیرفته شدنی 
نیست.از حواشی جالب این بازدید، حضور فرمانده 

کل سپاه با کت و شلوار در مناطق مرزی بود.

ــروز  دی صبح  جلسه  در  قضاییه  ــوه  ق رئیس 
شورای عالی قوه قضاییه، با محکومیت هتک 
حرمت ساحت مقدس نبی مکرم اســالم در 
فــرانــســه، اهــانــت بــه ساحت قدسی پیامبر 
اعظم )ص( را اهانت به همه ادیان و انبیای 
الهی دانست و اظهار کرد: توهین به مقدسات 
میلیون ها انسان ،خالف ادیان ابراهیمی و 
توهین به انسان و خردگرایی و دفاع از جهل 
و میدان دادن به افراد نادان است.به گزارش 
میزان،وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشــاره به پیگیری جــدی جنگ روانــی از 
سوی دشمن در کنار جنگ اقتصادی علیه 
ملت ایران به تحرکات اخیر بنگاه های سخن 
پراکنی بیگانه در تضعیف نهاد های انقالبی 
اشاره کرد و گفت: آن ها وقتی تقدیر رهبری 
و مــردم از خدمات و اقدامات امنیت آفرین 
نیروی انتظامی را دیدند، عملیات روانی خود 
را برای تضعیف این نیرو آغاز کردند.آیت ا...
رئیسی افزود: هر گونه تخلف در هر دستگاهی 
ــع بــه هــر کسی قابل تعقیب و پیگیری  راج
است و خود دستگاه ها هم تخطی از قانون را 
نمی پسندند و با آن برخورد می کنند، ولی باید 
مراقب تحرکات دشمن باشیم که می خواهد با 
سوءاستفاده از یک حادثه که در گوشه ای رخ 
داده، جایگاه و هویت یک نهاد را به طور کامل 
مخدوش کند.رئیس قوه قضاییه خاطر نشان 
کرد: امروز دشمن در اتاق فکر خود سناریویی 
را طراحی می کند که با راه انــدازی جنگ 
روانی و بزرگ نمایی نارسایی ها، مجموعه 
یک نیروی خدمتگزار و در میدان که مقتدرانه 
وظایف خود را انجام می دهد، تضعیف کند که 
باید با این حرکت هوشمندانه برخورد کرد.
آیت ا... رئیسی در بخش دیگری از سخنانش 
به مواضع حکیمانه مقام معظم رهبری در 

حــرام اعــالم کــردن هتک حرمت مسئوالن 
نظام و تفاوت آن با نقد و نقدپذیری اشاره کرد 
و گفت: هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت، 
نه تنها نسبت به مسئوالن که نسبت به هر 
شخصی مذموم و محکوم است.رئیس دستگاه 
قضا حفظ حرمت افراد در اجرای عدالت را هم 
مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: برخی تحت 
عنوان مبارزه با فساد بدون این که رسیدگی 
ــدام به  و صحت و سقم آن مشخص شــود، اق
افشاگری می کنند در حالی که هر خبری 
الزامًا درست نیست و باید حتمًا مورد تحقیق 
و بررسی قرار گیرد.آیت ا... رئیسی با بیان 
این که »سوت زنی و اعالم فساد به تنهایی، 
اسمش مبارزه با فساد نیست«، مبارزه با فساد 
را در گرو اقدام و برخورد با زمینه های فساد 
و مفسدین دانست و از همگان خواست که 
گزارش های خودشان درباره مفاسد را برای 
بررسی و رسیدگی به دستگاه مسئول مبارزه 
با فساد یعنی دستگاه قضایی و مسئوالن ذی 
ربط ارائه دهند.رئیس قوه قضاییه با تأکید بر 
برخورد قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی 
تصریح کرد: فساد را باید اعالم کرد تا پیگیری 
شود، اما این که کسی احساس مسئولیت کند 
و قبل از اثبات یک ادعا آبروی دیگران را ببرد 
کار درستی نیست و برای جامعه نیز آورده ای 

نخواهد داشت.

ــاره به  ــورای اسالمی با اش رئیس مجلس ش
سخنان اخیر مقام معظم رهبری و تاکید ایشان 
بر مسئله  معیشتی و اقتصادی گفت: مجلس در 
گام های پایانی طرح حمایت معیشتی از مردم 
است و با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در این 
شرایط دشوار معیشتی مردم احساس تنهایی 
کنند.به گــزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف 
دیروز در نطق پیش از دستور خود  ضمن محکوم 
کردن اهانت های مجدد و اخیر کشور فرانسه به 
پیامبر اسالم )ص(، درس پیامبر در سراسر عمر 
مبارک خود به همه مسلمانان  را حفظ وحدت 
کلمه و رعایت اخــالق و مهربانی با بندگان 
خداوند دانست و اظهار کرد: همان طور که مقام 
معظم رهبری فرمودند ان شاءا... همه با تاسی 
از پیامبر )ص( ضمن انجام وظیفه خود نسبت 
به مردم ،جوانب اخالق را در عبارات و انتقادات 
رعایت کنیم و کاستی ها و ناکارآمدی ها را برای 
حل مشکالت مردم به سمت تالش بی وقفه 
و عمل به قانون هدایت کنیم.وی تاکید کرد: 
مجلس  نمایندگان  همه  که  دارم  اطمینان 
شورای اسالمی از این پس حرف هایی را که 
مــردم به آن ها می زنند و گالیه های مــردم از 
مسئوالن اجرایی را در سینه خــود محفوظ 
می دارند و آن را به تالش برای به حرکت در 
ــدام در همه بخش های  آوردن چرخ های اق
اجرایی کشور با اولویت مسائل اقتصادی، 

نظارتی  و  قانونی  ظرفیت های  از  استفاده 
مجلس شـــورای اســالمــی تبدیل می کنند 
و دولــت را از طریق نقد صریح و دلسوزانه، 
نظارت و کنترل بر بودجه و اجرای قوانینی 
که معطل مانده است یا خالف قانون عمل 
می شود به مجلس و مردم پاسخگو می کنند.

ــاره به  ــورای اسالمی با اش رئیس مجلس ش
تاکید رهبر انقالب بر مسئله  معیشتی مردم 
تصریح کرد: همان طور که ایشان بر مسئله 
حمایت معیشتی از مردم به خصوص افراد 
آسیب پذیر تاکید کردند باید بگویم که مجلس 
شورای اسالمی در گام های پایانی اجرایی 
سازی طرح حمایت معیشتی از مردم است 
و با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در این 
شرایط دشوار معیشتی ،مردم احساس تنهایی 
کنند. ان شاء ا... به زودی با حفظ کرامت ملت 
با همراهی مدیران اجرایی تامین کاالهای 

اساسی خانوارها را آغاز خواهیم کرد.

رئیسی: با هر تخلفی برخورد می شود، اما 
یک حادثه نباید بهانه تضعیف پلیس شود 

هتک حرمت نسبت به هر شخصی مذموم و محکوم است 

با اشاره به تاکید رهبر انقالب بر مسئله معیشتی و اقتصادی مردم 

 قالیباف :نمی گذاریم 
مردم احساس تنهایی کنند 

دولت را با نقد صحیح و نظارت پاسخگو می کنیم 

چهره ها

شمخانی: پیشنهاد می کنم ماکرون 
بیشتر تاریخ بخواند

ــور نــیــوز:دبــیــر شـــورای عــالــی امنیت ملی به  ن
گستاخی های رئیس جمهور فرانسه و اهانت او به 
اسالم و مسلمانان واکنش نشان داد. علی شمخانی 
در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: رفتار 
نابخردانه ماکرون در اسالم ستیزی علنی نشان از 
خامی او در سیاست دارد وگرنه در سودای رهبری 
بر اروپا به اسالم جسارت نمی کرد. پیشنهاد می کنم 
بیشتر تاریخ بخواند و به حمایت آمریکای در حال 
افول و صهیونیسم رو به اضمحالل دلخوش نباشد.
همزمان،محمدجواد ظریف نیز در واکنش به تکرار 
اهانت دولت فرانسه به جایگاه پیامبر اسالم)ص( 
در توئیتی نوشت: مسلمانان، قربانیان اصلی »فرقه 
نفرت« ]وهابیت[هستند؛ فرقه ای که رژیم های 
استعمارگر به آن قدرت بخشیدند و توسط عمالشان 
به همه جا صــادر کردند.  توهین به 1.9 میلیارد 
مسلمان- و مقدسات آن هــا- به واسطه جنایات 
شنیع ایـــن افــراط گــرایــان، 
ســــــوءاســــــتــــــفــــــاده ای 
آزادی  از  فرصت طلبانه 
ــت. این چنین  بــیــان اسـ
اقداماتی تنها بر آتش 
افراط گرایی می دمد.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



ــارا«  خـــودروی » SSCتــوات
بـــا رســـیـــدن بـــه ســرعــت 
ــی 531  ــ ــردن ــ ــک ــ ــاورن ــ ب
ــر بـــر ســاعــت  ــت ــوم ــل ــی ک
و با حضور داوران گینس توانست رکورد 
سریع ترین خودروی جهان را که در اختیار 
شرکت بوگاتی بود، بشکند و به نام خودش 
با تقویت یک محصول  ثبت کند. بوگاتی 
خاص، پیش از این توانسته بود به سرعت 
490 کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند که 
حاال جای خودش را به یک خودروی سوپر 
اسپرت ساخت آمریکا داده که از سال ۲011 
تاکنون تولید شده  است. گذشته از سرعت 
باال، شتاب این خودرو هم در رسیدن به این 
سرعت، اعجاب آور است. این خودرو از حالت 
سکون کمتر از دو دقیقه زمان نیاز داشته تا 
به این سرعت دست پیدا کند و همه عاشقان 
ــان بــگــذارد. این  سرعت را انگشت به ده
رکوردشکنی بهانه ای شد تا عالوه بر آشنایی 
ــوردداران  بیشتر با این خــودرو از دیگر رک
سرعت در دنیای خودروسازی بگوییم. در 
پرونده امــروز زندگی سالم با خودروهایی 
البته  و  آشنا خواهید شد که سرعت شان 
قیمت شان، هوش را از سرتان خواهد برد. با 

ما همراه باشید.

پرونده

 شکسته شدن رکورد سریع ترین خودروی جهان توسط »SSC تواتارا« با  سرعت 531 کیلومتر بر ساعت
 بهانه ای شد برای آشنایی با سریع ترین خودروهای جهان

سریع و خشن 

 کرونا در چه حرارتی
از بین می رود؟

 4 نکته درس آموز  ازدواج 
پیامبر )ص( و خدیجه)س(

 مادری که از ته دل نمی خندد 

2

3

4

 17۲8

سه شنبه  6 آبان 1399
27 اکتبر 2020  10 ربیع االول 1442 
شماره 20508

هیوالیی با موتور وی شکل
نام:  اس اس سی تاتورا

کشور سازنده: آمریکا

حداکثر سرعت:  531 کیلومتر بر ساعت

قیمت: ۲ میلیون دالر

اس اس سی تواتارا )SSC Tuatara( نام یک خودروی سوپر 
اسپورت ساخت آمریکا ست که از سال ۲۰۱۱ تاکنون تولید 
شده  است. در آن سال، قیمت این خودرو نزدیک یک میلیون 

دالر بود و با سرعت 5۱4 کیلومتر بر ساعت یکی از سریع ترین خودروهای جهان تا سال ۲۰۱9 محسوب می شد اما در آن سال، 
جای خودش را به بوگاتی داد. بعد از آن اتفاق، ناامید نشده و در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰ »شلبی تواتارا«  توانست این خودرو را به 
سرعت 33۰ مایل بر ساعت)53۱ کیلومتر بر ساعت( رسانده و این رکورد شگفت انگیز را در گینس به ثبت برساند و رسما لقب 
سریع ترین خودرو ی جهان را به نام خودش بزند. موتور این هیوالی سریع، یک موتور وی شکل هشت سیلندر است که قدرت آن 
به هزار و ۷5۰ اسب بخار می رسد. موتور این خودرو پنج هزار و 9۰۰ سی سی حجم دارد و برای تقویت آن از چندین توربوشارژ 
و مواد خاص استفاده شده است. گفته شده که از این خودرو فقط ۱۰۰ دستگاه تولید و تحویل مشتری خواهد شد. قیمت این 
خودرو اکنون ازیک میلیون و ۶۲5 هزار دالر شروع می شود و حداکثر قیمت آن دو میلیون دالر برای نوع آپشن دار با پنل نیروی 

نگهدارنده به سطح جاده است تا در سرعت های باال، خطری جان راننده و سرنشینان را تهدید نکند.

 25 برابر قوی تر از پراید!
نام:  بوگاتی شیرون سوپر اسپرت 300 پالس

کشور سازنده:  فرانسه

حداکثر سرعت: 490 کیلومتر بر ساعت

قیمت:سه میلیون و 900 هزار دالر

تقریبا یک سال پیش بود که بوگاتی با ثبت یک رکورد خارق العاده 
به اولین خودروسازی تبدیل شد که محصولش از مرز سرعت 
3۰۰ مایل بر ساعت)48۲ کیلومتر بر ساعت( عبور کرد. در 
این رکوردشکنی نسخه ای ارتقا یافته از شیرون توانست سرعت 
باورنکردنی 3۰4.۷۷3 مایل)معادل 49۰.484 کیلومتر( در 
ساعت را در پیست اهرا-لیسن فولکس واگن ثبت کند. پس از 
این رکوردشکنی بسیاری از کارشناسان پیش بینی کردند که 
بوگاتی برای ارائه نسخه ای هیجان انگیزتر از شیرون دورخیز 
کند و قصد دارد با ثبت رکوردی استثنایی به پیشواز معرفی آن 
برود که تا این لحظه، درست از آب درنیامده است. مدیرعامل این 
شرکت گفته که از این خودرو، کال 3۰ دستگاه تولید خواهد شد 
که یک مورد آن در روز رونمایی، پیش فروش شده است! بوگاتی 
شیرون سوپر اسپرت 3۰۰ پالس نیروی خود را از موتور 8 لیتری 
۱۶ سیلندر چهار توربوی معروف دریافت می کند و قدرت این 
موتور به ۱5۷8 اسب بخار رسیده است. برای این که درک بهتری 
از این عدد داشته باشید، باید بدانید که هم اینک نسخه های 
مختلف سایپا ۱۱۱ قدرت ۶3 تا ۷۱ اسب بخار دارند. شیرون 

سوپر اسپرت 3۰۰ پالس از رینگ های منیزیمی و 
بدنه ای با فیبرکربن خام 

بهره می برد.

 خودرویی با ضریب 
درگ پایین

نام:  هنسی ونوم اف فایو

کشور سازنده:  آمریکا

حداکثر سرعت:  484 کیلومتر بر ساعت

قیمت: یک میلیون و ۶00 هزار دالر

آبان سال 9۶ بود که شرکت هنسی از محصول جدید 
خود رونمایی کرد که ۱۶۰۰ اسب بخار قدرت دارد 
و تا قبلش ادعا می شد که می تواند به سرعت 48۰ 
کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند اما پا را فراتر از آن 
گذاشت و رکورد 484 کیلومتر بر ساعت را ثبت کرد. 
در این محصول مانند خودروی قبلی هنسی، بیشترین 
تمرکز سازنده بر دســت یابی به سرعت باالست. 
محصول قبلی هنسی از شاسی و بدنه  تقویت شده  
لوتوس استفاده می کرد اما ونوم اف فایو از یک بدنه  
کامال جدید ساخته شده از الیاف کربن برخوردار 
است. همچنین ارتفاع این خودرو بسیار کم است؛ 
به طوری که ضریب مقاومت آن در برابر هوا)ضریب 
درگ( تنها ۰/33 اســت. بــرای مقایسه بهتر باید 
بدانید محصول قبلی این شرکت دارای ضریب درگ 
۰/44 و بوگاتی شیرون دارای ضریب درگ ۰/38 
است. این خودرو می تواند تنها در ۱۰ ثانیه سرعت 
خود را از صفر به 3۰۰ کیلومتر در ساعت برساند و در 
عرض ۲۰  ثانیه به سرعت 4۰۰ کیلومتر در ساعت 
دست پیدا کند. در خور ذکر است از این خودرو تنها 
۲4 دستگاه تولید شد و با احتساب مالیات و دیگر 
ــوارض، قیمت هر دستگاه به ۱/۶ میلیون دالر  ع
خواهد رسید. ضمن این که امکان سفارش ۶۰۰ 
هزار دالر آپشن هم وجود دارد که در صورت سفارش 
 آن ها، قیمت این خودرو به بیشتر از ۲/۲ میلیون دالر 

خواهد رسید.

 سوئد هم 
بیکار ننشسته!

نام: کوینیخزگ آگرا

کشور سازنده:  سوئد

حداکثر سرعت: 447 کیلومتر بر ساعت

قیمت:دو میلیون و 555 هزار دالر

ــرا خــودرویــی موتور وسط  کوینیخزگ آگ
اسپرت، تولید شده توسط شرکت سوئدی 
کونیگزگ است که از سال ۲۰۱۱ تولید 
می شود. گرچه این خودرو سن نسبتًا باالیی 
دارد امــا شما نمی توانید بــه رکــوردهــای 
ــاره کنید و نامی از آن  جهانی سرعت اش
نیاورید، خودرویی که توانست عنوان بهترین 
خودروی سال را در سال ۲۰۱۱ از چندین 
مجله معتبر حوزه خــودرو در جهان کسب 
کند. از ویژگی های جذاب بصری این خودرو 
رنگ بدنه آبی، ترمزهای کربن سرامیکی 
و رینگ های فیبر کربن بسیار سبک وزن 
اســت. همین طرح آبی رنگ به کابین نیز 
راه یافته و کابینی شکیل با آلکانترا و عناصر 
فیبر کربنی به وجود آمده است. کوینیخزگ 
آگرا به پیشرانه 8 سیلندر 5 لیتری توئین 
توربو با قدرت ۱۱۶۰ اسب بخار و گشتاور 
۱۲8۰ نیوتون متر مجهز اســت. با توجه 
به وزن ۱۲95 کیلوگرمی این خــودرو در 
کیلومتر   4۰۰ سرعت  به  ثانیه   3۶/44
بر ساعت می رسد؛ در صورتی که بوگاتی 
شیرون که از لحاظ حداکثر سرعت در رده 
بعدی قرار دارد، برای رسیدن به این سرعت 
حدود 5/5 ثانیه بیشتر زمان نیاز دارد. البته 
که این عملکرد فوق العاده با هزینه بسیار 
باال و باورکردنی همراه است و قیمت آن 
بیشتر ازدومیلیون و 5۰۰ هزار دالراست. 
هر چند قیمت این خودرو برای ثروتمندان 
مشکلی ایجاد نکرده است زیرا 
خــبــرگــزاری هــا ادعــا 
می کنند بیش از 
نصف ظرفیت 
ــن  ــد ای ــی ــول ت
خــــــــودرو تــا 
کنون فروخته 

شده است.

 رکورددار با گیربکس ساده دستی
نام:  هنسی ونوم جی تی

کشور سازنده:  آمریکا

حداکثر سرعت:  434 کیلومتر بر ساعت

قیمت:یک میلیون و ۲00 هزار دالر

هنسی ونوم جی تی یکی از سریع ترین خودروهای جهان است که 
همواره رقابت داغی با دیگر رقبا برسر  تصاحب عنوان سریع ترین خودروی جهان داشته است. ونوم جی تی به پیشرانه  هشت سیلندر ۷ 
لیتری توربوشارژ مجهز شده است که از طریق جعبه دنده دستی ۶ سرعته، توان خروجی ۱45۱ اسب بخار و ۱۲8۷ پوند فوت گشتاور 
را به چرخ ها منتقل می کند. پیش از رکوردشکنی این خودرو در سال ۲۰۱۶ میالدی که رکورد 434 کیلومتر بر ساعت را به جا گذاشت، 
بوگاتی ویرون سوپر اسپرت ویتس موفق شده بود با سرعت 4۰9 کیلومتر بر ساعت رکورد سریع ترین خودروی روباز جهان را به نام خود 
ثبت کند. هنسی در سال ۲۰۱5 تنها سه دستگاه از این خودرو را با برچسب نسخه  رکوردار جهان با قیمت ۱.3 میلیون دالر به فروش 
گذاشت. این نکته مهم را فراموش نکنید که این خودرو با سادگی تمام به این سرعت دست یافته است و هیچ خبری از سیستم کنترل 
الکترونیکی فوق پیشرفته و موارد این چنینی و گیربکس فوق هوشمند دو کالچه نیست، تنها با یک گیربکس ساده دستی این رکورد 

به ثبت رسیده است. یکی از دالیل قیمت پایین این خودرو نسبت به بقیه رقبا، همین ساده بودن است.

 فوق سبک با 7 دنده
نام: بوگاتی ویرون سوپر اسپورت

کشور سازنده:  فرانسه

حداکثر سرعت:  430 کیلومتر بر ساعت

قیمت:دو میلیون و 400 هزار دالر

این نسخه بوگاتی با موتور 8 لیتری خود با 4 توربوشارژ، ۱۱84 اسب بخار قدرت تولید می کند. حاصل این مقدار فراوان از اسب بخار و 
گشتاور، شتاب صفر تا صد ۲.5 ثانیه ای و صفر تا دویست ۶.۷ ثانیه ای است. مهندسان بوگاتی با تغییراتی در بوگاتی ویرون، این ابرخودرو 
را تنها در 3۰ دستگاه تولید کردند. موتور بوگاتی ویرون سوپر اسپرت، همان موتور ۱۶ سیلندر بوگاتی ویرون است که با بهبود ورودی های 
هوا به موتور، عملکرد آن افزایش یافته است. وزن این خودرو از نسخه اصلی بوگاتی ویرون کمتر و در حدود ۱888 کیلوگرم است که این 
خود باعث سبکی و افزایش سرعت آن شده است. بدنه آن از کربن ساخته شده است که عالوه بر سبکی، امنیت سرنشینان را هم تضمین 

می کند. مصرف سوخت شهری آن 3۷/۲ لیتر و مصرف جاده ای ۱4/9 لیتر بوده و دارای ۷ دنده است.

غول کروات
نام:  ریماک سی تو

کشور سازنده: کرواسی

حداکثر سرعت:  415 کیلومتر بر ساعت

قیمت: دو میلیون دالر

این ابرخودروی الکتریکی نیروی خود را از چهار موتور 
مستقل دریافت می کند، یعنی هرکدام از چرخ ها به 
یک موتور مجزا متصل شده اند. این موتورها در مجموع 
توانایی تولید ۱888 اسب بخار قدرت و ۲3۰۰ نیوتن 
متر گشتاور را دارند. این غول کروات برای رسیدن به 
سرعت 3۰۰ کیلومتر در ساعت از حالت سکون، فقط 
به ۱۱.8 ثانیه زمان نیاز دارد. وظیفه تامین انرژی الزم 
برای موتورهایش هم بر عهده یک باتری ۱۲۰ کیلووات 
ساعتی گذاشته شده است که می تواند تا ۶5۰ کیلومتر 
مسافت را بدون نیاز به شارژ مجدد پشت سر بگذارد. با 
توجه به پشتیبانی از شارژ سریع، با سی دقیقه شارژ تا 8۰ 
درصد از ظرفیت باتری پر می شود. یکی از جالب ترین 
ویژگی های ریماک سی تو این است که می توان نقشه 
پیست های مختلف جهان را در سیستم مسیریاب آن 
بارگذاری کرد تا سیستم در هر پیست اطالعاتی درباره 
روش پشت سرگذاشتن پیچ ها و مناسب ترین زمان برای 

ترمزگیری را در اختیار راننده بگذارد.

 سریع  ترین بازنشسته
نام:  اس اس سی آلتیمیت آئرو

کشور سازنده: آمریکا

حداکثر سرعت:  41۲ کیلومتر بر ساعت

قیمت:یک میلیون و ۲00 هزار دالر

اگرچه ابرخودروهای آمریکایی به جز تعداد کمی از آن ها، چندان در 
جهان رایج نیستند اما اگر شرکت های آمریکایی قصد تولید آن ها را 
داشته باشند، بهترین آن ها را تولید خواهند کرد. آلتیمیت آئرو هم 
یک ابرخودروی آمریکایی است. خودرویی که زیر کاپوت آن یک موتور 
شورلت کوروت C5R دارای سامانه سوپرشارژ قرارگرفته که توانایی 
تولید ۱۰4۶ اسب بخار قدرت و همچنین ۱۱۱3 نیوتون متر گشتاور 
را داراست. آلتیمیت آئرو كه از موتور دوقلوی توربینی بهره می برد، 8 
سیلندری بوده و صفر تا ۱۰۰ را تنها در ۷ / ۲ ثانیه طی می كند. در حد 
فاصل مارس سال ۲۰۰۷ تا جوالی ۲۰۱۰ این خودرو بارها از سوی 
مقامات كتاب ركوردهای جهانی گینس مورد بررسی و آزمایش قرار 
گرفت كه همواره با ثبت ركوردهای خیره كننده به عنوان سرعتی ترین 
خودروی جهان شناخته می شد اما اكنون جای خود را به خودروهای 
دیگر داده است. اس اس سی آلتیمیت آئرو در زمره آیرودینامیك ترین 

خودروهای جهان جای دارد.
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 تغییرات هورمونی 

افزایــش تولیــد هورمون هــا در زمــان 
بارداری می تواند عامل اصلی هر تغییر 
داخلی در بدن باشد؛ از استرس گرفته 
تا نفــخ و حالت تهــوع صبحگاهی. مواد 
شیمیایی مثل اســتروژن، پروژسترون، 
اکســی توســین و... در بــدن پخــش 
می شــوند و روی عملکــرد یکدیگــر اثــر 
می گذارند. با باال رفتن سطح هورمون ها 
در بارداری، نشــانه های فراموشــی هم 
تشدید می شــوند و مادر هر چه از دوران 
بارداری اش می گــذرد، فراموشــکارتر 
می شود. این تغییرات ممکن است برای 
مدت کوتاهی حتی بعد از زایمان ادامه 

داشته باشد.
 کمبود خواب

مــادران از ماه  هــای قبــل و بعــد از تولد 

کودک بــا بی خوابی روبه رو می شــوند. 
در ســه ماه نخســت بارداری مــادران به 
دلیل رفتن مکرر به دست شویی از خواب 
خوب و بی وقفه شبانه محروم می شوند. 
همچنیــن در ســه ماه نخســت ســوزش 
معــده، درد و گرفتگــی پاهــا، اضطراب 
و گرســنگی را تجربــه می کننــد. ایــن 
مشکالت تا سه ماه سوم بارداری که رحم 
به مثانه فشــار می آورد و خواب عمیق را 
غیرممکن می کند ادامــه دارد. به گفته 
محققــان همــه ایــن عوامــل بی خوابی 
بــا فراموشــی دوران بــارداری ارتبــاط 
مستقیمی دارند. بدون یک خواب خوب 
در طول شب، مغز برای تمرکزکردن در 

طول روز با چالش روبه رو خواهد شد.
  آماده سازی بدن برای زایمان

دلیــل دیگر بــرای فراموشــی بــارداری 

بــه تغییراتــی مربوط اســت کــه در مغز 
به منظور آماده کــردن زن بــاردار برای 
تولد بچــه صــورت می گیــرد. محققان 
فعالیت هــای مغــزی شــدید مربــوط به 
مهارت هــای احساســی را در مــادران 
کشف کرده اند و معتقدند این فعالیت ها 
می تواند راهی طبیعی بــرای اطمینان 
از این باشــد که مغز و اعصاب مادر برای 
برقراری رابطــه با فرزندش بعــد از تولد 
آماده می شــود. پس فراموشی بارداری 
می تواند ازعوارض جانبی این فعالیت ها 

باشد.
 در این شرایط چه کنیم؟ 

   مدام به خودتان یادآوری کنید که این 
شرایط موقتی است و توانایی فکرکردن 
و به یــادآوردن اطالعــات به مــرور زمان 

بازخواهد گشت.

   از نوشــتن کمــک بگیریــد. کارهای 
روزانــه، خریدهــا و هر آن چــه را که الزم 
است ، یادداشــت برداری کنید و وسایل 
ضروری مثل کلید و داروها را دم دســت 

بگذارید.
  خوب و بــه اندازه بخوابیــد. اگر برای 
خوابیدن طوالنی مشکلی دارید، برای 
چرت یا اســتراحت های کوتاه میان روز 
اوقــات  گاهــی  کنیــد.  برنامه ریــزی 
فقــط درازکشــیدن، بســتن چشــم ها 
و اســتراحت دادن بــه مغــز در کاهــش 

فراموشی موثر است.
  غذاهای سرشــار از امــگا3 بخورید. 
خوراکی هایــی مثــل ماهی ســالمون، 
تخم مرغ، گردو و زغال اخته به عملکرد 
فعالیت های مغزی شما کمک می کنند.
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فرامویش و آلزایرم در ابرداری
محققان معتقدند بین کم خوابی و استرس های ناشی از دوران بارداری با اختالل حافظه

 در این دوران رابطه مستقیمی وجود دارد

فاطمه قاسمی|  مترجم 

برخی زنان در دوران بارداری برای نخســتین  بار متوجه 

عملکرد ضعیف حافظه شــان می شــوند و برای شان این 

سوال پیش  می آید که چرا این قدر فراموشکار شــده اند؟ بدون شک بدن در 

دوران بارداری، تغییرات بی شــماری را تجربه می کند امــا این که چطور این 

تغییرات روی عملکــرد مغز اثر می گذارند به عوامل مختلفی مرتبط اســت. 

براساس پژوهشی در سال 2008، زنان باردار در مقایسه با زنان غیرباردار و 

زنانی که به تازگی زایمان کرده اند، در برخی شاخص های ذهنی با مشکالت 

بیشــتری مواجه هســتند. فراموشــی مغزی ناشــی از بارداری برای مادران 

آزاردهنده است، اما کامال طبیعی است. در این مطلب به برخی از دالیل علمی 

این موضوع و روش هایی برای بهتر روبه رو شدن با این شرایط می پردازیم:   

۷ نکته  برای   پخت یک الزانیای خوشمزه

ترفندها

الزانیا الیه های خمیری شــکل اســت کــه مانند 
پاســتا پخته می شــود اما چون الیه هــای الزانیا 
بزرگ اســت ممکن اســت برای آمــاده کردن آن 
مشــکل پیدا کنید و هنــگام جابه جایــی و اضافه 
کردن ســس و مواد الیــه خمیر به هم بچســبد یا 
بشــکند . در ادامه به نکاتی برای تهیه این غذای 

خوشمزه اشاره می کنیم :
۱- اگــر می خواهیــد ورقه هــای الزانیــا هنگام 
جوشاندن در آب به هم نچسبند، مقداری روغن 

و نمک داخل آب جوش بریزید.

۲-هنگام جوشاندن  الزانیا به کمک یک قاشق 
یا کفگیــر آن ها را بــه آرامی تکان دهیــد تا به هم 
نچسبند. الزانیا زیاد نجوشد زیرا باعث خرد شدن 

ورقه های آن می شود.
3-هنگامــی کــه ورقه هــای الزانیــا را در آبکش 
می ریزید، آب ســرد روی آن ها بریزید تا در زمان 

پخت، خمیر نشود.
۴- برای  تهیــه الزانیا، می توانیــد از مواد میانی 
متفاوتی اســتفاده کنید؛ گوشــت چــرخ کرده یا 
گوشــت ریش ریش شــده، یا مرغ یا سوســیس و 

کالباس.
۵-برای مــواد میانــی الزانیــا بهتر اســت از رب 
گوجه فرنگی استفاده نکنید یا بسیار کم استفاده 
کنید زیرا از سس سفید )سس بشامل( استفاده 

می کنید.
۶-پیاز اســتفاده شــده در الزانیا باید خیلی ریز 

خرد  یا رنده شود  یا از پودر پیاز استفاده کنید.
۷-اولین الیــه که در ظــرف می ریزیــد مقداری 
سس ســفید باشــد و بعد یک الیه الزانیا روی آن 

قرار بدهید. 

کروان در چه حراریت از بین یم رود؟
دانشمندان اعالم کردند کووید ۱۹ به میزان زیادی در مقابل درجه حرارت محیط آسیب پذیر است

 مردی4۷ساله ام که احساس می کنم مدتی 
اســت موهای وسط سرم باســرعت بسیارکم 
و نامحســوس درحــال خالــی شــدن اســت . 
آیااستفاده از محلول ماینوکسیدیل مناسب 

است؟ برای  پیشگیری راهنمایی کنید.

بلــه می توانیــد اســتفاده كنیــد. از مكمل هــای 
حاوی زینك هم بهتراست استفاده کنید. محلول 
ماینوکســیدیل دارویی مفید بــرای درمان ریزش 
موی ارثی اســت. نکته مهم این است که به محض 
شــروع ریزش اســتفاده از محلول ماینوکسیدیل 
را آغاز کنید. محلــول را از رطوبت و نــور و حرارت 
دور نگــه داریــد و آن را در دمــای اتــاق نگهــداری 
کنید .پیش از خرید از مناســب بودن تاریخ تولید 
محصول اطمینان حاصل کنید و پس از گذشــت 

تاریخ مصرف آن را دور بیندازید.

سالمت

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

اگرچه کووید ۱۹ نسبت به ویروس آنفلوآنزا روی سطوح مقاوم تر است، اما دانشمندان می گویند این ویروس 
مانند ســایر ویروس های خانواده کرونا در مقابل افزایش دما بسیار آسیب پذیر است. یافته های محققان 

استرالیایی این موضوع را تایید می کند که ویروس کرونا در هوای سرد طول عمر بیشتری نسبت به هوای 
گرم دارد به همین دلیل هم در فصول سرد سال بر شدت شیوع و مرگبار بودن کرونا افزوده می شود.

مصرف آسپرین خطر مرگ های 
کرونایی را کاهش می دهد 

نتایــج مطالعه جدیدی نشــان می دهــد بیمــاران کرونایی 
بستری شده در بیمارستان که به خاطر پیشگیری از بیماری 
قلبی عروقی روزانه آسپرین مصرف می کردند با خطر کمتر 
مرگ روبه رو بودند. بر اســاس نتایج این مطالعه مشــخص 
شد مصرف کنندگان آسپرین کمتر در بخش مراقبت های 
ویژه )ICU( بســتری یا به دستگاه تنفسی ونتیالتور متصل 
می شوند و در مقایســه با بیماران بستری در بیمارستان که 
آسپرین مصرف نمی کنند، احتمال زنده ماندن شان بیشتر 
اســت.در این مطالعه، گــزارش های پزشــکی ۴۱۲ بیمار 
کرونایی با میانگین سنی ۵۵ ســال که در چند ماه اخیر به 
دلیل ابتال به این عفونت در بیمارستان بستری شده بودند، 
مورد بررســی قرار گرفت. حدود یک چهارم بیماران قبل از 
بستری شدن در بیمارستان یا بالفاصله بعد از بستری شدن  
به خاطر کنترل بیماری قلبی عروقی شــان، روزانه آسپرین 
با دوز پاییــن )۸۱ میلی گرم( مصــرف می کردند.محققان 
دریافتند که مصرف آســپرین با کاهش ۴۴ درصدی خطر 
قرارگیری در زیر دســتگاه ونتیالتور، کاهش ۴3 درصدی 
در خطر پذیــرش در ICU و همچنین کاهــش ۴۷ درصدی 
خطر مرگ در بیمارســتان در مقایسه با کسانی که آسپرین 
مصرف نمی کردند، مرتبط بود. از ســوی دیگر، بیماران در 
گروه آســپرین افزایش قابل توجه در عــوارض جانبی مانند 
خون ریزی شدید  هنگام بســتری را تجربه نکردند.عفونت 
کووید ۱۹ خطر تشــکیل لخته های خونی خطرناکی را که 
می توانند در قلب، ریه ها، رگ های خونی و سایر اندام ها ایجاد 
شوند، افزایش می دهد. عوارض ناشی از لخته شدن خون، 
در موارد نادر می تواند باعث حمالت قلبی، ســکته مغزی و 
نارسایی چند عضو و همچنین مرگ شود. محققان معتقدند 
تاثیر آسپرین در رقیق کنندگی خون با جلوگیری از تشکیل 

لخته های کوچک برای بیماران کرونایی مفید است.

 تاثیر داروهای آسم 
برتضعیف استخوان های بدن

 طبــق نتایــج یــک مطالعــه جدیــد، افــرادی که 
داروهــای رایــج کنترل بیمــاری آســم را مصرف 
می کنند با ریســک باالی داشتن استخوان های 
شــکننده و بروز شکستگی های اســتخوانی روبه 

رو هستند.
کورتیکواســتروئیدها بــه طور گســترده ای برای 
جلوگیــری از حمــالت آســم، بــه ویژه بــه صورت 
استنشــاقی، اســتفاده می شــوند. هنگامــی که 
کنترل آسم دشوار شود، ممکن است برای مدتی 

نسخه های خوراکی دارو تجویز شوند.
کــه  شــده  مشــخص  مدت هاســت 
کورتیکواســتروئیدهای خوراکــی، بــه ویــژه در 
دوزهای باال، می توانند تراکم استخوان را کاهش 
دهند و برخی شواهد نشان می دهند نسخه های 
استنشــاقی نیز می تواننــد همین تأثیر را داشــته 

باشند.
با این حــال هیچ گونــه توصیه ای مبنــی بر توقف 

داروهای کنترل کننده بیماری آسم نمی شود.
»کریســتوس چالیتســیوس«، محقق ارشــد تیم 
تحقیق از دانشگاه ناتینگهام بریتانیا، در این باره 
می گوید: »کورتیکواســتروئیدهای استنشــاقی 
نقش مهمــی در کنترل التهــاب مجــاری هوا در 
بیماری آســم دارند. بیماران مبتال به آســم نباید 

استفاده از این داروها را متوقف کنند.«
اما وی معتقد اســت پزشــکان بایــد کمترین دوز 
این داروهــا را برای کنترل بیمــاری تجویز کنند.

کســانی که چهار بار یا بیشــتر کورتیکواستروئید 
خوراکی برایشــان تجویز شــده بود، چهــار برابر 
بیشــتر در معرض پوکی اســتخوان قرار داشــتند 
ودر بیمارانی که ۹ بار یا بیشــتر تجویز شــده بود، 

احتمال شکستگی استخوان دو برابر بود.

پرسش و پاسخ

دکتر آزاده طبیعی
متخصص پوست ومو

تجویز   داروها، تنها با معاینه بالینی و گرفتن شرح حال  امکان 
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف  دارویی توصیه 

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.
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واکنش کووید 19 به دماهای مختلف

  ویروس کووید ۱۹ در دمای ۶۵ درجه ســانتی گراد به طور کامل نابود می شود. با این 
حال، در دمای کمتر از ۶۵ درجه هم  در صورت مداومت این ویروس بســیار آســیب پذیر 

است و با گذشت زمان از بین می رود.
  دانشــمندان می گویند در دمای ۵۰ تا ۵۵ درجه ســانتی گراد طی ۲۰ دقیقه ویروس 

کرونا نابود می شود.
  همچنین بــا افزایش درجه حــرارت به ۷۵ درجه ســانتی گــراد تنهــا در 3 دقیقه تمام 

ویروس ها نابود می شوند.
  برای استریلیزه کردن ماسک پزشکی N 95 به وسیله گرما، باید حدود یک ساعت این 
ماســک ها را در دمای ۷۰ درجه ســانتی گراد قرار داد تا به طور کامــل تمام ویروس های 

کرونا نابود شود.

انبودی کروان در فرایند لباس شسنت

بسیاری از ماشین های لباس شویی درجه حرارت ۷۰ درجه سانتی گراد را برای شست وشو ندارند. با این حال، نباید نگران باشید،  
چون  ترکیب مواد شوینده و آب گرم می تواند به راحتی و به طور موثر ویروس کرونا را هنگام شست وشو به وسیله ماشین لباس شویی 
نابود کند. در شست وشوی دستی بهتر اســت مدتی لباس ها را در آب گرم و مواد شــوینده غوطه ور کنید تا گرما بتواند به طور موثرتر 

ویروس را از بین ببرد.
 برای شستن لباس های پارچه ای و حتی ماسک های قابل شست وشو رعایت موارد ذیل توصیه می شود:
۱- از گرم ترین آب ممکن که به پارچه لباس هایتان آسیب وارد نکند برای فرایند شست وشو بهره ببرید.

۲-از پودر های لباس شویی  یا ســفیدکننده های مناسب در روند شست وشــو استفاده کنید. در صورت شســتن لباس های سفید و 
روشن استفاده از سفیدکننده باعث نابودی قطعی کووید ۱۹ می شود.

3-پس از آن که روند شست وشو با ماشین لباس شــویی به پایان رسید، بالفاصله لباس ها را در خشــک کن با درجه حرارت باال قرار 
دهید تا روند نابودی ویروس به طور قطعی طی شــود. کســانی که به صورت دســتی لباس های خود را می شــویند بهتر اســت پس از 

شست وشوی کامل، لباس ها را در زیر نور مستقیم خورشید خشک کنند.
۴- تاکید می شود در روند شست وشوی لباس های آلوده حتمًا دستکش به دست داشته باشید. در غیر این صورت پس از قرار دادن 

لباس های آلوده در ماشین لباس شویی دست های خود را با آب و صابون بشویید. استفاده از گرما برای انبودی ویروس کروان در مواد غذایی

تحقیقات نشان داده است احتمال انتقال کووید ۱۹ از طریق مواد غذایی پخته شده بسیار 
ناچیز است. براساس اعالم مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های آمریکا تاکنون هیچ 
شــواهدی مبنی بر انتقال ویروس کرونا از طریق مواد غذایی مشاهده نشده است. از این 
رو، نباید درباره خرید مواد غذایی و احتمال ابتال به کرونا نگران باشید. با این حال، توصیه 
می شود چرخه پخت مواد غذایی به طور کامل طی شود. برای مثال گوشت و تخم مرغ را 

به طور کامل بپزید.

چه اقدامایت را نباید انجام داد؟

  حمام آب داغ، دوش آب گرم، نشستن بلندمدت در سونای بخار یا خشک تاثیری در نابودی کرونا ندارد.
  مدتی در معرض هوای گرم قرار گرفتن مانند استفاده از سشوار هم به علت تولید نشدن گرمای الزم، تاثیری در نابودی کووید ۱۹ ندارد.

   قرار گرفتن زیاد در مقابل تابش نور خورشید به خاطر صدمات جدی که به بدن وارد می کند هم توصیه نمی شود.
 

اصلی ترین علت بروز صرع

صــرع یــک بیمــاری غیــر واگیــردار و یکــی از 
چهار بیماری شــایع سیســتم اعصــاب مرکزی 
است.تشــنج در واقع حملــه ناگهانی سیســتم 
الکتریکی مغز اســت کــه تمام مغــز را دچار یک 
حمله ناگهانی می کند و باعث می شــود در مغز 
به صورت ناگهانی فعالیتی ایجاد شود و همین 
موضوع می تواند اختالل  یا کاهش هوشیاری و 

حرکات غیرطبیعی در بدن را ایجاد کند.
تشــنج در هر ســن، جنس  یا نژادی وجود دارد 
ولی در مــواردی علت صــرع می توانــد ضربات 
مغزی، ســکته های مغــزی، تومورهــای مغزی، 
اختــالالت متابولیک و سیســتمیک بــدن مثل 
کاهش کلسیم  یا ســدیم خون باشد.متخصص 
بیماری هــای مغــز و اعصــاب اصلــی ترین علت 
بروز بیماری صرع را عوامل ژنتیکی دانســت به 
شکلی که در ۴۰ درصد موارد یک ژن در ایجاد 

صرع نقش اساسی دارد.

بانوان
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زندگی سالم 
سه شنبه 
    6 آبان 1399   
شماره 1728 

* گفت و گو هــای صفحه نوجــوان برای ما کــه باید در 
ســال های آینده، یک شــغل مناســب بــرای خودمان 
انتخــاب کنیــم، خیلــی خوبــه. بــا پزشــک ها، دندان 

پزشک ها و داروسازها هم مصاحبه کنین.
* دربــاره پرونده زندگی ســام، می خواســتم بگم که 
بعضــی خانم هــا چقــدر خــوب بــه عایق شــون توجه 
می کنن و همین باعث می شه که لذت بیشتری هم از 

زندگی شون ببرن.
* بهتر بــود از خانــم »ابوالقاســم« که با زندگی ســام 
گفت و گو کرده، در این باره هم می پرسیدید که چطور 
با دو تا بچه از این قوری هــا نگهداری می کنه؟ ما که تو 

خونه مون به زور چندتا لیوان رو سالم نگه می داریم!
* سام. جهت نوشته عنوان صفحه »جوانه« برعکس 
بقیــه صفحــات زندگــی ســام اســت. لطفا بــه واحد 

گرافیک روزنامه خراسان بفرمایید اصاح کنند.  
سید ابوالفضل محمودی  
* نگاه خانم »ابوالقاسم« به قوری و این که نماد گرمای 

خانه هاست، برایم جالب بود.
* در صفحــه ســامت دربــاره نوشــابه های انــرژی زا 
نوشــتید که پرطرفــدار هســتند. باید می نوشــتید که 
پرطرفــدار بودنــد چــون بــا قیمــت االن شــون، دیگه 

طرفداری براشون نمونده.
* واقعا یک سال از عمر زنان برای انتخاب لباس هدر 
مــی ره؟ باورنکردنیــه! این جاســت که بایــد بگیم چه 

خبرتونه؟ چه خبرتونه؟

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز مدیریت بازی با گوشی

قرار و مدار

اگر زمانی که به انجــام بازی های موبایلی 
اختصاص میدین، مدیریت بشــه نه تنها 
بد نیســت که خوب هم هست و یک تنوع 
محسوب می شه اما بعضی افراد 
هستن که معتادش شدن و 
هر وقت یک فرصت کوتاهی 
پیش میــاد، فقط به این 
کار اختصــاص میدن که 

درست نیست...

پدر یــا مــادر گرامــی، یکی از 
دالیلی که باعث پرخاشگری 
بیشــتر نوجوانــان می شــود 
آشــنایی نداشــتن والدیــن 
بــا ویژگی هــای دوران نوجوانــی اســت. وقتی 
فرزند شــما بی احترامی، بداخاقی و لجبازی 
می کند و شما خود را در این زمینه شکست خورده 
می بینید، تحمل تان در برابر بداخاقی های او از 
بین می رود و از روش های تنبیهی یا روش های 
طرد و قهرکردن استفاده می کنید که نتیجه آن 
بسیار بد است. فرزند شما به توجه و محبت تان 
نیــاز دارد، در این زمــان نــه او را طرد کنیــد و نه 
برای او دلیل و استدالل بیاورید. 

نوجوانــی دوره ای مظلــوم در جوامــع در حــال 
پیشــرفت اســت. از دیــد نوجوانــان، جامعــه از 
طرفی مسئولیت دوران بزرگ سالی را بر عهده 
آن ها گذاشــته و از طرف دیگر آن ها اختیارات و 

استقال بزرگ ساالن را ندارند.

 حواس تان هســت که او به دوره نوجوانی 

رسیده؟
مشــکات دوران نوجوانی بســیار زیاد اســت. 
نوجــوان مــدام در خانــه جروبحــث می کنــد 
و بــه حرف هــای والدین گــوش نمی دهــد یا به 
آن بی توجه اســت و دعــوا می کند یا گوشــه گیر 
می شود و همراه شــما به مهمانی نمی آید. همه 

این ها نشانه این اســت که کودک شما به دوران 
نوجوانی رسیده  است. گاهی اشتباه والدین این 
است که فکر می کنند با خرید وسایل گران قیمت 
مثل گوشــی، تبلت یا لباس یا ثبت نــام آن ها در 
کاس های مختلف، توانسته اند وظیفه خود را 
در قبال آن ها انجام دهند. این قبیل کارها در حد 
معمول خوب اســت، ولی نیاز آن ها را به ارتباط 
با والدیــن تامین نمی کند بلکــه آن ها هر لحظه 
دورتر و دورتر می شــوند. از خودتان بپرســید آیا 
من نوجوانم را بیش از حد کنترل می کنم؟ آیا به 
حرف ها و درددل های او گوش می دهم؟ آیا به او 
اجازه می دهم زمانی که نظرات او درست است 

آن را انجام دهد؟

 این چند توصیه را جدی بگیرید
* گفته ایــد که چندیــن بار بــه طور مفصــل با او 
صحبت کرده اید اما باز هم از شما می خواهم که 
برای فرزندتان زمان بگذارید. برای شروع بهتر 
اســت ســعی کنید روزانه حداقل یک ربع وقت 

بگذارید و با او صحبت کنید.
* بــرای بهترشــدن رابطــه می توانیــد دربــاره 
چیزهایی صحبت کنید که مورد عاقه اوست، 

مثل لباس، ورزش، فیلم، موزیک و ... .
* به جای این که مدام به رفتارهای ناشایست او 
توجه کنید، کمی رفتارهای مثبت او را تقویت و 

به آن توجه کنید.
* بعد از برگشتن فرزندتان از مدرسه یا بیرون، از 
او درباره اتفاقات روزانه ســوال و سعی کنید با او 

ارتباط برقرار کنید.
* بــر محبــت تاکیــد و از خشــونت دوری کنید. 
همچنیــن او را نصیحــت و بــا دیگران مقایســه 
نکنیــد. گاهی هم نیاز اســت کــه از خطاهایش 

چشم پوشی کنید.
*  در آخر سعی کنید بیشتر تغییرات این دوران را 
طبیعی جلوه دهید. نوجوان  هم خود نگران این 
تغییرات است و علت آن را نمی داند. همچنین 
می توانیــد بــا اســتفاده از دوره هــا و کتاب های 
آموزش مهارت های زندگی، با نوجوان تان درباره 
دوران بلوغ، نحوه دوست یابی، مهارت های حل 
مســئله، نحــوه برنامه ریــزی و گذرانــدن اوقات 

فراغت صحبت کنید.

نجمه عابدی شرق |    دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی

 تربیت 
فرزند

دختر 12 ساله ام با من مثل طلبکارها رفتار می کند

  مواد مورد نیاز

آب جــوش، مایع ظرف شــویی ضــد چربی، جوش شــیرین، 
اسکاچ نرم، دستمال یا حوله آشپزخانه

  قدم اول، تمیز کردن صفحه زیر هود است 

صفحه زیر هود گاهی به صورت فشاری خارج می شود و گاهی 
نیاز به پیچ گوشتی دارد. در هر حال شما باید صفحه زیر هود را 
خارج کنید تا تمیز کردن آن به صورت اساسی تر انجام شود. 
شایان ذکر است که فیلتر دقیقا پشت صفحه  فلزی قرار دارد.

  سینک ظرف شویی را با آب داغ پر کنید

توجه داشته باشــید که هر چقدر آب داغ تر باشد، چربی های 
روی هود راحت تر پاک می شوند. بنابراین شاید اضافه کردن 
کمی آب جوش به شما برای تمیزتر کردن اصولی هود، کمک 

کننده باشد.

  جوش شیرین و مایع ظرف شویی را اضافه کنید

یک چهارم پیمانه جوش شیرین و مقداری مایع ظرف شویی 
داخل ســینکی که آب داغ دارد، بریزید و با یک قاشــق کمی 

هم بزنید تا جوش شیرین در آب حل شود و مایع ظرف شویی 
کاما کف کند.

  فیلتر هود را وارد سینک کنید

فیلتر روغنی و کثیف هود را وارد  آب کنید. توجه داشته باشید 
که همه قســمت های فیلتــر زیر آب بــرود. آن را بــه مدت 10 
دقیقه در همان محلول قرار دهید تا اثر کند و تمیز شود. بعد 
از چند دقیقه، توصیه می شود که به سراغ اسکاچ بروید. کمی 
مایع ظرف شویی روی اسکاچ بریزید و با استفاده از آن فیلتر را 

به آرامی با اسکاچ بشویید.

  فیلتر را آبکشی کنید

در این مرحلــه، بعد از شست و شــوی کامل فیلتــر آن را با آب 
داغ آبکشی  و سپس با یک دستمال یا حوله آشپزخانه کاما 

خشک کنید و مجدد داخل هود قرار دهید.

  از دیواره ها و جداره بیرونی هود غافل نشوید
بعد از تمیز کردن فیلتر نوبت به دیواره های هود می رســد که 
می توانید با یک اسکاچ و کمی مایع ظرف شــویی آن را تمیز  
و سپس با استفاده از دســتمال کمی مرطوب آن را پاک  و در 

نهایت کاما خشک کنید.

بانوان

 خواب نامنظم و بی برنامه

مشــخص نکــردن یــک ســاعت خــاص برای 
خوابیدن که این روزها  بین جوانان و نوجوانان 
رایج است، می تواند باعث سردرد صبحگاهی 
شــود. »دیویــد دانیــک«، متخصــص اعصاب 
می گویــد: »اختاالت خــواب مثــل از خواب 
پریدن، یکی از دالیل داشتن خواب نامنظم و 
بی برنامه است و همین از خواب پریدن، یکی 
از مهم تریــن عوامل محــرک ابتا بــه میگرن 
است. بنابراین به همه افراد توصیه می شود که 
ساعت مشخصی را برای رفتن به رخت خواب 

تعیین کنند و به آن پایبند باشند.«

 عوض کردن مدام محل خواب

این موضــوع هم که به خصــوص برای افــراد در 
ســفر اتفاق می افتد، یــک دلیل روان شناســانه 
محسوب می شود. البته بعضی افراد هم گاهی  
شــب ها جلــوی تلویزیــون در پذیرایــی، بعضی 
شب ها در اتاق خواب و ... می خوابند و جای ثابت 
و مشخصی برای استراحت شــبانه ندارند. »ندا 
میلسالوجویک«، روان شناس و عضو هیئت علمی 
دانشکده هاروارد در بوستون می گوید: »نداشتن 
یک مکان ثابت برای خوابیدن باعث آشــفتگی 
ذهنی  و در نهایت  سردرد می شود. این نکته ای 

است که افراد توجه کمتری به آن دارند.«

 اضطراب و نگرانی ذهن
آنا موریســون، یک پرســتار خانــواده و مربی 
معتبر ســامت روان در فلوریدا می گوید: »به 

طور کلــی، اضطــراب عامل 
اصلی درد و بیماری در بدن 

اســت. از درد و ناراحتــی در 
فک گرفته تا سردردهای شدید. 

اضطراب هرچند که یک اختال روان 
شناسانه است اما می تواند آثار واقعی فیزیکی 
داشته باشــد. اگر صبح ها با سردرد از خواب 
بیدار می شــوید، توصیه می کنم شب ها قبل 
از خواب و صبح ها وقتی بیدار می شــوید یک 
تمریــن کوتاه و ســریع 10 دقیقــه ای از نفس 
عمیق کشــیدن انجام دهید. ایــن کار کمک 
می کنــد افــکار خــود را بازیابی و تــا حدودی 

تنش و فشار روزانه را خنثی کنید. «

 افسردگی درمان نشده
دکتر »ملوا بینگهام«، روان شــناس می گوید: 
حتــی  یــا  میگــرن  خوشــه ای،  »دردهــای 
حالت هــای تنشــی معمــوال موجب ســردرد 
شــما بعد از بیدار شــدن از خواب می شــوند. 
یکی از دالیــل رایج این ســردردها کــه کمتر 
به  آن ها اشاره شــده و مورد توجه قرار گرفته، 
افسردگی اســت. برای کاهش احتمال ابتا 
به سردردهای صبحگاهی، مهم است که یک 
خواب خوب شبانه داشته باشید و توصیه های 
روان شناســان را بــرای درمــان و جلوگیــری 
از افســردگی و البتــه تغییر ســبک زندگی به 
مرحله اجرا برسانید. افسردگی درمان نشده، 
عوارض زیادی دارد که ســردرد صبحگاهی، 

یکی از آن هاست.«

دالیل روانی سردردهای صبحگاهی
 نداشتن ساعت خواب منظم، افسردگی درمان نشده و ... باعث می شود در زمان بیدار شدن

 از خواب، سردرد داشته باشید

  وقتی با سردرد از خواب بیدار می شوید، دیگر صبح شما خوشایند نخواهد 
بود. هرچند یک سری دالیل پزشکی و جسمی مانند شکل و حالت خوابیدن 
نامناسب، فشار خون باال، داشتن تنگی نفس و ... از رایج ترین علل این اتفاق 
است اما برخی دالیل روان شناسانه هم باعث می شود در زمان بیدار شدن 
از خواب، سردرد را تجربه کنید. در ادامه از چند روان شناس و متخصص اعصاب پرسیدیم 
که چه چیزی باعث سردرد صبحگاهی می شود و همین طور چه کارهایی می توان انجام داد 

تا این اتفاق رخ ندهد.

Reader's Digest:آرزو مومیوند |    مترجم     منبع

ترجمه

ریزه  کاری  های تمیز کردن هود آشپزخانه
تمیز کردن هود و فیلتر آن اصال کار سختی نیست اما باید حداقل ماهی یک بار انجام شود

 آخرین بار که هود آشــپزخانه و فیلتر آن را تمیز کردید، چه زمانی بود؟ اگر خیلی وقت است این کار را انجام نداده اید یا 
این که هیچ وقت به فکر تمیز کردن هود آشپزخانه نبوده اید، بهتر است همین امروز دست به کار شوید. با گذشت زمان فیلتر 
هود ممکن است کامال روغنی و کثیف و کارایی اش کم شود، در نتیجه بهتر است برای تمیز کردن هود و فیلتر آن یک برنامه 
مدون داشته باشید. در این مطلب نکات مهم و  کلیدی در تمیز کردن هود آشپزخانه را با هم مرور می کنیم. نکته مهم این 
است که تمیز کردن هود و فیلتر آن اصال کار سختی نیست پس نگران نباشید و حداقل ماهی یک بار این کار را انجام دهید.

فرنگیس یاقوتی

چندین بار به صورت مفصل با دختر 12 ساله ام درباره این که چرا این قدر زود 
عصبانی می شود، صحبت کرده ام. او مدام عصبانی است و انگار با همه دعوا 

دارد. همیشه طلبکار است و نمی دانم باید چه کنم؟ راهنمایی ام کنید.

اولیــن ویژگــی ایــن پیونــد فرخنده، شــناخت و 1 انتخاب همسر با شناخت و آگاهی
آگاهی دو طرف از یکدیگر قبل از گرفتن تصمیم 
نهایی بوده است. خدیجه)س(، پیامبر اسام را بر اساس 

ارزش های انســانی، رفتــار، کردار، ســامت نفــس و ... 
انتخاب کرد. امروزه برخی به واسطه رفتار و کردار خارج 
از عرف و احساسات کنترل نشده و غرایز از اصل شناخت 
بر اساس ماک های انسانی دور شده اند و پس از ازدواج 

و دور شدن از شــوق و ذوق اولیه متوجه نداشتن شناخت 
واقعــی از یکدیگــر و درک و توجه متقابل می شــوند. بعد 
هم به مرور زندگــی را به خود و اطرافیــان زهر می کنند تا 
جایی که آسیب های زیادی را متوجه زندگی مشترک شان 
می کنند. پیامبر اســام)ص( و خدیجه)س( بــا آگاهی و 
شناخت کامل از اخاق، رفتار و خانواده همدیگر ازدواج 

کردند.
ویژگی درس آموز دوم در این ازدواج، بی توجهی 2 دنبال رفاه دنیوی نبودن

بیش از حد به مســئله مالــی و رفــاه غیرمعمول 
دنیــوی در دو طرف اســت. درســت اســت کــه حضرت 
خدیجــه)س( از لحــاظ مالــی جــزو طبقــه بــاالی زمان 
خودش محســوب می شــد اما هدف اش از این ازدواج، 
کسب رفاه دنیوی نبود. وضعیت مالی پیامبر)ص( برای 
زن ثروتمند عرب روشــن بــود بنابراین وقتــی قدم پیش 
گذاشــت و از پیامبر)ص( خواســتگاری کــرد، بنابر نقل 
مشهور، پیامبر)ص( راضی شــدند تا با بزرگان خویش او 
را به صورت رســمی از پدرش خواستگاری کنند. سپس 

حضرت خدیجه)س(، خود شرایط را فراهم و موانع مالی 
را رفع کرد تا به آن چه  انتخاب با ارزش خویش بود، برسد. 
در پاســخ به این شــبهه که چــون حضــرت خدیجه)س( 
متمکن بود به این مســئله توجه نداشــت و با این ازدواج 
موافقت کــرد، باید بگوییم که اگر فــرض چنین بود، چرا 
او تمام دارایی خود را در اختیار پیامبر)ص( گذاشــت تا 
در راه اســام و تقویت بنیه اقتصادی اســام خرج شــود 
تا جایی که زندگی معمولی و حتــی فقیرانه ای را البته با 
رضایت قلبی برگزید؟ پاسخ این است که رفاه دنیایی، مد 

نظر ایشان نبوده است.
ویژگی دیگــر این پیوند مبــارک، توجه به بزرگ 3 مشورت با بزرگان و کمک گرفتن از واسطه ها
ترها و مشــورت بــا آن هاســت. خدیجــه)س( با 
وجــود اســتقال مالــی و جایــگاه خــاص در آن روزگار 
از پیامبــر)ص( می خواهــد کــه او را از پــدر و عمویــش 
خواســتگاری کنند تا آن ها در جریان باشند. شایان ذکر 
است که پیامبر)ص( در این باره با عموی خود، ابوطالب 
مشــورت کردند و او را واســطه قرار دادند. خدیجه)س( 
هم با عموی خود، ورقه بن نوفل، صحبت کردند. آنان در 
مراسمی و با حضور بزرگان دو خانواده عقد ازدواج خود 
را برگزار کردند. حاال سوال این است که جوانان امروز تا 
چه اندازه در انتخاب و گزینش همســر بــا والدین و افراد 

آگاه و دلسوز مشورت می کنند؟
مهریه های سنگین، تجمات و ریخت و پاش های 4 بی توجهی به مهریه سنگین و تجمالت

بیهوده و توقعات خاص مالی از بزرگ ترین موانع 
ازدواج جوانان امروزی محسوب می شود که در  این پیوند 
مبارک، جایگاهی نداشــت. حضرت خدیجه)س( مهریه 
ازدواجش را از مــال خودش قــرار داد و ضامــن مهر خود 
شــد به طوری که عده ای به این موضوع اعتراض کردند. 
متاســفانه در برخی  مــوارد که جوانان خود بــه مرحله ای 
از شناخت و عقل و درک رســیده اند که می فهمند مهریه 
ســنگین و توقعات غیرمالــی معمول و معقــول، ضمانتی 
برای بقای پیوند و کیفیت زندگی به لحاظ عاطفی نیست  
برخی از خانواده ها، مانع تراشی و سنگ اندازی می کنند. 
در این پیوند مبارک، خدیجه)س( با این که زنی شناخته 
شــده و ثروتمند در روزگار خویش بود، در منزل و در رفتار 
با همســرش نبی مکرم اســام با تواضــع و فروتنی و روی 
گشاده برخورد می کرد و سابقه اجتماعی و اقتصادی اش 
در روابط زن و شــوهری دخیل نبود و تاثیر ســوء نداشت. 
حال آن که امروزه مواردی مشــاهده می شــود که زوج ها 
شرایط و جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود یا خانواده شان 
را دستمایه فخر به یکدیگر و تحقیر دیگری قرار می دهند 
و فضای گرم خانه را به ســردی و بی توجهــی به عواطف و 

احساسات سوق می دهند. 

 4 نکته درس آموز  ازدواج پیامرب )ص( و خدیجه)س( 
پیوند مبارک حضرت محمد)ص( و  حضرت خدیجه)س( برای جوانان جامعه امروز در انتخاب درست همسر، نکات زیادی دارد

   

سبک زندگی پیامبر اسالم)ص( برای همه افراد تاریخ در گوشه و کنار جهان با هر سن، نژاد و ... 
که هدف نهایی شان رستگاری در دنیا و آخرت اســت، بهترین و بی نظیرترین الگو محسوب 
می شــود. امروز یعنی دهم ربیع االول مصادف با سالروز ازدواج رســول خدا )ص( و حضرت 
خدیجه)س( است. درست 25 بهار از عمر گران بها و پربرکت پیامبر می گذشت که با بانوی 40 
ساله ای به نام »خدیجه« که برترین بانوی روزگار خویش بود، پیمان زندگی مشترک را امضا کرد و فصل جدیدی 
در زندگی اش آغاز شد. این پیوند مبارک اگرچه به لحاظ فاصله سنی و درخواست حضرت خدیجه)س(، خاص و 
متفاوت بود اما تقوا و معنویت، عفت و پاکدامنی، صداقت و راست گویی، امانتداری و حسن رفتار نبی مکرم اسالم 
در جوانی، شخصیتی را به نمایش گذاشته بود که مورد عالقه این زن ثروتمند آن روز عرب واقع شد. در ادامه 
سعی می کنیم به ویژگی هایی از این پیوند مقدس اشاره کنیم که می تواند برای جوانان جامعه امروز در انتخاب 
درست همسر و مالک قراردادن آن چه که زندگی مشترک را لذت بخش و سعادتمند می کند، کمک کننده باشد.

مناسبتی

جواد رستمی| کارشناس مذهبی
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بی خوابی در دوران سالمندی و پیشنهادهایی برای رفع آن 
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 مناسب  سازی معابر برای
 سالمندان

پیشنهاد

نامبرگرافی

درصد جمعیت سالمندان جهان در چند سال اخیر 
با مشکل ســوء تغذیه دســت و پنجه نرم کرده اند. با 
افزایش سن، نیاز سالمندان به انرژی کاهش می یابد 
و تمایل به مصرف غذا کمتر می شود، در این حالت اگر 
انتخاب غذا به درستی انجام نشود، میزان دریافت 
مواد مغذی ضــروری در این گروه ســنی، پایین تر از 
 حد مطلــوب می شــود کــه سالمتی شــان را تهدید 

خواهد کرد.
منبع: معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 50
مثبتشصت

گفت و گو 

داده تصویری

عکسی که یکی از مخاطبان برامون 
فرستادن و این روزها در شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شه، 
با این توضیــح که پیرمــرد چوپان 
بــا ایــن کــه در صحــرا و فقــط بــا 
گوســفندانش است ولی ماسک 
زده و پروتکل های بهداشــتی را 
رعایت می کنه. کاری که خیلی 

از ما از انجام اون غافلیم.
و مطالــب جالــب  عکس هــا 
برامــون  رو  جذاب تــون  و 
بفرســتین تا با نــام خودتون 

چاپ کنیم.

 الهه توانا |   روزنامه نگار

اختالالت خواب در سالمندان، مانند دشواری 
در به خواب رفتن، کاهش ساعت های خواب  
و ...  احتمال  صدمه  و خستگی در طول روز را 
افزایش می دهد. پس الزم است درخصوص 
تغییــرات خواب تــان هوشــیار باشــید و بــا 
پزشک تان درباره اش صحبت کنید. تحقیقات 
ثابت کرده  است روش های درمانی غیردارویی 
مثــل »رفتاردرمانــی« بــه  دلیــل نداشــتن عوارض 

جانبی، برای حل مشکالت خواب مفیدتر هستند.
 سعی کنید هر روز سر ساعت مشخصی بخوابید و بیدار شوید.

 فقط برای خوابیدن به رختخواب بروید و فعالیت هایی مثل کارکردن و 
استفاده از تلفن همراه را بیرون از رختخواب انجام بدهید.

 پیــش از خــواب، خودتــان را بــا فعالیت های آرام بخشــی مثــل مطالعه 
مشغول کنید.

 محیط خواب تان باید آرام و راحت باشد.

 اگر مالحظاتی مثل ترس از زمین خوردن ندارید، هنگام خواب، چراغی 
روشن نگذارید.

 درطول روز چرت نزنید.
 اگر از زمــان به   رختخواب رفتن تان بیشــتر از 20دقیقه طول کشــید و 
همچنان بیدار بودید، بلند شوید و سرتان را گرم کنید. اجبار به خوابیدن، 

ممکن است مشکل به خواب رفتن را سخت تر کند.
 پیش از خواب، مایعات زیادی ننوشید. اگر به دلیل مصرف دارو مجبور به 
این کار هستید با پزشک تان مشورت کنید تا درصورت امکان زمان مصرف 

داروهای تان را تغییر بدهد.
 شام را زود بخورید؛ حدود سه، چهار ساعت قبل از ساعت خواب تان.

  ورزش منظم را در برنامه تان بگنجانید ولی قبل از خواب فعالیت بدنی 
نداشته  باشید.

 دوش آب گرم یا تمرینات آرام سازی می تواند به شما کمک کند خواب 
بهتری داشته  باشید.

اگر پیشــنهادهای باال برای تان مفید نبود، پزشــک با تجویز دارو یا سایر 
روش های درمانی به شما کمک خواهدکرد.

healthline.com :منبع

مقابله با باورهای غلط درباره سالمندی
موفقیت 

مینی ســریال چهار قســمتی »اولیو کیتریج« محصول 
شــبکه HBO که در شــبکه نمایش خانگــی ایران هم 
قابل تماشاست، داستان زندگی یک معلم میان  سال 
با بــازی »فرانســیس مک دورماند« را تا ســن پیری و 
بازنشستگی اش به تصویر می کشد. »اولیو کیتریج« 
شــبیه خیلــی از آدم هایــی اســت کــه در زندگــی 
روزمره با آن ها برخورد داریــم. از آن افراد به ظاهر 
دســت نیافتنی، بی اعصــاب، بــا زبانــی  تندوتیــز که با 
هیچ روشی نمی شود با آن ها ارتباط برقرار کرد. اولیو با این اخالقش حتی به شوهر 
مهربان و دوست داشتنی اش »هنری« با بازی »ریچارد جنکینز« هم رحم نمی کند. »کریستوفر« 
فرزندشان هم در روابط مادر فرزندی چندان موفق نیست و با آن دست و پنجه نرم می کند.در طول 
سریال متوجه می شویم که اولیو اتفاقا از آن دسته شخصیت هایی است که نباید زود قضاوت شان 
کرد، بلکه شــخصیت واقعی آن ها را بایــد در موقعیت های ســخت زندگی واکاوی کــرد و با پیدا 
کردن قلق شخصیتی شان می توانیم با این گونه افراد خوش باشــیم. اولیو به  مرور تبدیل به زنی 
سالمند می شود که بیننده را شیفته خودش می کند، همسر و مادری که در مواقع حساس زندگی 
ساده اش در کنار همسر و فرزندش می ماند.دیدن این سریال جذاب است چون پیچیدگی خاصی 

ندارد و بیننده را به راحتی تا پایان به دنبال خود می کشاند. 
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عطیه تقوی  بجنوردی|    روان شناس

   باور اشتباه یک| پیری یعنی کاهش سالمتی و آغاز ناتوانی
درست است که برخی بیماری ها با افزایش سن شیوع بیشتری پیدا می کنند 
اما روند پیرشــدن بــه صورت طبیعــی به معنای ضعف ســالمتی نیســت. 
بســیاری از ســالمندان از ســالمت عمومی باالیی برخوردارنــد. اقدامات 

پیشــگیرانه ماننــد: تغذیه ســالم، ورزش مــداوم و 
کنترل استرس ها می توانند به کاهش خطر ابتال 

به بیماری های مزمن کمک کنند.
     باور اشتباه 2| کاهش حافظه از ویژگی های 

اجتناب ناپذیر سالمندی  است
با افزایش سن شاید متوجه شوید به راحتی گذشته 
مسائل را به خاطر نمی آورید یا ممکن است بازیابی 
برخی خاطرات زمان بیشتری )نسبت به جوانی( 
بگیرد. با این حال تحقیقات ثابت کرده اند کاهش 

قابل  توجه حافظه لزوما از مشخصه های پیری نیست. آموزش مغز و یادگیری 
مهارت های جدید در هر ســنی قابل انجام اســت. تکنیک هــا و روش های 
زیادی وجود دارد که می توانید برای تیز نگاه داشــتن حافظه در هر ســنی 

استفاده کنید.
   باور اشتباه 3| سالمندان توانایی یادگیری و آموزش مسائل جدید 

را ندارند
یکی از شایع ترین و در عین حال آسیب زننده ترین 
باورها این است که بعد از عبور از سنی خاص دیگر 
نمی توانید چیز جدیدی یاد بگیرید یا امتحان کنید. 
افراد میان سال و مسن توانایی یادگیری چیزهای 
جدید و آشنایی و تجربه محیط های تازه و ناشناخته 
را دارند، به عالوه آن ها از خردمندی ناشی از تجربه 
زندگی هــم برخوردارند. اگر به ایــن توانمندی ها 
باور پیدا کنید، فارغ از ســن، همیشــه راهی برای 

تغییر و یادگیری وجود دارد.   
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مادری که از ته دل نمی خندد

مهدیس مرادیان|   خبر نگار

طبق آماری که بــه تازگی 
منتشر شده 42 درصد از 

فوت شدگان عابرپیاده، 
ســال   60 بــاالی 

داشــته اند.  با توجه به 
اهمیــت ریشــه یابی و 

حل مشــکالتی که باعــث وقوع 
این حــوادث و به خطــر انداختن جان ســالمندان 

می شود، گفت وگویی با خانم عاطفه مرادی، مدرس دانشگاه و دارای 
مدرک دکترای شهرســازی، درباره کمک به رفع معضالتی کــه در این زمینه 

برای سالمندان وجود دارد، انجام داده ایم.
او ضمن اعالم این که اســتاندارد نبودن معابر دلیل اصلی ایجاد سانحه برای 
افراد کم توان حرکتی است، می گوید: »مناسب سازی پیاده روها مانند ایجاد 
ســطوح شــیب دار در خیابان های غیر هم ســطح برای معلوالن و سالمندان، 
ازجمله مهم ترین ابعاد کیفیت یک شهر اســت. همچنین انجام پروژه هایی با 
هدف ترویج فرهنگ پارک  نکردن روی خطوط عابرپیاده که در بیشتر مواقع با 
مجبورکردن عابر به تغییر مسیر و ردشدن از خیابان، می تواند عامل تصادفات 
باشــند. از دیگر مســائل قابل توجه، نوع کف پوش پیاده روهاست که راه رفتن 
سالمند با تجهیزاتی مثل عصا و واکر را تسهیل کند. به سازی برخی از پیاده رو ها 
که مشــکالت جدی مثل ناهمواری یا خرابی دارند و همچنین توجه به ارتباط 
بین سواره و پیاده به این معنی که پیاده با هر نوع وسیله ای قادر به تردد باشد و 

برای سوار یا پیاده  شدن از وسایل نقلیه دچار مشکل نشود.«
این مدرس دانشگاه نکته  مهمی را که در افزایش امید به زندگی سالمندان هم 
تاثیر قابل توجهی دارد این گونه بیان می کند: »در نظر گرفتن فضاهای مکث 
در پیاده روها با این رویکرد که سالمندان بیشتر تمایل دارند آهسته قدم بزنند 
و میل چندانی به پیاده روی ســرعتی ندارند. با توجه به این که ارتقای کیفیت 
محیط به  عنوان یک فاکتور غیرمستقیم در سالمت سالمند به حساب می آید 
اگر با استفاده از تلفیق آب و گیاه فضاهایی را در نظر بگیریم که سالمندان در 
آن قدم بزنند، بنشینند و از محیط طبیعی استفاده کنند، به  طور ملموس شاهد 
 افزایش روحیه و نشــاط این عزیزان خواهیم بود.« وی در پایان تاکید می کند:
»به ســازی مســیرهای پیاده با در نظــر گرفتن مالحظــات باید مناســب برای 
استفاده همه  افراد جامعه باشد. چون »انســان محور« بودن شهرهای کنونی 
بیشتر از »خودرومحور« بودن شــان اهمیت دارد و ارتقای کیفیت محیط جز با 

همکاری همه افراد جامعه به دست نخواهد آمد.«

  8 راه برای کاهش نفخ در ساملندان

 خوردن وعده های کوچک 
و جویدن خوب غذا

 داشتن فعالیت ورزشی
 به شکل روزانه

ترک سیگار

توجه به حساسیت های غذایی مانند عدم تحمل الکتوز 
)این موارد می تواند در سالمندی تازه بروز پیدا کند(

گنجاندن مواد غذایی پروبیوتیک در رژیم 
روزانه )ماست سنتی، کفیر، ترشی و...(

استفاده نکردن از آدامس

 مصرف محدود غذاهای نفاخ
 چون حبوبات و خانواده کلم ها

 کاهش مصرف 
نوشیدنی های گازدار

عکس : ایرنا

elderoptions :منبع        

 شگفت انگیزترین 
رفتار انسان

از بزرگی پرســیدند شــگفت انگیزترین رفتار 
انسان چیست؟

 پاســخ داد: »از كودكی خسته می شود، برای 
بزرگ شــدن عجلــه می كند و ســپس دلتنگ 

دوران كودكی خود می شود. 
ابتدا برای كســب مــال و ثــروت از ســالمتی 
خــود مایــه می گــذارد، ســپس بــرای بازپس 
گرفتن سالمتی ازدست رفته پول خود را خرج 

می كند. 
طــوری زندگــی می كنــد كــه انــگار هرگــز 
نخواهدمــرد و بعد طــوری می میرد كــه انگار 
هرگز زندگی نكرده است. آن قدر به آینده فكر 
می كند كه متوجه از دســت رفتن امروز خود 
نیســت، در حالی كه زندگی گذشــته یا آینده 

نیست، زندگی همین حاالست!«

حکایت
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 کرونای دستمزد نجومی
 بر جان زخمی فوتبال!

از پیشنهاد 20 میلیاردی بازیکن تا دستمزد 50 میلیاردی مربی

دردسرهای حرکت جنجالی شجاع
خلیل زاده از چشم پرسپولیسی ها افتاد

 تزریق واکسن کرونا روی اولین ورزشکار ایرانی

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

تزریق واکسن کرونا روی اولین 
ورزشکار ایرانی 

حســین روحانی، قهرمان سابق کاراته ایران 
که خــودش یکی از بیشــترین آســیب ها را از 
شــیوع ویروس کرونا دیده بــود و چند ماه در 
کشــورهای اروپایی به دنبال اخذ مجوز ورود 
به روسیه برای همراهی شاگردانش بود، این 
روزهــا به خاطر تزریق واکســن روســی کرونا 
خبرساز شــده اســت. به گزارش ورزش سه، 
در روزهای اخیر اعالم شــده بود که نظامیان 
روسیه و بعد هم معلمان و کارمندان سیستم 
آموزشی اول از همه واکسینه شدند و تا چند 
روز دیگر ورزشــکاران واکســن می زنند. این 
موضــوع شــامل تیم ملــی کاراته روســیه هم 
می شــد که زیر نظر حســین روحانــی خود را 
برای حضور پرقدرت در المپیک توکیو آماده 
می کنــد. با اینکــه روحانــی در روزهای اخیر 
اعــالم کرده بــود اگر تزریق واکســن روســی 
کرونــا اختیــاری باشــد، احتمــاال ایــن کار را 
انجــام نمی دهد، روز گذشــته با انتشــار چند 
ویدیو در اســتوری اینســتاگرام خود از تزریق 
این واکســن خبر داد. حاال حســین روحانی 
به عنــوان ورزشــکار ایرانی واکســن کرونا را 
تزریق کرده و احتماال در روزهای آینده از اثر 
این واکسن روی بدن خود می گوید؛ اما هنوز 
به طور دقیق مشــخص نیســت واکسن تولید 
شــده توســط روس هــا تا چــه می توانــد بدن 

انسان را در برابر کووید 19 ایمن نگه دارد. 

ایران- بوسنی قطعی شد
تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور 
در ادامــه   رقابت هــای مقدماتــی جام جهانی 
دیــدار  چنــد  برگــزاری  می کنــد،  آمــاده 
تدارکاتــی را در دســتور کار خود قــرار داده 
که بنابر اعالم فدراســیون بوســنی، دیدار با 
این تیم قطعی شــده اســت. براســاس اعالم 
ســایت فدراســیون بوســنی، دیدار تیم ملی 
این کشــور و ایران روز ۲۲ آبان در ورزشــگاه 
آسیم فرهاتوویچ سارایوو برگزار خواهد شد. 
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ترکش هــای  و  تیــر  ظاهــرا 
جدایــی شــجاع خلیــل زاده 
مدافع ســابق پرســپولیس از اردوگاه سرخ 
تمامی ندارد و این داستان سر درازی دارد! 
باشــگاه الریان قطر یکشــنبه شــب به طور 
رســمی انتقال شــجاع خلیل زاده، مدافع 
ســابق تیم پرســپولیس به این تیم را اعالم 
کرد. در پوستر منتشر شده از سوی باشگاه 
الریــان بــه مناســبت ایــن انتقال، شــجاع 
خلیل زاده در حال بوســه بر لوگوی الریان 
اســت اتفاقی که بــا واکنش هــای متعدد و 
حتی تندی از سوی پرسپولیسی ها و دیگر 
اهالی فوتبــال و برخی هنرمنــدان مواجه 
شــد. شــجاع که در چند ســال اخیــر نماد 
تعصب و عشق خالص به پرسپولیس شده و 
در کری خوانی ســرخابی سر دســته بود و 
حتی بارها به خاطر همیــن تعصب و بازی 
درگیرانه اش به خاطر پرسپولیس محروم و 
مصدوم شــده بــود ابتدا بــا جدایــی اش از 
پرســپولیس بر خالف وعــده و وعیدش که 
گفته بود به عشــق شش تایی ها شش ساله 

تمدیــد می کند شــوک بزرگی به ســرخ ها 
وارد کــرد و در ادامــه هــم بــا بوســه اش بر 
لوگــوی الریان داغ پرسپولیســی ها را تازه 
کرد. شــجاع که بــا جدایی پرســپولیس با 
واکنــش منفــی هــواداران و ریزش شــدید 
فالوئرهای ایسنتاگرامش مواجه شده بود و 
دریــک روز حدود ۲00 هزار نفر او را آنفالو 
کردنــد دیروز هم بــا این موج مواجــه بود و 
هــواداران بــا اتحــاد در فضــای مجــازی و 
راه اندازی جشن آنفالو کردن شجاع به این 
روند کاهشــی و طــرد بازیکن سابق شــان 
ادامــه دادند و می دهند! بوســه شــجاع بر 
لوگــوی تیــم قطری که یــادآور بوســه های 
معــروف او بر لوگــو و پیراهن پرســپولیس 
اســت به حدی برای پرسپولیسی ها گران 
تمام شــده که در پست خداحافظی شجاع 
که پس از اعالم رســمی انتقال، در صفحه 
اینســتاگرام ایــن بازیکن منتشــر شــد، به 
ســختی می توان کامنت مثبتی پیدا کرد. 
خلیل زاده در این پست خداحافظی تلویحا 
از بازگشت به پرسپولیس هم حرف زده اما 

هواداران عصبانی و ناراحت پرسپولیس در 
جواب خلیل زاده به او گفته اند که دیگر فکر 
برگشــت را از ســرش بیــرون کنــد. حتــی 
هنرمنــدان پرسپولیســی از جملــه کامبیز 
دیرباز که یکــی از هنرمندان اهل فوتبال و 
عالقمند شدید پرسپولیس است و در جمع 
اهالــی هنــر بــه کری خوانــی و هــواداری 
پرسپولیس زبانزد است با انتشار پستی که 
عکس شجاع را وارونه و در حالی بوسه زدن 
بر لوگو منتشر کرده نوشت: »بعضی ها هم 
ظاهرا سندروم بوس های بی قرار دارند و ما 
چقدر ساده بودیم! در پی این واکنش های 
تند و جنجالی شجاع هم به حرف آمد و در 
مصاحبه رسمی دلیل آن بوسه معروفش را 
تشــریح کــرد و گفــت: »واقعــا اصــال قصد 
نداشتم با این کار هواداران عزیز تیم فوتبال 
پرسپولیس را برنجانم اما یکی از مسئوالن 
باشگاه از من خواســت که این کار را انجام 
دهم. شــما بگویید وقتی یکی از مسئوالن 
باشــگاه این کار را از من درخواست کرد آیا 

می توانستم جواب منفی بدهم؟«

خلیل زاده از چشم پرسپولیسی ها افتاد

دردسرهای حرکت جنجالی شجاع

فســخ قــرارداد رشــید مظاهــری با 
تراکتور و امضای قرارداد با استقالل 
باعث باز شــدن پرونــده جدیدی در 
فوتبال ایران شد و باشگاه تراکتور با 
غیرقانونی دانســتن فسخ یک طرفه  
هم از دروازه بان خود و هم از باشگاه 
اســتقالل شــکایت کــرد. امــا حــاال 
ایــن جنگ 3 جانبه بــا ادعای جدید 
مســئوالن باشــگاه تبریــزی وارد فاز 
جدیدی شده است. باشگاه تراکتور 
صبح دیــروز در اعتراض به مســائل 
پیش آمده پیرامون رشــید مظاهری 
و جدایی اش از ایــن تیم و حضور در 
اســتقالل بیانیــه   ای صادر کــرد. در 
این بیانیه مســائلی عنوان شــده که 
عجیب به نظر    می رسد. تراکتوری ها 
طــی بیانیــه خــود اتهــام تبانــی بــه 
مظاهــری زدنــد و نوشــتند: »جناب 
آقای رشید مظاهری دروازه بان این 
باشــگاه در فصــل 99- 98 با رفتار 
 غیرحرفــه ای پیش از پایــان فصل با 

عدم حضــور در تمرین مورخه  ســوم 
شــهریورماه ســال جاری و به تبع آن 
عدم حضــور در اردوی پیش از بازی 
نیمه نهایــی جــام حذفــی تراکتور و 
نفت مسجدســلیمان، علنا بــا رفتار 
خــود شــائبه تبانــی بــه نفــع رقبای 
ایــن تیــم یعنــی تیم های اســتقالل 
تداعــی  ذهــن  در  را  پرســپولیس  و 
کرد. عقد قــرارداد مظاهــری با تیم 
اســتقالل بالفاصلــه پــس از پایــان 
فصل، شــائبه تبانی را بیش از پیش 
به ذهن متبــادر کرده و وجود دالیل 
پشــت پرده را در ذهن همگی ایجاد 
کرد.« این بیانیــه و نکاتی که درباره 
شــائبه تبانــی مظاهری و اســتقالل 
ایجاد کرده، واکنش  هــای  مختلفی 
در فضــای مجــازی داشــته اســت.  
اســتقالل  طرفــداران  از  بســیاری 
بیانیــه تراکتور را محکــوم کردند اما 
هنوز هیچ کدام از مســئوالن باشگاه 
موضــوع  بــه  واکنشــی  اســتقالل 

نداشــتند و سیاســت ســکوت را در 
پیــش گرفتنــد. در ایــن شــرایط اما 
گفته    می شــود مســئوالن اســتقالل 
یــک  انتشــار  ضمــن  دارنــد  قصــد 
نیــز  قضایــی  مراجــع  از  اطالعیــه 
تراکتــور  از  خــود  رســمی  شــکایت 
مطــرح  تبانــی  اتهــام  به خاطــر  را 
کننــد. آبی ها احتمــاال طی یکی، ۲ 
روز آینــده به خاطــر اتهــام تبانــی به 
کمیته شــکایت    می کننــد و باید دید 
سرنوشــت ایــن جدل رســانه   ای چه 

خواهد شد.

جنگ حقوقی استقالل و تراکتور بر سر مظاهری باال گرفت

این بار اتهام تبانی!

  پایان نقل وانتقاالت 
 لیگ ستارگان قطر

 با صید ۷ ایرانی

 سخنگوی فدراسیون کشتی : 
سامانه آتنا تکلیف برگزاری قهرمانی 

جهان را مشخص خواهد کرد!

آغاز هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا

رئال به دنبال جبران
 اختــالف 150هـــزار دالری 
استقالل و بلژیکی ها بر سر نادری!
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مشکی پوشان در آستانه احیای دوباره 
مالک باشگاه مشکلی پوشان)سیاه جامگان( از تشکیل تیمی 
جدیــد برای حضور در رقابت های لیگ دســته2 کشــور خبر 
داد و گفــت: »حدود 2 ماه اســت به صورت فشــرده مشــغول 
رایزنی هــا و انجام مذاکرات طوالنی با چهره های نام آشــنای 
شــهری و استانی هســتیم تا بتوانیم هیئت موسس نام آشنا و 
کاربلد و باتجربه را برای احیای دوباره باشگاه مشکی پوشان 
انتخــاب کنیــم که خوشــبختانه اتفاقات خوبــی در حال رقم 
خــوردن اســت.« محمدرضــا عباســی افــزود: »می توانم این 
نوید را به هواداران پرشور ابومسلم بدهم که هیئت موسسی 
باتجربه و سرشناس برای احیای دوباره هویت و برند فوتبال 
خراســان تشــکیل شــده اســت.« وی تصریــح کــرد: »پس از 
برگزاری جلسه هیئت موسس، کادر مدیریتی جدید باشگاه 
مشخص خواهند شد و رســما فعالیت های الزم برای حضور 
در رقابت هــای فصــل جدید آغــاز می شــود، هرچند فرصت 
کوتاهی تا شروع مسابقات داریم اما تمام سعی خود را انجام 
خواهیــم داد تا بتوانیم بــا موافقت اعضای هیئت موســس و 
هیئــت مدیره، تیــم فوتبال باشــگاه خود را جهــت حضور در 

رقابت های لیگ دسته2 فوتبال ایران مهیا کنیم.«

عدم برگزاری مراسم کشوری ورزش پهلوانی
هر ســاله شــاهد برگــزاری مراســم بــزرگ ورزش پهلوانی و 
زورخانه ای به صورت کشوری در شهرستان بردسکن بودیم 
اما رئیــس اداره ورزش وجوانان بردســکن از عــدم برگزاری 
این مراســم به دلیل شیوع بیماری کرونا در سال جاری خبر 
داد. محمــد دانشــورثانی گفت: »بردســکن تنها شهرســتان 
در خراســان رضوی اســت که پــروژه ناتمام ورزشــی ندارد.« 
وی بــا اشــاره به این کــه مجموعه ورزشــی شهیداســماعیلی 
در ایــن شهرســتان 5 هکتار اســت، افزود: »بردســکن فقط 
یــک مجموعه ورزشــی دارد و ســالن های ورزشــی، پیســت 
دوومیدانــی و دیگر فضاهای ورزشــی در ایــن مجموعه قرار 
دارد، بنابرایــن ســاخت خوابــگاه ورزشــی کــه در زمینی به 
مساحت 400مترمربع معین شــده، یکی از ضروریات برای 

ورزش این شهرستان است.«

3میلیارد برای بهره  برداری گود کشتی با چوخه
مدیــرکل ورزش وجوانــان خراســان رضــوی گفــت: »ســال 
گذشته یک میلیارد تومان برای احداث گود کشتی با چوخه 
شهرستان قوچان اختصاص یافت که صرف خرید تجهیزات 
اولیه شــد و امسال نیز پیش بینی می شــود 3میلیارد تومان 
دیگــر بــرای ادامــه کار داشــته باشــیم.« فتاحی بــا تاکید بر 
این کــه کشــتی در رگ و خــون جوانان قوچان وجــود دارد، 
افزود: »در ســطح استان 2 گود کشــتی با چوخه پیش بینی 
شــده که یکی در مشــهد و دیگری در قوچان اســت که برای 
اولین بار در تمام کشــور طراحی خاصی برای این گودها در 
نظر گرفته  شــده اســت.« وی تصریح کــرد: »در این طراحی 
منحصربه فرد عالوه بر توجه به ظرفیت های مناســب حضور 
تماشــاگر به این مســئله نیز توجه شــده که در ســایر فصول 
ســال نیــز دیگــر رشــته های ورزشــی بتواننــد از ایــن محل 

استفاده کنند.«

بیســتمین دوره بازی هــای لیــگ برتر کمتــر از 15 روز دیگر با شــرایط 
خاص کرونایی آغاز می شــود و 16 تیم حاضر در این ســطح از مسابقات 
ایــن روزها خــود را آماده رویارویــی با حریفان می کننــد. هرچند برخی 
تیم هــا هنوز درگیر حواشــی هســتند و هنــوز به ثبــات و آرامش مطلوب 
نرســیده اند. اما عالقه مندان فوتبالی امســال قطعا شــاهد رقابت هایی 
جذاب با شــکل و شــمایل های متفاوتی خواهند بود و نمی توان ارزیابی 
خاصی روی تیم ها داشــت اما حضور مربیان جدید و کم تجربه می تواند 
جزو ســورپرایز های لیگ جدید باشــد که قطعا به جذابیت های بازی ها 
افــزوده خواهد شــد. یکــی از ایــن تیم ها، شهرخودروســت که امســال 
در کادر فنــی دســتخوش تغییــرات زیادی شــده و ســیدمهدی رحمتی 
به عنوان ســکاندار معرفی شــده اســت. همچنین از نظــر بازیکن هم با 
تغییرات زیادی رو به رو بوده و بیشــتر چهره های کلیدی خود را از دست 
داده. حاال همه هواداران منتظر رونمایی از شهرخودروی جدید در لیگ 
بیستم هستند. کمتر از 2 هفته دیگر به آغاز رقابت های لیگ برتر مانده 
اما تیم شــهرخودرو که باید آرامش الزم را داشــته باشــد، دچار حاشــیه 
شــده و به نوعی چالش جدیدی با متولی فوتبال استان پیدا کرده است 
که این روند جبهه گیری اصال برای فوتبال خراســان خوشــایند نیست. 
این نماینده فوتبال اســتان که در 2 سال اخیر نشان داده می تواند جزو 
مدعیان قهرمانی باشــد و حتی آســیایی شود، مســیری که طی می کند 
اصال مناسب فوتبال دوستان خراســانی نبوده و نیست و عالقه مندان و 
هواداران بابت آینده شهرخودرو نگرانند که مبادا به سرنوشت تیم های 
منحل شــده ای همچون ابومســلم و پیام دچار شود و فوتبال شرق کشور 
باز هم با افت و خیز هایی روبه رو شــود. تیم شــهرخودرو با نام خراســان 
پیونــد خورده و باید شــرایطی فراهم شــود که الاقل بــه بازیکنان بومی 
بیشــتر توجه شــود و همچنین به تیم های پایه هم برای سرمایه گذاری و 
قهرمان پروری روی اســتعدادهای این شهر اهمیت داده شود نه این که 
بــه حــال خــود رها شــده و کار به جایی برســد کــه تیم هــای رده پایه در 
اجاره باشــگاهی دیگر درآید. البته از طرفی ســرمایه گذاری که مدیران 
شهرخودرو در این چند سال برای نماینده فوتبال استان انجام داده اند 
را نبایــد نادیده گرفت که در این وانفســای اقتصادی هر کســی دســت 
به جیب نمی شــود و این چنین هزینه های میلیاردی نمی کند. 3 ســال 
اســت شــهرخودرو در مشــهد تیمداری می کنــد و باعث شــور و هیجان 
فوتبالی در اســتان شــده و نباید از این موضوع غافل شــد. اما نکته مهم 
این اســت که بایــد اراده ای باشــد تا همدلــی، همــکاری و حمایت بین 
مدیران خراسانی با باشگاه شهرخودرو بیشتر و نزدیک تر شود نه این که 
فوتبال بهانه ای برای تسویه حســاب های شخصی شــود که قطعا نتیجه 
آن به نابودی فوتبال اســتان منجر می شــود. مســئوالن هیئــت فوتبال 
اســتان و مدیران باشــگاه شــهرخودرو طی مصاحبه هایی علیه یکدیگر 
موضع تندی گرفتند که اصال اتفاق خوشایندی نیست و به جای این که 
اتحاد و همبســتگی در فوتبال استان آن هم در آستانه رقابت های لیگ 
برتــر حاکم باشــد، متاســفانه شــاهد طوفانی هســتیم که قطعــا به ضرر 

فوتبال استان خواهد شد. 
 انتقاد رئیس هیئت فوتبال

چنــدی پیش جمعــی از مربیــان فوتبــال در محل هیئت فوتبال اســتان 
نســبت به مســائل و اقدامات اخیر باشــگاه شــهرخودرو اعتراض کرده و 

مطالب و نقطه نظرات خود را بیان کردند. احسان اصولی، رئیس هیئت 
فوتبــال اســتان در این دیــدار گفت: »بارهــا با آقای حمیــداوی صحبت 
کرده و به او گفته ام که جایگاهش در فوتبال خراســان رضوی یک ارزش 
افــزوده اســت و نمی توان جایــگاه کنونــی او را به صورت ریالــی و مادی 
ارزش گذاری کرد. شهرخودرو ده ها هفته در صدر جدول حضور داشته، 
در لیگ قهرمانان آســیا شرکت کرده، حتی تیم پدیده در ابتدا از سرمایه 
همین مردم شــهر به وجود آمده و کمک های شــهرداری مشهد را داشته 
که بودجه آن نیز از هزینه های مردم به دســت آمده است. در حال حاضر 
شــهرخودرو به این ســرمایه ها بی توجهی می کند.« وی در ادامه سخنان 
خود افزود: »شهرخودرو ویترین فوتبال خراسان است. هرچه بهتر آن را 
طراحی کنیم نونهاالن و نوجوانان این شهر احساس بهتری پیدا خواهند 
کــرد تا خــود را به قلــه فوتبال خراســان برســانند. پس باید قلــه فوتبال 
خراســان که در حــال حاضر باشــگاه شهرخودروســت را تقویت کنیم.« 
اصولی خاطرنشان کرد: »این تیم لیگ برتری مربوط به فوتبال خراسان 
است. نمی توانیم نسبت به امتیاز معنوی فوتبال این شهر که حاصل 50 
ســال فوتبال خراســان اســت بی تفاوت باشــیم. ما به حمیداوی اعتماد 
کردیم و تیم شــهرمان را به او ســپردیم.« وی خاطرنشان کرد: »امتیازی 
که به آقای حمیداوی واگذار شــده ماحصل 50 ســال فوتبال این شــهر 
و 7 ســال حضــور در لیگ برتر بوده اســت. باید برای بچه های این شــهر 

انگیزه ای ایجاد شود تا سکویی برای بازیکنان جوان این شهر باشد.«
 واکنش شهرخودرو

در پی ســخنان تند رئیس هیئت فوتبال خراســان رضــوی، عضو هیئت 

 مدیره شهرخودرو نیز واکنش نشان داد و گفت: »ارزش افزوده مجموعه 
شهرخودرو این است كه در بحران فوتبال خراسان، خدمت به شهر امام 
رضا)ع( را افتخار و عزت خود دانســت، نه در اختیار گرفتن امتیازي كه 
آن روز جز یــك برگه كاغذ و بدهي 40میلیــاردي چیزي نبود.« مقصود 
خدایي افزود: »من واقعا نمي فهمم در فاصله كمتر از 2 هفته به شــروع 
لیــگ، این چه اظهــارات نامتعارف و عجیبي اســت كــه از جانب متولي 
فوتبــال خراســان مطرح مي شــود. جایي كه خــودش را متولي اســتان 
مي داند، به عوض حمایت از تیم این استان با نقاب كدخدامنشي شروع 
بــه ســهم خواهي از موفقیت هــا مي كند.« وي افــزود: »متاســفانه امروز 
شهرخودرو پس از اردوي آماده سازي خوبش در تهران، به عوض تمركز 
براي شــروع پرقدرت براي لیگ باید پاســخ كساني را بدهد كه به عوض 
دغدغه مسئولیت  شــان در رتق وفتق مشكالت نماینده فوتبال استان با 
حرف هاي غیرفوتبالي تیشــه به ریشــه نماینده فوتبال استان خودشان 
مي زنند؛ كســاني كــه یك ریال حاضر به هزینه از جیب شــان نیســتند و 
حاال كسي كه براي تیم شهرشان هزینه مي كند را متهم به ارزش افزوده 
مي كننــد.« وی تصریح كــرد: »آقاي اصولي حتمــا فراموش كرده اند كه 
پدیــده اي كه تحویل شــهرخودرو شــد بــه لطــف مدیریت ســالیان دراز 
هیئت فوتبال خراســان با 50ســال قدمت محترم فوتبالش، متاســفانه 
چیــزي جز یك تكــه كاغذ با حــدود 40 و چنــد میلیارد بدهــي نبود؛ نه 
ســاختماني، نه زمین تمریني و نه... كه حاال پس از راهیابي تیم به آسیا 
و افتخارآفرینــي آن در باالي جدول، دوســتان در موفقیت هایش ارزش 

افزوده شناسي مي كنند.«

طوفان پس از آرامش در فوتبال استان!
موضع گیری های تندی که این روزها شهرخودرو را وارد چالش جدیدی کرد اخبار خراسان

علی ترابی
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آغاز هفته دوم لیگ قهرمانان اروپافدراسیون کشتی در حال رایزنی برای پخش زنده تلویزیونی رقابت های انتخابی است

داستان بالتکلیفی اتحادیه جهانی کشتی برای برگزاری 
رقابت هــای قهرمانی جهان همچنــان ادامه دارد. همین 
چنــد روز پیــش بود که مســئوالن جهانی اعــالم کردند ایــن رقابت ها 
در تاریــخ 22 تا 30 آذرماه به میزبانی صربســتان برگزار خواهد شــد؛ 
موضوعی که باعث شــد فدراســیون کشــتی ایران هم ســریعا دست به 
کار شــود و اردوی تیم هــای ملــی کشــتی آزاد و فرنگــی را که مدت ها 
بــود به خاطر کرونا تعطیل شــده بود، در تاریخ هــای 25 و 26 مهرماه 
رســما اســتارت بزنــد. امــا اوج گیری دوبــاره شــیوع کرونــا در جهان، 
حــاال مســئوالن اتحادیــه جهانــی را هم بــرای برگزاری ایــن رقابت ها 
دچــار تردید کرده تــا جایی که اعالم کرده اند تــا 15 آبان در خصوص 
قطعــی بودن برگزاری مســابقات تصمیم خواهند گرفــت. البته اقدام 
برخی کشــورها همچون آمریکا و کانادا برای انصراف از حضور در این 
مســابقات هم شاید در متزلزل شــدن تصمیم اتحادیه جهانی بی تاثیر 
نبود. اما آنچه مشخص است این که فدراسیون کشتی ایران بی توجه به 
غیبــت آمریکایی های مدعی، همچنان مصمم به حضور در رقابت های 
صربســتان اســت. همین عامل هم باعث شــده باوجــود فرصت کمتر 
از 2 مــاه تا شــروع مســابقات قهرمانــی جهــان، تیم ملی کشــتی آزاد 
چرخــه انتخابــی را اجرایــی کنند؛ چرخــه ای که ابتــدا در اوزان 65 و 
79کیلوگرم اجرا شــد تا برگزاری انتخابــی وزن 74کیلو که به خاطر 
مثبت شــدن تست کرونای یکی از مدعیان برگزار نشده بود، پنج شنبه 
ایــن هفته برگزار شــود و در کنار آن کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد از 
رئیس فدراســیون کشــتی بخواهد مجوز برگــزاری انتخابی در 7 وزن 
باقی مانــده )57، 61، 70، 74، ۸6، 92، 97 و 125کیلوگــرم( را 
هم صادر کند. اما محمدابراهیم امامی، ســخنگوی فدراسیون کشتی 
در مصاحبــه با خراســان، برگزاری قطعــی مســابقات قهرمانی جهان 
را بــه ثبت نــام کشــورهای متقاضی در ســامانه آتنــای اتحادیه جهانی 
منوط می داند و می گوید: »اتحادیه جهانی کشتی تا تاریخ 13 آبان به 
کشــورهای متقاضی فرصت داده که برای اعالم آمادگی حضورشــان 
در مســابقات قهرمانی جهان در ســامانه آتنا ثبت نام کنند. سامانه آتنا 
متعلق به اتحادیه جهانی اســت. همه مربیان، داوران و کشــتی گیران 
در این ســامانه یک الیسنس دارند. بنابراین این افراد اگر قصد حضور 
در مســابقات بین المللی را دارند باید از طریق ثبت نام در سامانه آتنا و 
پرداخت هزینه، الیسنس خود را فعال کنند. برای حضور در مسابقات 
قهرمانــی جهان هــم همانطور که گفتم کشــورهای متقاضــی باید در 
ســامانه آتنــا ثبت نــام کنند. 70درصــد تیم های ســال قبل بــه اضافه 
حداقل 5 تیم از 10 تیم برتر حاضر در مســابقات قهرمانی جهان سال 
گذشته برای حضور در مسابقات صربستان اعالم آمادگی کرده بودند 
و از این نظر تعداد تیم های متقاضی به حدنصاب رسیده بود. به همین 
دلیل هم بود که اتحادیه جهانی اعالم کرد مســابقات برگزار می شود. 
شــرط بعدی اتحادیه جهانی برای برگزاری قطعی مسابقات این است 
که اگر همین تعداد متقاضی تا 13 آبان در ســامانه آتنا ثبت نام کنند، 
مســابقات جهانی به طور قطعی برگزار خواهد شــد. اما اگر این اتفاق 
رخ ندهــد یا ثبت نام هــا به حدنصاب نرســد، ممکن اســت رقابت های 

جهانی کنســل شود. این چیزی است که 15 آبان ماه از طریق اتحادیه 
جهانی و بعد از بررسی ثبت نام ها مشخص خواهد شد.«

  
امامــی در خصــوص کــم و کیــف برگــزاری انتخابــی کشــتی آزاد در 
اوزان باقی مانــده هــم می گوید: »پنج شــنبه ایــن هفتــه انتخابی وزن 
74کیلوگــرم با حضور 5 کشــتی گیر از جمله مصطفی حســین خانی، 
ســعید داداش پــور، جمــال عبــادی، مســعود کمرونــد و محمدصادق 
فیروزپــور برگــزار می شــود.« او در پاســخ بــه این کــه آیــا دبیــر موافق 
برگــزاری انتخابــی در 7 وزن باقی مانده اســت و ایــن رقابت ها در چه 
تاریخی انجام خواهد شد هم می گوید: »علیرضا دبیر با نظر کادر فنی 
مبنی بــرای برگــزاری انتخابــی در 7 وزن باقی مانــده موافقت کرده؛ 
ضمــن این کــه از نظر علیرضــا دبیر برگــزاری رقابت هــای انتخابی در 
اولویــت بوده و چرخــه انتخابی به همین منظور به دســتور دبیر تنظیم 
و مصوب شــد. پس از آن که کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد اعالم کرد 
مســابقات انتخابــی تیم ملی برگزار می شــود، بالفاصلــه علیرضا دبیر 
بــا آن موافقت کــرد. هفته پیــش در 2 وزن)65 و 79( انتخابی برگزار 
شد و پنج شــنبه هم یک وزن دیگر)74( برگزار می شود؛ ضمن این كه 
كادر فني كشتي آزاد با ارسال نامه اي به فدراسیون كشتي اعالم كرد 
رقابت هــاي انتخابــي 7 وزن باقي مانــده در تاریــخ 1٥ آبان در ســالن 
12هــزار نفري آزادي برگزار خواهد شــد. حضور تماشــاگران در این 
رقابت ها هم ممنوع اســت.« ســخنگوی فدراسیون کشتی درخصوص 
پخــش زنده مســابقات انتخابی هــم می گوید: »نظر علیرضــا دبیر این 
اســت که عالقه مندان بتوانند رقابت های انتخابی تیم ملی کشــتی را 
به صورت زنده ببینند؛ به همین خاطر این رقابت ها یا از طریق صفحه 
اینســتاگرام فدراســیون کشــتی یــا از تلویزیون به صــورت زنده پخش 
خواهد شد. همچنین فدراسیون در حال رایزنی برای پخش زنده این 

رقابت ها از طریق شبکه سوم یا شبکه ورزش تلویزیون است.«

لیــگ   رقابت هــای  دوم  هفتــه 
قهرمانان اروپا امشب با برگزاری 
۸ بازی در 4 گروه نخســت رقابت ها آغاز خواهد 
شد. در گروه اول رقابت ها بایرن بعد از برد پرگل 
مقابــل اتلتیکومادرید باید به مصــاف لوکوموتیو 
مســکو بــرود. بــازی در خانه تیم روســی معموال 
بــرای تیم های بــزرگ اروپا بی دردســر نبوده اما 
مسلما با توجه به نتایج اخیر بایرن در بوندس لیگا 
و لیگ قهرمانان نباید انتظار زیادی از تیم روسی 
داشــت. در دیگر بازی این گــروه اتلتیکومادرید 
بعــد از یک شکســت ســنگین مقابل بایــرن این 
شــانس را خواهد داشــت که در خانــه مقابل تیم 
نه چندان مطرح ســالزبورگ اولین 3 امتیاز خود 
در فصــل جدیــد رقابت هــای اروپایــی را کســب 
کنــد. در گروه دوم رقابت ها اینتــر در اوکراین به 
مصاف شــاختاری مــی رود که هفته نخســت در 
میــان ناباوری رئــال را در مادرید بــا نتیجه 3-2 
شکســت داده. حــاال خیلی ها منتظرنــد ببینند 
برد در مادرید اتفاقی بوده و یا شــاختار می تواند 
شگفتی ســاز ایــن فصــل رقابت ها لقــب بگیرد. 
رئــال هــم در همین گــروه بعد از برد شــیرین در 
ال کالســیکو میهمــان گالدبــاخ خواهــد بــود. 
در گــروه ســوم پورتــو با مهــدی طارمــی میزبان 

المپیاکــوس خواهد بود و انتظار مــی رود در این 
بــازی مهاجــم تیــم ملی کشــورمان هــم فرصت 
حضور در میدان را پیدا کند. با توجه به شکســت 
در بازی اول مسلما از دست دادن امتیاز خانگی 
مقابــل نماینــده یونــان کار پورتو را بــرای صعود 
بسیار سخت خواهد کرد. در دیگر بازی این گروه 
نیز منچسترســیتی در فرانسه به مصاف مارسی 
خواهد رفت. در گروه چهارم لیورپول مقابل تیم 
میتیلند کار سختی نخواهد داشت و در یک بازی 
جذاب هم آتاالنتا و آژاکس مقابل هم صف آرایی 

خواهند کرد. 
برنامه بازی های امشب لیگ قهرمانان اروپا

..................  بایرن مونیخ لوکوموتیو مسکو
....................... سالزبورگ اتلتیکومادرید
....................................  اینتر شاختار
.................... رئال مادرید مونشن گالدباخ
...............................  المپیاکوس پورتو
مارسی.......................... منچسترسیتی
لیورپول................................. میتیلند
آتاالنتا...................................  آژاکس

رئال به دنبال جبرانامامی: سامانه آتنا تکلیف برگزاری قهرمانی جهان را مشخص خواهد کرد!

ســتاره خط میانی تیــم فوتبال منچســتریونایتد 
اخبار اخیــر مربوط به کناره گیری اش از تیم ملی 
فرانسه را تکذیب کرد. به گزارش تسنیم، پل پوگبا 
با انتشار تصویری از خبر نشریه سان انگلیس که 
به کناره گیری او از تیم ملی فرانسه در اعتراض به 
هتک حرمت به پیامبر اســالم )ص( و تروریســت 
خواندن مسلمانان اشــاره داشت، این موضوع را 
تکذیب کرد. چند رســانه اروپایی از جمله نشریه 
ســان، فرانس24 و ... با اســتناد به برخی اخبار 
منتشــر شــده در تعــدادی از رســانه های عربــی 

مدعی شدند که هافبک مسلمان منچستریونایتد 
در اعتــراض بــه اقدام اخیــر دولت فرانســه برای 
اعطای نشــان افتخار به طــراح کاریکاتور موهن 
پیامبر اعطم )ص( و تروریست خواندن مسلمانان 
به خاطر کشته شدن این فرد، تصمیم گرفته دیگر 
برای تیمی که دو ســال پیش بــا آن قهرمان جام 
جهانی شــد، بازی نکند. پوگبا با انتشار استوری 
ایــن موضوع را رد کــرد. او در این اســتوری روی 
تصویر خبر نشــریه سان نوشته است: »خبر کذِب 

غیرقابل قبول«.

پوگبا شایعه خداحافظی اش از تیم ملی فرانسه را رد کرد 

باشگاه منچسترسیتی خبر از درگذشت جرمی ویستن، بازیکن سابق آکادمی خود داد. جرمی با اصالت ماالویایی از سال 2016 
وارد آکادمی سیتی شد و در پست مدافع میانی بازی می کرد ولی اخیرا از آکادمی باشگاه اخراج شده بود. خبر خودکشی او باعث 
موجی از تاثر در میان هم تیمی هایش و بازیکنان تیم اول منچسترسیتی شد. باشگاه سیتی با خانواده جرمی ابراز همدردی کرده و 
ســتاره هایی چون رحیم استرلینگ نیز با انتشار پیام هایی درگذشت جرمی را به خانواده او تسلیت گفتند. خانواده جرمی هنوز در 
مورد دلیل اصلی خودکشی او شفاف سازی نکرده اند ولی نزدیکان وی می گویند این بازیکن 17 ساله پس از اخراج از سیتی دچار 
افسردگی شدید شده بود. برای حمایت مالی از خانواده جرمی کمپینی نیز تشکیل و در ساعات ابتدایی 6هزار یورو جمع آوری شد.

خودکشی 
بازیکن جوان 
سیتی بعد از 

اخراج!
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دیاباته با ارزش ترین بازیکن لیگ بیستم
سایت ترانسفرمارکت ارزشمندترین بازیکنان لیگ برتر 
فوتبــال ایــران در فصل پیــش رو را معرفی کــرده که در   
میان آن ها شیخ دیاباته مهاجم استقالل با ارزش گذاری 
۲.۴ میلیون یورو گران قیمت ترین بازیکن لیگ بیســتم 
است. پس از او احســان حاج صفی بازیکن تراکتور قرار 

دارد که یک میلیون یورو ارزش گذاری شده است.
١١٠ هزار یورو تا بسته شدن پرونده برانکو

وکیل سرمربی پیشــین پرسپولیس می گوید این باشگاه 
برای بســته شــدن پرونده برانکــو باید حــدود ١١٠ هزار 
یورو دیگر بپردازد. باشگاه پرسپولیس پیش از استعفای 
مهدی رسول پناه مقدمات واریز ٨۵ هزار یورو دیگر را به 
حساب برانکو فراهم کرد و حاال دارو بوشیچ، وکیل برانکو 
ایوانکوویــچ واریــز این مبلغ به حســاب موکلــش را تایید 
کرد. باشــگاه پرســپولیس بعد از پرداخت این ١١٠ هزار 
یــورو، باید حدود ٨٠ هزار فرانک هم بابت جریمه کمیته 
انضباطی فیفا، به حساب فدراسیون جهانی فوتبال واریز 

کند تا پنجره نقل و انتقاالتی این باشگاه باز شود.
2 استقاللی از قرنطینه خارج شدند

در ۲ هفته گذشــته از مجموعه تیم استقالل تست کرونا 
گرفته  و دیروز جواب این تســت مشــخص شــد و فرشید 
اســماعیلی و سینا خادم پور که مشکوک به کرونا بودند، 
با گذراندن دوره درمان خود از قرنطینه خارج شدند و به 
تمرینات آبی پوشان بازگشتند. همچنین محمد دانشگر 
و مهدی مهدی پور از دیگر بازیکنان استقالل در قرنطینه 
هســتند که هم چنان دوران درمان خود را می گذرانند و 

در روزهای آینده به تمرینات استقالل می پیوندند.

در دیــدار ماقبل پایانی هفته هفتــم لیگ برتر اوکراین، تیم زوریا لوهانســک 
که همانند مســابقه قبل اللهیار صیادمنش را جزو نفرات ذخیره داشــت، در 
ورزشــگاه اسالووتچی میزبان تیم رده ســیزدهمی روخ لویو بود. در حالی که 
بــازی با برتری ۳ - صفر زوریا لوهانســک رو به پایان بــود، مهاجم ایرانی این 
تیم موفق شــد در حضور تعویضی و نخســتین بازی اش در لیگ برتر اوکراین 
موثر ظاهر شود و دروازه  روخ لویو را باز کند. بازیکن پیشین استقالل، آخرین 
بار درســت یک ســال قبــل که به عنــوان بازیکن قرضــی در استانبول اســپور 
عضویت داشــت، در مرحلــه دوم جام حذفــی فوتبال ترکیه موفــق به گلزنی 
شــده بود. همچنین صیادمنش آخرین باری کــه فرصت حضور در بازی ها را 

به دست آورد، پنجم مردادماه ۹۹ در هفته پایانی سوپر لیگ ترکیه بود.

محمد نادری تازه ترین خرید استقالل که از پرسپولیس به تیم آبی پایتخت پیوسته ، 
به صورت قرضی پیراهن این تیم را بر تن خواهد کرد، چرا که وی تحت قرارداد باشگاه 
کورتریک بلژیک است. نادری که طی روزهای گذشته قراردادش را در حضور اعضای 
هیئت مدیره اســتقالل امضــا  کرد، جدیدترین خرید این تیم اســت و اســتقاللی ها 
در صدد هستند تا رضایت نامه این بازیکن را هرچه سریع تر از باشگاه بلژیکی دریافت 
کنند. گفته می شــود باشــگاه بلژیکی ۲٠٠   هزار دالر بــرای رضایت نامه می خواهد 
اما منابع خبری نزدیک به باشــگاه ایــن مبلغ را ۵٠ هزار دالر اعــالم کرده اند. البته 
گذشــته از این اختالف مبلغ، موضوع این جاســت که چرا مسئوالن باشگاه پیش از 
امضای قرارداد رضایت باشگاه بلژیکی را نگرفته اند، چراکه اگر یک درصد بلژیکی ها 

همکاری نکنند یا رقم را باالتر ببرند آبی ها به دردسر بزرگی می افتند!

اختالف 150هزار دالری استقالل و بلژیکی ها بر سر نادری!صیادمنش پس از یک  سال گل زد!

مقایسه علی کریمی با مجتبی 
جباری و اعتراض استقاللی ها!  

علی کریمی، هافبک تیم فوتبال اســتقالل 
هنــوز قــراردادش را بــا این باشــگاه تمدید 
نکرده و فعال بازیکن آزاد محسوب می شود. 
اســتقالل  باشــگاه  کــه  در حالیســت  ایــن 
مذاکــرات خــود را بــرای تمدید قــرارداد با 
کریمــی شــروع کــرده، امــا هنوز بــه نتیجه 
مشــخصی نرســیده اســت. از طرفــی  گفته 
می شــود کریمی با یکی، ۲ تیم دیگر ایرانی 
هم صحبت هایی داشــته، بــا این حال گفته 
می شــود احتمال  تمدید قــرارداد کریمی با 
استقالل زیاد اســت. طوالنی شدن پروسه 
تمدیــد قــرارداد ایــن بازیکــن باعث شــده 
هــواداران اســتقالل در فضــای مجــازی به 
او انتقاد  و از مســئوالن باشــگاه هم به خاطر 
باج دادن به چنیــن بازیکنانی گالیه کنند. 
هواداران اســتقالل با استناد به فصل های 
گذشته رفتارهای علی کریمی را با مجتبی 
جبــاری هافبک و کاپیتان ســابق تیم شــان 
مقایســه می کنند که همواره بر ســر تمدید 
قرارداد وقت زیادی تلــف می کرد و معموال 
تمرینات بدنسازی ابتدای فصل را از دست 
می داد و دایما هم آســیب می دید یا دســت 
به عصا بــازی و تمرین می کرد. حاال عارضه 
مــادرزادی کمر علی کریمی باعث شــده او 
هم بــا اطاله مذاکرات تمدید قرارداد تعمدا 
تمرینات بدنسازی ابتدای فصل را از دست 
بدهــد و نتیجه اش هم می شــود ناآمادگی و 
مصدومیــت در هفته  هــای آغازیــن لیگ که 

ضربه اش را استقالل می خورد!

کرونای دستمزد نجومی بر جان زخمی فوتبال!
از پیشنهاد 20 میلیاردی بازیکن تا دستمزد 50 میلیاردی مربی

ایــن روزها همزمــان بــا اوج گرفتن کرونــا در ایــران و جهان و 
افزایــش بی رویــه و لجام گســیخته قیمت اجنــاس و مایحتاج 
روزمــره مردم ایران، دســتمزد فوتبالیســت ها و مربیان وطنی 
هم به تبعیت از قیمت  های بازار سر به فلک گذاشته است. این 
در حالی است که مثل خیلی از کاالها و خدمات ایرانی کیفیت 
بازیکنان و مربیان وطنی نه تنها ارتقا پیدا نکرده، بلکه به خاطر 
نبــود بازار رقابتــی و ممنوعیــت ورود و جذب مربــی و بازیکن 
خارجــی انحصار دســت آن هــا افتــاده و حســابی می تازانند! 
کف پیشــنهادها دیگــر یک میلیــارد و ۲ میلیارد نیســت و ۵ و 
6 میلیارد شــروع معامله و مذاکره اســت. هیــچ متر و معیاری 
هــم وجود نــدارد و هر چه ایجنت و مدیربرنامــه مربی و بازیکن 
مشــهورتر و پرادعاتر باشد، قیمت پیشــنهادی باالتر می رود و 
متاسفانه مدیران باشگاه ها بخصوص دولتی ها هم انگار که از 
کیسه خلیفه می بخشند و توان نه گفتن ندارند. البته در مورد 
باشــگاه  های خصوصــی هــم گویا وضعیــت بهتــر از دولتی ها 
نیســت. نتیجه گرایی محض که به جان فوتبال ایــران افتاده، 
اجــازه تدبیــر و تفکر درســت را از مدیران و مالــکان می گیرد و 
آن ها فقط هزینه می کنند تا بلکه نتیجه بهتری بگیرند، تدبیری 
کــه حتی اگر منجــر به نتیجــه و قهرمانی و موفقیت شــود هم 

انتهایــش ورشکســتگی و نابودی اســت. در چند روز گذشــته 
رسانه های رسمی و فضای مجازی به کرات به موضوع دستمزد 
پیشــنهادی بازیکنــان و مربیان داخلــی پرداخته   اند کــه از آن 
جمله موضوع پیشنهاد  ۲٠ میلیاردی شجاع خلیل زاده مدافع 
سابق پرسپولیس برای تمدید قرارداد و پیشنهاد ۲۵ میلیاردی 
ســپاهان به علی کریمی هافبک فصل گذشته استقالل بوده 
اســت. بماند که ســایر بازیکنان که به لحاظ کیفیت و شــهرت 
از ایــن ۲ بازیکــن ملی پــوش در ســطح پایین تری قــرار دارند 
هم پیشــنهادهای عجیبی برای عقد یا تمدید قــرارداد مطرح 
کرده   اند و حتی شنیده می شود  برخی درخواست عقد قرارداد 
به یک واحد ارزی داشــته اند! در چنین شرایطی طبیعی است 
که مربیان هم بجنبند تا از قافله دریافت دستمزد  های نجومی 
عقب نمانند. در این  رابطه شاید مشهورترین مورد درخواست 
یحیــی   گل محمــدی و موضوع دســتمزد عجیــب و غریب امیر 
  قلعه نویی باشــد. چندی پیش بود که رســانه ها از درخواســت 
یحیی برای افزایش دستمزدش خبر دادند. این موضوع به بعد 
از قهرمانی و پوکر  پرسپولیس برمی گردد که ظاهرا درخواست 
۲ برابــر شــدن دســتمزد ســرمربی تیــم قهرمان مطرح شــده 
بــود. پس از آن هم وقتی سرخ پوشــان با یحیــی به فینال لیگ 
قهرمانان رســیدند، دوباره زمزمه افزایش قابل توجه دستمزد 

  گل محمدی شنیده شــد که البته خیلی ها هم با به به و چه چه 
تاییــدش می کردند و ایــن را حق او می دانســتند. در چند روز 
اخیر هم شایعاتی درباره دستمزد عجیب و ۴٠ تا ۵٠ میلیاردی 
امیر قلعه نویی ســرمربی گل گهر مطرح شده که البته واکنش 
او را درپی داشت و سرمربی گل گهر در پاسخ به صحت و سقم 
این شــایعه گفته بود: »این ســوال ۲ جواب دارد؛ دوستانی که 
ایــن ادعا را دارند، می توانند به ســازمان لیــگ مراجعه کنند و 
قراردادهای چند ســال گذشته قلعه نویی را دربیاورند. جواب 
دوم این اســت که شــاید ارزش ما مربیــان ایرانی همین مبلغ 
است ولی کمتر می گیریم.« همین جمله کوتاه   قلعه نویی کافی 
اســت تا نقد و اعتراض بیشــتری به دســتمزد مربــی و بازیکن 
ایرانی صورت نگیرد، چرا که در ایــن بازار انحصاری و افزایش 
ثانیــه ای قیمــت کاال و خدمــات آن ها حتــی خــود را متضرر و 

طلبکار هم می دانند و هیچ نهاد ناظر و پاسخگویی هم نیست!

هادی

99058507/ت

دیدار سرمربیان سابق سرخابی در رستوران 
دایی!

علــی دایــی و فرهاد مجیدی، ۲ ســتاره ســابق تیم ملی 
ایران و پرســپولیس و اســتقالل که رابطه دوستانه ای از 
گذشــته با هم دارند ، با هم دیــدار کردند. علی دایی که 
ایــن  روزها کامال فاصله اش را بــا فوتبال حفظ می کند، 
خیلــی وقت هــا میزبــان دوســتان و چهره هــای مطــرح 
ورزش اســت. او یک شنبه شــب  یک میهمان کامال ویژه 
داشت؛ فرهاد مجیدی اســطوره ها آبی ها و مربی سابق 
اســتقالل که او هــم بعد از جدایــی از این تیــم روزهای 
گذشــته را در ســکوت سپری کرده اســت. دایی که یک 
تاجر جدی و موفق است، در روزهای دور از فوتبال گویا 
بیشــتر تمرکزش را روی رســتورانش گذاشــته و در این 
مدت کســانی مثــل محمدرضا گلــزار و علیرضا حقیقی 

نیز در این رستوران به دیدنش رفته اند.

این نخســتین بار اســت که باشگاه های قطری با 7 لژیونر ایرانی فصل را آغاز می کنند. در فصل گذشته تنها ۳  تیم العربی، السیلیه و الشحانیه بازیکن ایرانی در 
اختیار داشتند. مرتضی پورعلی گنجی العربی را به مقصد لیگ چین ترک کرد، کریم انصاری فرد از السیلیه به آاک  آتن یونان پیوست و الشحانیه به لیگ دسته 
دوم ســقوط کرد تا رامین رضاییان از این تیم جدا شــود. رامین که بهترین گلزن الشــحانیه بود، پیشــنهاد قابل توجه الدحیل را پذیرفت تا تنها لژیونر باقی مانده 
فوتبال ایران در قطر باشد. پس از او باشگاه العربی با جدایی پورعلی گنجی، ۲ بازیکن ایرانی دیگر به خدمت گرفت و مهدی ترابی و همچنین مهرداد محمدی 
را جذب کرد. امید ابراهیمی که به صورت قرضی از االهلی جدا شــده بود، با ابراز تمایل مســئوالن این باشــگاه به تیم ســابق خودش بازگشــت. پژمان منتظری 
نیز با الخریطیات به لیگ ســتارگان برگشــته  و با حضور شــجاع خلیل زاده در الریان و همچنین روزبه چشــمی در ام صالل جمع بازیکنان ایرانی شــاغل در لیگ 

ستارگان فوتبال قطر به 7 نفر رسید.  

 پایان 
 نقل وانتقاالت 

 لیگ ستارگان قطر
 با صید ۷ ایرانی
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