
 جهش 10هزارتومانی قیمت مرغ در یک شب نشان داد که وضعیت نابسامان نهاده های دامی 
پس از ملتهب کردن بازار گوشت  قرمز و لبنیات نیاز به مدیریت جدی دارد

 اطالعیه تاریخی آخوند خراسانی
در  روزنامه خراسان 111 سال قبل

 برجسته ترین مرجع تقلید حامی مشروطه  111 سال قبل 
خطاب به دست اندرکاران روزنامه خراسان چه نوشت؟

 هپروتی های 3 بعدی!

روایت یک دورهمی که مهمانانش با 
گیاه »سالویا« به سفر خیالی می روند
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 نسخه بورسی درمان قیمت 
خودرو

طرح جدید مجلس می تواند 
اوضاع بازار خودرو را سامان دهد؟

 اوباما:  من تحریم های سخت 4
علیه ایران را شروع کردم 
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 شکرانه برف پاییزی 
در روزهای کرونایی

دنیای »کرونــا زده« زندگی را برای همه ســخت کرده 
است، زن و مرد، پیر و جوان ، غنی و...
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وداع با خاطره سازهای 
محبوب و مبتکر
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. تکشماره 12000 ریال در شهرستان ها

 بعد از خرید تبلت
می خواهم مدرسه بسازم

وگو با معلم   اندیمشکی   گفت 
 که ارثیه میلیاردی پدری اش را 

به دانش آموزان اختصاص داد 

زندگی

 چرخش نفرت انگیز 
کامال هریس و شایعه بادمجانی!
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 مایک پمپئو با هیئت مذاکره کننده 
طالبان در دوحه دیدار کرد

 عکس یادگاری؛ دستاورد
 19 سال کشتار
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 جریمه یک میلیونی 139 
خودرو در روز اول ممنوعیت ها

بازگشت خراسان رضوی
 دودزاها 

به شهرها؟
امکان ترخیص 800 هزار موتورسیکلت 

توقیفی  تسهیل شده اما...

مرغ، قربانی جدید نهاده های دامی
   صفحه 10

سالم اولین برف
 برف پاییزی مشهد را سفیدپوش کرد

   خراسان رضوی

عکس:میثم دهقانی
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امروز بانک های کشور شلوغ تر از همیشه  •
بود. چون عده ای تعطیل بودند و فرصت را 
برای حضور در بانک ها مغتنم شمردند. باید 
فعالیت بانک ها، ادارات و دفاتر ثبت بدون 
استثنا برای یک هفته به طور کامل تعطیل 
ــرای حضور در  ــردم دســتــاویــزی ب شــود تــا م

خیابان ها نداشته باشند.
 کرونا برای دولت خیلی بد هم نیست. با  •

این جریمه های یک میلیونی و500  هزار 
تومانی حداقل خزانه اش رو پر پول می کنه.

ــاره  • بــه تــازگــی برنامه ثریا مستندی درب
فرصت های تجاری صادراتی تانزانیا پخش 
کرد. خوبه فعاالن اقتصادی رفتار پلیس و 
دادگستری تانزانیا با هموطنان زندانی در 

زندان کیکو را مد نظر قرار دهند!
این همه سازمان و اداره عریض و طویل  •

تعزیرات و حمایت از مصرف کننده و صمت 
و... چه کار می کنند که نمی توانند قیمت 
یک قلم کاال را برای فقط یک ماه ثابت نگه 
دارند؟ یک هفته قیمت گوجه و مرغ به آسمان 
می رود، هفته بعد نوبت گوشت و پیاز است و 
هفته بعد نوبت خیار و... این چرخه ادامه دارد 

و هیچ کسی هم به فکر مردم بیچاره نیست!
 چند شب قبل باتری ماشینم رو دزد برد.  •

ساعت  سه  گرفتم.  با۱۱0تماس  بعد  روز 
گذشت اما نیامدند!

ــروز خسارت هــای چند میلیونی از  •  آیــا ب
طرف شرکت برق به وسایل برقی مردم کافی 
نیست تا گوش شنوا و رسیدگی کننده ای 

پیدا شود؟
 وزارت آمــوزش و پــرورش متأسفانه هنوز  •

ــه مـــاه اول ســـال 99 را  حــق الــتــدریــس س
پرداخت نکرده است. لطفًا پیگیری کنید.

چند وقتی است قیمت تریاک روزبــه روز  •
گران تر می شود و متاسفانه افراد زیادی به 
مواد مخدر صنعتی رو آورده اند. قبل از این 
که اوضاع خراب تر بشه مسئولین یک کاری 
بکنن. همین موادی که از قاچاق می گیرن 

بین معتادان توزیع کنن.
لطفا درباره کارتن خواب های اطراف حرم  •

که در شب هــای ســرد داخــل سرویس های 
بهداشتی حرم می آیند، گزارشی تهیه کنید تا 
شهرداری الاقل برای آنان گرمخانه تهیه کند.

 باز چه نقشه ای برای نان دارید؟ اگر می  •
خواهید گران کنید سریع تر این کار را انجام 
بدهید تا این قدر عذاب نکشیم. چند هفته 
است که نانوایی ها اعصاب همه را خرد کرده 
انــد. مسئولین هم که انگار در ایــن جهان 

زندگی نمی کنند!
به سازمان تاکسیرانی مشهد بگین برای  •

تعویض تاکسی فرسوده، ضامن کارمند از 
کجا پیدا کنیم؟ الاقل ماشین، رهن بانک 

باشه یا سنگ نندازن جلوی پایمان.
 این قدر به ملت ... نگویید. چطور ممکن  •

است هر روز آمار فوتی های کرونا در کشور 
و   483 تــا   47۱ بین  فقط  میلیونی   80

تعدادی باال و پایین بچرخد؟
 دوستی در صفحه حرف مردم گفت به هم  •

رحم کنیم تا خدا بهمون رحم کنه. بله اگر 
روحیه رحم و مروت در جامعه زیاد بشه آمریکا 
که سهله کل کره خاکی جلودارمون نیست. 

ولی افسوس!
صبح رفتم بانک که حسابی شلوغ بود. مرکز  •

کرونا اون جاست. من از ترس، رفتم بیرون. 
را نبستین؟ کرونا در مغازه  بانک ها  چــرا 
هاست؟ به خاطراین که  بانک باز است همه 

میان بیرون. برنامه ریزی مسئولین صفره.
 شهر جدید گلبهار دارای حدود ۲0نانوایی  •

است که از این تعداد ۱0 واحد در این چند 
روزه به دلیل نداشتن آرد تعطیل هستند  و 
سه شاخص اصلی در نانوایی، کیفیت ، قیمت 

پایین و فراوانی به هیچ عنوان وجود ندارد.
 وقتی قیمت پوشک افزایش دو برابری  •

می یابد یک کارگر ساده چطور می تواند برای 
بچه اش بخرد؟!

مرغ کیلویی هفت هزارتومان بود. بعضی  •
ها نمی توانستند آن را بخرند! حاال که 35 
ــواب هم نمی  هزارتومان شــده دیگر در خ
توانند آن را ببینند! پنج برابر شدن قیمت 
یک قلم کاالی خوراکی بی عرضگی نیست. 

حتما عمدی در کار است.
 در صفحه دوم آگهی ها وضعیت آب و هوای  •

همان روز و چند روز آینده اش را می زدید اما 
یک هفته ای است که دیگر چاپ نمی کنید. 
ــاره چاپش کنید. خیلی استفاده  لطفا دوب

می کردیم.
 دولــت ما که ادعــا دارد هر مسلمانی هر  •

کجای دنیا کمک بخواهد کمکش می کنیم 
چطور هموطنان مان باید زندانی کشوری 
به نام تانزانیا باشند اما دولت کمک نکند؟ 
سرگذشت زندانیان گرفتار تانزانیا را خواندم. 
امید است دولت آن دو نفر بی گناه را آزاد کند.

با گذشت چند روز از حرف آقای نمکی وزیر  •
محترم بهداشت دربــاره داروی رمدسیویر 
که تحت پوشش بیمه قرار گرفته، همچنان 
بیمارستان نهم دی تربت حیدریه این آمپول 
لطفا  کند!  می  حساب  بیماران  با  آزاد  را 

پیگیری کنید.
 صبح از تعزیرات قیمت مرغ را سوال کردم،  •

گفتند ۲0500 تومان اما مرغ فروشی ها به 
قیمت 35 هزار تومان می فروختند و مرغداری 

ها 3۲ هزار تومان! این یعنی هرج و مرج ....
در روزهای سخت واگیری ویروس منحوس  •

کرونا در میادین میوه و تــره بــار به خصوص 
میدان بار سپاد اکثرشان ماسک نمی زنند و...

 اگر تعطیلی اصناف به این شکل و ماهیت  •
باشد آب از آب تکان نمی خورد. تعطیلی ها از 
طرف عده ای از اصناف اصال رعایت نمی شود 
و تعطیلی ها هم فقط در مرکز بازار و هسته 
مرکزی به چشم می آید و بقیه مناطق آزاد و 
رها مشغول کار و آلوده کردن جامعه هستند 
و صد البته نظارت، بازرسی و برخورد صفر 

مطلق است.
تعیین  • بــرای  قانونی  بهتر نیست  مجلس 

تکلیف جوانان ایرانی فاقد شغل و زمینه ای 
برای اشتغال جوانان کشور تصویب کند تا 

شناسنامه دار کردن مهاجران؟
 قبال تحریم ها بهانه ای بود برای گرانی  •

االن کرونا هم اضافه شده تا هر روز اجناس 
را گران کنند.

هپروتی های 3 بعدی 

صدیقی- »بهشت سه بعدی من، کجایی که دارم 
از غصه از درون ذوب می شم! مریم گلی می خوام 
ببینمت برگرد بیا به خونه! نعناع جــان هر کجا 
هستی با پیروزی برگرد، چشم انتظار دیدن توام 
ای یار روزهــای پر غصه ام!« شاید این جمالت در 
نگاه اول مبهم و عجیب باشد و شاید عاشقانه به 
نظر برسد اما این ها بخشی از صحبت های یک 
مصرف کننده ماده توهم زایی به نام »سالویا« یا 
»سه بعدی« اســت. در یکی از محله های شمالی 
شهر »هپروتی های 3 بعدی« بیدار هستند، قاه قاه 
می خندند و سکوت شب را می شکنند. آواز مریم 
گلی سر می دهند و نعناع، نعناع گویان بساط ماده 

سالویا را تدارک می بینند تا شبی را با تجربه متفاوت 
پشت سر بگذارند و به خیال خودشان سفر به سیاره 
دور و زمان نامعلوم را تجربه کنند. بساط دورهمی 
یا همان گیاه توهم زای »سالویا« از سوی یکی از 
مهمانان ساکن شمال کشور فراهم شده است. شب 
بارانی و بسیار سردی است . با تنی چند از همراهان 
راهی محله و منزل مدنظر می شویم. عقربه ها بی 
وقفه به جلو می روند و هنوز تا آماده کردن سیگارهای 
آغشته به پودر »سالویا« دقایقی نمانده است که 
آواز خوانی قبل از تسخیر فضا از ســوی یکی از 
فضانوردان شروع می شود و سایر شرکت کنندگان 
او را همراهی می کنند. مشروح این گزارش را در 

سایت www.khorasannews.com بخوانید.

 پیام تسلیت رهبر انقالب
 در پی درگذشت حجت االسالم 

سیدیحیی جعفری

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی درگذشت 
عالم پارسا و با اخالص حجت االسالم حاج 
به  گفتند.  تسلیت  را  جعفری  یحیی  سید 
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت ا... خامنه، متن پیام رهبر 

انقالب به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

ــا اخـــالص جناب  ــا و ب ــارس درگــذشــت عــالــم پ
ــالم آقــای حاج سیدیحیی جعفری  حجت االس
رحمة ا... علیه را به عموم مــردم عزیز کرمان و 
ارادتمندان آن مرحوم و به خاندان مکّرم و معّزز 
ایشان تسلیت عرض می کنم. سال ها خدمت به 
مردم در مسئولیت های گوناگون و شئون متعدد 
روحانی، همراه با صفا و صدق در گفتار و رفتار، 
شاخصه  این شخصیت عزیز و ُمعتَمد بود. رحمت 

و رضوان الهی را برای ایشان مسئلت می کنم.
 سیدعلی خامنه ای/2 آذر 1399

شکرانه برف پاییزی در روزهای 
کرونایی

دنیای »کرونا زده« زندگی را بــرای همه سخت 
کرده است، زن و مرد، پیر و جوان ، غنی و فقیر هم 
نمی شناسد و با هیچ کس شوخی ندارد. بیماری 
به شدت مسری کووید ۱9 هم سالمت وجان مردم 
را تهدید می کند و هم اقتصاد و معیشت و زندگی 
خصوصا افراد کم درآمد را تحت تاثیر جدی قرار 
داده است .این ویروس مرگبار تاکنون درجهان 
حدود یک میلیون و 400 هزار و در کشور ما نزدیک 
به 40 هزار قربانی گرفته، کرونا عالوه بر نشانه 
گرفتن جان و تاثیرگذاری بر  اقتصاد و معیشت، بر 
دیگر ابعاد زندگی مردم آثار سوء فراوانی گذاشته 
است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، 
تاثیر بر روح و روان و امنیت روانــی، اثرگذاری بر 
امید به آینده و ایجاد دلواپسی های فراوان و گاه 
افراطی، وسواس و پریشان خاطری و ... از جمله 
مشکالت تشدید شده به خاطر شیوع گسترده 
کروناست و البته در کنار این مشکالت و مسائل، 
نعمت ها و دلخوشی های فراوانی نیز از زندگی 
مردم در حال رنگ باختن و حذف شدن است، این 
روزها خصوصا با شیوع موج جدید و گسترده کرونا، 

حسرت مسافرت، گرفتن جشن عروسی، دورهمی 
های خانوادگی و صله رحم و حتی قدم زدن در 
بوستان ها و کوهپایه ها و ... بر دل خیلی ها مانده 
است . بگذریم که برخی بی خیال همه توصیه ها و 
بی توجه به شیوه نامه های بهداشتی، جان خود ، 
خانواده و افراد جامعه را به خطر می اندازند و عازم 
مسافرت می شوند و خصوصا در جاده های شمال 
صف می کشند اما بیشتر مردم این روزها همچنان 
حسرت به دل از دست دادن دلخوشی ها و نعمت 
های ارزشمند زندگی خود هستند، از زیارت بی 
دغدغه حرم مطهر ائمه اطهار)ع( گرفته تا حسرت 
بوسه زدن بر دست پدر و مادر و در آغوش فشردن 
فرزندان و نشستن سر سفره هایی که عزیزانمان 
همه با هم گرد آن نشسته باشند و ...اما همه این ها 
نباید اوال هیچ یک از ما را از پیش رو داشتن »فردای 
بهتر« ناامید کند و ثانیا نباید از دیدن و شکر نعمت 
های بس فراوان الهی که در اختیارمان است غافل 
کند. ببینید همین بارش باران و برف پاییزی در 
بسیاری از نقاط کشور و نزول این رحمت الهی در 
مشهد عزیز و ... چه برکات و نعمت های بی شماری 
دارد، آری کرونا هست که به لطف الهی و همت 
مردم و تالش مسئوالن ریشه کن می شود؛ ولی 
زندگی ادامه دارد ، امید هست، فردا هست و از همه 
مهم تر لطف و رحمت الهی شامل حال خلق هست 
و نبض حیات به مشیت و اراده قادر متعال همچنان 
می زند و نزول نعمات و برکات الهی تداوم دارد و 
بارندگی های اخیر و بارش اولین برف پاییزی خود 
جلوه ای از امید و رحمت و ریزش و نزول مدام نعم 
الهی است. باید چشم ها را شست و جور دیگر دید، 

باید خوان گسترده و کریمانه پروردگار عالمیان را 
برای بندگان با چشم سر و چشم دل دید و نیوشید. 
باید و می توان زیبایی بارش باران و چشم نوازی و 
سپیدی برف پاییزی را دید و تماشا کرد و بر این همه 
لطف و نعمت بی کران حضرت باری پیشانی شکر و 

سجده بر درگاه کبریایی اش سایید.
ــاران و بــرف پاییزی   باید و می تــوان به زیبایی ب
نگریست و با دعا و شکر نعمت الهی به زمستانی 
پربارش و نویددهنده پرآبی و »ترسالی« و شکستن 
کمر خشکسالی به لطف الهی بسی امیدوار بود و 
همچنین به بهاری سرسبز و خرم و نوروزی پیروز 
و پرامید و بی کرونا امیدوار بود.آری کرونا هست، 
اقتصاد بیمار است، گرانی بیداد می کند، پای 
نظارت مسئوالن لنگ و اراده بعضی هاشان سست 
است اما خدا هست، فردا هست، امید هست، لطف 
مدام باری تعالی هست و باید همت یقه گیری از 
برخی مسئوالن پرادعا و نا شایست توسط مردم 
و مطالبه گری به حق توسط مجلس و نهادهای 
نظارتی افزون تر و موثرتر شود و اما بدانیم و ببینیم 
و بیندیشیم که نزول برکات و الطاف الهی و فیض 
مــدام حضرتش بر عالم هستی، کمتر از »آنــی« 
انقطاع نــدارد که اگر چنین بود عالم در کمتر از 
لحظه ای از هم می پاشید پس به نعمت ها و الطاف 
بی کران و بی منت حضرت آفریدگار، بیشتر چشم 
سر و دل بگشاییم و بر این همه، فــراوان تر شکر 
بگزاریم و دست به دعا و چشم گشوده بر زیبایی 
بارش اولین برف پاییزی، تداوم هرچه گسترده 
تر و فزون تر نعمت ها و برکات الهی را از درگاه 

حضرتش طلب کنیم.

برف نو سالم... 
بارش برف پاییزی از شــامگاه شنبه در مشهد که 
تا یک شنبه نیز ادامه داشت، شهر را سفیدپوش 
کرد. بنا بــر اعالم کارشــناس مرکز پیــش بینی 
هواشناسی خراســان رضوی، بیشــترین بارش 
برف طی ۲4 ســاعت منتهی به صبح یک شــنبه 

در تربــت حیدریــه بــا ۱7 میلــی متــر گــزارش 
شده است، در مشــهد نیز بیشــترین بارش برف 
در ایســتگاه فــرودگاه بــا 4/5 میلــی متــر بوده 
www. است. مشــروح این گزارش را در سایت

khorasannews.com بخوانید.
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قاب بین الملل 

نمای روز 

هزاران نفر در پاریس به طرح ممنوعیت عکاسی و 
تصویربرداری از نیروهای پلیس، اعتراض کردند. 
براساس الیحه دولــت به پارلمان انتشار تصویر 
اعضای پلیس در حین ماموریت ممنوع است و جرم 

خواهد بود. 

حدود سه هفته از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا می گذرد،شکایت های حقوقی ترامپ 
نیز یکی پــس از دیــگــری نــاکــام مــی ماند اما 
وی هنوز تن به شکست نــداده اســت. اکنون 
واشنگتن پست می نویسد: ترامپ در مکالمات 
تلفنی محرمانه از یک رویکرد متفاوت دیگر 
انتخابات  در  نامزدی  همانا  که  گفته  سخن 
۲۰۲۴ است.به نوشته واشنگتن پست، ترامپ 
در تایید این واقعیت که باید در ماه ژانویه )دی 
ماه( از کاخ سفید خارج شود، به جد در فکر 

زندگی پس از کاخ سفید است، اما با این حال 
به مشاوران خود گفته که خواستار ماندن در 
عرصه سیاست و رسانه هاست و شاید این امر 
از طریق تالشی دوباره برای راهیابی به کاخ 
سفید محقق شود. ترامپ حتی پس از جنجال 
های ریاست جمهوری، به طور بالقوه حریفی 
جدی در سال ۲۰۲۴ برای نامزدی از حزب 
جمهوری خواه خواهد بود. وی در انتخابات 
۲۰۲۰ نیز باالتر از سطح انتظارات نظرسنجی 
ها عمل کرد و درخواست ها برای »ترامپیسم« 

در آمریکا از سوی گروه های مهمی قوی می 
ماند. ترامپ همچنین راه انــدازی یک شبکه 
تلویزیونی جدید یا شرکت رسانه اجتماعی را در 
نظر دارد تا با کسانی که به باور او خیانت کرده 
اند، پاسخ دهد و به طور مستقیم با آمریکایی ها 
ارتباط برقرار کند. یک مقام جمهوری خواه که 
در نشست ها با مشاوران کمپین ترامپ حضور 
داشته است، گفت: »به اعتقاد من همه گزینه 
ها روی میز است؛ از یک رسانه اجتماعی تا یک 
شرکت رسانه ای برای او که بتواند در روزی 

که او از کاخ سفید می رود، نامزدی اش برای 
ریاست جمهوری بعدی را اعالم کند.« همه این 
ها در حالی است که دادگاهی در پنسیلوانیا 
شکایت کمپین ترامپ را که خواستار ابطال 
میلیون ها رای پستی در این ایالت کلیدی بود، 
رد کرده است. با این تصمیم راه برای پیروزی 
نهایی جو بایدن در این ایالت که صحنه مبارزات 
شدید انتخاباتی بود هموار می شود. بایدن با 
اختالف حدود ۸۰ هزار رای در این ایالت از 

رقیب خود جلو است.

توئیت روز 

سناتور جف مرکلی از ایالت اورگان:ترامپ ، قانون 
گذاران میشیگان را به کاخ سفید آورد تا آن ها را 
برای ابطال نتایج انتخابات تحت فشار قرار دهد. 
اگر این اتفاق در کشور دیگری رخ می داد به عنوان 
تالش برای کودتا، از سوی هر دو حزب محکوم می 
شد. جمهوری خواهان کنگره باید با قاطعیت با این 

حمله به قلب دموکراسی ما مخالفت کنند.

دونالد ترامپ دقایقی  در نشست مجازی افتتاحیه 
سران گروه۲۰  )جی ۲۰( شرکت کرد اما در ادامه 
نشست ترجیح داد به باشگاه گلف خود در ویرجینیا 
برود. البته در حالی که انتظار می رفت  ترامپ در 
سخنرانی در »گروه ۲۰« با حاضران خداحافظی 

کند، از تداوم همکاری با آن ها خبر داد!

جی 20 ؛ضدتبلیغ برای سعودی! 

اجالس گروه۲۰ معمواًل فرصتی برای کشور میزبان 
است تا پیشرفت ها و ظرفیت خود را به بهترین شکل 
ممکن معرفی و ترویج کند اما میزبانی این اجالس در 
عربستان به یک دردسر برای سعودی ها تبدیل شده 
است. محمد بن سلمان، ولیعهدخام سعودی تحت 
تاثیر کرونا نتوانست  از فرصت حضور سران کشورها 
بهره برداری کند و از سوی دیگر فرصت دیدارهای 
دوجانبه سران کشورها نیز از بین رفت.افزون بر این، 
میزبانی سعودی با انتقادهای گسترده ای مواجه 
شده است. یکی از انتقادها از سال ها پیش وجود 
داشت و مربوط به عضویت عربستان در این اجالس 
است. منتقدان بر این باور هستند که اساسًا عربستان 
سعودی اقتصاد صنعتی ندارد و اقتصاد رانتی مبتنی 
بر درآمدهای نفتی دارد و شرایط عضویت در گروه 
۲۰ را ندارد. انتقاد دیگر این است که نشست جی 
۲۰ اساسًا ماهیت و کارکرد اقتصادی دارد، اما آل 
سعود از این نشست برای اهداف سیاسی خود بهره 
می برد و در تالش است از این نشست برای تطهیر 
چهره ضد حقوق بشری خود بهره گیرد.چهره ای که 
از حمله به یمن و زندانی کردن فعاالن حقوق بشر و 
رقبای سیاسی گرفته تا صدور فرمان تکه تکه کردن 
یک روزنامه نگار بسیار لکه دار شده است. »لجین 
الهذلول«، فعال زن حقوق بشر سعودی نیز که از 
سال ۲۰۱۸ زندانی است اعضای نشست گروه 
۲۰ را ترغیب کرد تا مقامات سعودی را برای آزادی 
فعاالن سعودی بازداشت شده تحت فشار قرار دهند 
که این درخواست بازتاب فراوانی در بین حاضران 

این اجالس داشت.

چهره روز 

اولین  هالند  دب  خــانــم 
بومی آمریکایی است که در 
انتخابات ۲۰۱۸ از حزب 
دموکرات ایالت نیومکزیکو 
به مجلس نمایندگان راه 
۵۰ نماینده  یافت. حــاال 
طی  نمایندگان  مجلس 

نامه ای به بایدن خواهان انتخاب او به عنوان وزیر 
کشور شده اند اقدامی که آمریکا را به سوی مشارکت 
اقشار بیشتری از جامعه در قدرت عمومی  خواهد 
راند. بومیان آمریکا در بیش از ۵۰۰ قبیله مختلف 
در اقصی نقاط آمریکا جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر 

را تشکیل می دهند.

با رای دادگاه فدرال؛شکایت رئیس جمهور آمریکا در پنسیلوانیا هم ناکام ماند 

ترامپ ۲۰۲۴ دوباره می آید! 
تحلیل روز

  دکترسید رضی عمادی 
international@khorasannews.com

مایک پمپئو با هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه دیدار کرد 

عکس یادگاری؛ دستاورد 19 سال کشتار  
۱۹ سال بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و حمله به افغانستان، 
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با نماینده طالبان دیدار کرد 
تا به صورت آبرومند شکست سیاست های واشنگتن در قبال 
افغانستان اعالم شود. چند روز قبل از این دیدار پنتاگون از 
کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان خبر داده بود. اگر 
بایدن ۲۰ ژانویه راهی کاخ سفید باشد، این دیدار احتماال 
آخرین دیدار پمپئو با طالبان است و معلوم نیست تیم بایدن 
عالقه ای به تداوم این روند داشته باشد. پیش از این پنتاگون 
اعالم کرده بود به زودی تعداد نظامیان این کشور در افغانستان 
از ۴۵۰۰ به ۲۵۰۰ نفر کاسته خواهد شد که موجی از نگرانی 
و بی مسئولیتی آمریکا در قبال مردم افغانستان را به همراه 
داشته است.  بر اساس آن چه پنتاگون اعالم کرده تعداد 
نیروهای آمریکایی در افغانستان یا عراق تا ۱۵ ژانویه باید به 
۲۵۰۰ نفر برسد. اگر دولت بعدی آمریکا بخواهد طرح ترامپ 
را ادامه دهد تا ماه مه سال ۲۰۲۱ همه سربازان آمریکایی باید 
از افغانستان بروند. با این حال حاال بحث دستاوردهای آمریکا 
در افغانستان به موضوع مهمی در رسانه های آمریکایی تبدیل 

شده است. در همین باره »مت گائتز« عضو کنگره آمریکا در 
سخنانی آمریکا را بزرگ ترین بازنده در جنگ افغانستان 
توصیف کــرد. وی در سخنانی گفت: نه   تنها من یک عضو 
اقلیت در این کمیته هستم، بلکه یک رویکرد اقلیتی را نیز در 
ارتباط با جنگ در افغانستان در این کمیته و علیه این جنگ 
دارم. بر اساس سخنان شاهدانی که در این جا حضور یافتند، 
فساد در افغانستان غیر قابل حل است. جنگ در این کشور 
پیروزی ندارد و راهبردی در ارتباط با این کشور وجود ندارد. 
این یک انتقاد از دولت کنونی محسوب نمی شود. این ها 
شرایطی است که طی ۱۹ سال گذشته شاهدش هستیم و 
این در حالی است که ما در همین روستا ها با گروه طالبان یک 
سری کشمکش ها داشته ایم. وی افزود: به نظر من بزرگ ترین 
بازنده در افغانستان همان کشوری است که بیش از همه در 

آن حضور داشته است. ما باید از 
این کشور خــارج شویم. استقرار 
۲۵۰۰ نظامی در واقع هیچ گونه 

ارزش نظامی ندارد.

 آمریکا بمب افکن های »بی-52« 
را در خاورمیانه مستقر می کند 

پشت پرده بازی با غول های فلزی 

مقابل دوربین رسانه ها به سمت در خروجی حرکت می کنند، اما در 
پس پرده، از باالی دیوار به داخل می پرند. این نمایش روزهای اخیر 
آمریکای ترامپ در خاورمیانه است. هنوز عکس دیدار مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا و مال عبدالغنی برادر، رئیس هیئت مذاکره کننده 
طالبان در صدر اخبار است که فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم 
به »سنتکام« در وب سایت خود اعالم کرد: دو بمب افکن بی-۵۲ 
متعلق به نیروی هوایی از داکوتای شمالی  برای انجام ماموریت 
به منطقه خلیج فارس در خاورمیانه فرستاده شده اند. حضور این 
بمب افکن ها در خاورمیانه آن هم پس از عزل مارک اسپر از ریاست 
پنتاگون این پرسش را ایجاد کرده است که هدف آن آمادگی برای 
اقدامی تهاجمی در منطقه است یا این که صرفًا تمهیدی دفاعی در 
جهِت بازدارندگی نیروهای مخالف آمریکاست؟ در زمانه پهپادها و 
هواپیماهای بدون سرنشین و جنگ سایبری این پرنده فلزی قدیمی 
که سه سال پس از جنگ جهانی اول ساخته شده همچنان یکی از 
اهرم های نظامی آمریکاست. درخور ذکر است که اردیبهشت سال 
۹۸ نیز یک هفته پس از اعزام ناو هواپیمابر آمریکایی آبراهام لینکلن 
به خلیج فارس، چهار بمب افکن مدل بی۵۲ متعلق به آمریکا در 
پایگاه نظامی »العدید« در قطر فرود آمده اند. در این میان با توجه 
به حضور طیفی از مشاوران جنگ در اطراف رئیس جمهور شکست 
خورده آمریکا، گروهی از شائبه جرقه های جنگ سخن می گویند 
اما وارد نشدن  به جنگی جدید، جزو معدود شعارهای انتخاباتی 
محقق شده ترامپ از سال ۲۰۱6 بوده است. هرچند که کاخ سفید 
در ۴ سال ریاست وی، به اقدامات تنش زا و تحریک آمیز دست زده 
است. با این حال، بسیاری نیز معتقدند که حضور این بمب افکن 
ها برای دلگرمی اعراب خلیج فارس است و بیشتر جنبه تدافعی 

دارند تا تهاجمی.
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چرخش نفرت انگیز کامال هریس وشایعه بادمجانی !

 

  2.4     M   views 

هریس فریبکار!

ویدئویی از کامال هریس، معاون جو بایدن درباره صحبت 
هایش در مناظره های پیش از انتخابات آمریکا در فضای 
مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی 
داشت. پیش از این ،کامال  هریس در مناظره های پیش 
از انتخابات چندین بار بایدن را متهم به آزار جنسی زنان 
کرده و حتی گفته بود: »جوبایدن صالحیت ریاست جمهوری 
ندارد.« البته این صحبت ها قبل از مطرح شدن نام کامال 
هریس به عنوان معاون اولی بود و بعد از آن هریس 
انگار تمام این صحبت ها را فراموش کرد. به هرحال در 
ویدئویی که به تازگی منتشر شده و بازتاب زیادی هم 
داشته ،مصاحبه کننده از هریس می پرسد: »چطور نظرت 
درباره  بایدن عوض شد و این طور چرخیدی؟ کامال هریس 
هم با اقتدا به چرخندگِی مقتدایان چرخانش در عالم 

سیاست گفت: اوووه، اون برای مناظره بود!« 
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شایعه  بادمجانی!

روز گذشته تصاویری از توزیع بادمجان در روستای نظر 
آقا شهرستان دشتستان )به مرکزیت برازجان( در شبکه 
های اجتماعی بازنشر شد که در شرح آن ادعا شده بود: 
»توزیع بادمجان به عنوان کمک معیشتی به مردم!« اما 
خیلی زود مشخص شد ماجرا چیز دیگری بوده. گویا در این 
منطقه که این روزها فصل برداشت بادمجان است رسمی 
وجود دارد که کشاورز بعد از برداشت اصلی محصول، باقی 
مانده آن را می بخشد و مردم می آیند آن ها را می چینند. 
این بادمجان ها هم بخشش یک کشاورز خیر به نام یزدانی 
بوده که نیروهای بسیج روستا آن ها را از  سِر زمین چیده 
و بسته بندی کرده و بعد اعالم کرده اند هرکس نیازدارد 
بیاید و بادمجان ببرد و اصال بسته معیشتی در کار نبوده و 
علت حضور امام جمعه و رئیس شورای شهر هم تقدیر از 
زحمات بسیجیان بوده است و به صورت نمادین چند بسته 

را آن ها به دست مراجعان داده اند.
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مهمانی کرونایی مسئوالن

تصویری از یک مهمانی در اوج کرونا آن هم با حضور برخی 
از نمایندگان و مدیران هرمزگان در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد که طبق اعالم فرمانداری شهرستان سیریک 
مربوط به روز جمعه هفته گذشته بوده است. کاربران با 
توجه به این که محدودیت هایی برای کرونا اعمال شده و 
گفته شده بیشترین مبتالیان در مهمانی ها دچار شده اند 
به این تصویر واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »وقتی 
برخی از مسئوالن رعایت نمی کنن چه انتظاری از مردم 
عادی میشه داشت.« کاربر دیگری نوشت: »یعنی با دیدن 
این تصویر نه تنها من که برگای کرونا هم ریخت!« کاربری 
هم نوشت: »کاش اول از همه  چهار تا از مسئوالن رو که 

رعایت نمی کنن جریمه کنن بعد مردم عادی رو.«
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شما هم دعوتید به بخش کرونایی ها

ویدئویی از یک دوربین مخفی در فضای مجازی پر بازدید 
شد که در آن از مردم خواسته می شود تا به عنوان پرستار 
در بخش های کرونایی بیمارستان ها داوطلب شوند. 
واکنش مردم به این پیشنهاد جالب بود. هرچند تعدادی 
ابراز تمایل کردند که در این طرح مشارکت داشته باشند 
اما برخی بهانه پدر و مادر پیرشان را می آوردند، برخی هم 
از ترس ابتالی فرزندشان ،دست رد به این پیشنهاد می 
زدند. برخی اعالم می کردند دوست دارند اما جرئتش را 
ندارند، برخی هم به دنبال حقوقی نجومی بودند. واکنش 
کاربران اما خواندنی بود. کاربری نوشت: »یادمون نره که 
پرستارها هم پدر و مادر، فرزند و خانواده دارن و حقوق 
نجومی هم نمی گیرن و گاهی معوقاتی هم دارن ولی این 
روزها با جون و دل از مریض های کرونایی ما مراقبت 
می کنن.« کاربری هم نوشت: »کاش اگه باری از روی 
دوش پرستارها بر نمی داریم با ماسک نزدن باری روی 

دوششون نباشیم.«
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خودرو ارزان شد!

اگر در چند وقت اخیر، همیشه از گران شدن خودروها 
نوشته ایــم ایــن بــار می خواهیم از کاهش قیمت 
خودروهای وارداتــی بنویسیم. یکی از فعاالن فضای 
مجازی در توئیتی نوشت: »قیمت سانتافه صفر: 2 
میلیارد و 200 میلیون، قیمت یک ماه پیش 3 میلیارد 
و 400 میلیون. قیمت x4 صفر: 4 میلیارد و 650 
میلیون، قیمت یک ماه پیش 6 میلیارد و 650 میلیون. 
قیمت تیوولی صفر: ۹00 میلیون، قیمت یک ماه پیش 
یک میلیارد و 250 میلیون. میانگین کاهش قیمت در 
وارداتی ها نسبت به یک ماه پیش 30 تا 35 درصد . 
در کارکرده ها 40 درصد.« کاربری نوشت: »باز خوبه 
خودرو های خارجی امیدی به ارزون شدنشون هست ولی 
خودروی ایرانی هیچ وقت ارزون نمیشه!« کاربر دیگری 
نوشت: »بازار خودرو در ایران هیچ شباهتی به بقیه دنیا 

نداره قیمت ها باال تازه با کلی منت بهمون می فروشن.«

 

  2.1     M   views 

توپ جنگی ضایعاتی از عصر صفوی!

تصویر باال متعلق به یک توپ جنگی کشف شده در کارخانه 
ذوب آهن اصفهان است که بازتاب زیادی در فضای مجازی 
به همراه داشت.گفته می شود، این توپ که متعلق به 
دوران صفویه است ، در سده گذشته در پادگان های 
نظامی اصفهان نگهداری می شده و پس از سقوط این 
سلسله از پادگان خارج شده و تا مدت ها دست به دست 
شده است. درباره این نکته که چطور از کارخانه ذوب 
آهن اصفهان سردرآورده هنوز اطالعا ت زیادی در دست 
نیست البته کاربران گمانه هایی زده اند. کاربری به طنز 
نوشت: »من می دونم چه جوری این توپ رفته کارخونه 
ذوب آهن احتماال کارخونه این توپ رو به عنوان ضایعات 
خریده خواسته آبش کنه که یه نفرگفته چقدر قشنگه و 

بعد فهمیدن توپ جنگیه!«

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

اسکن کنید.

            خودرو زیر آوار معضالت صنعت و بازار

معضالت صنعت و بازار خودرو بر کسی پوشیده نیست. اکنون 
حمایت های بدفرجام از صنعت خودرو که منتهی به زیان 40 
هزار میلیارد تومانی خودروسازان و به همین میزان برای قطعه 
سازان شده است، بازار متورم خودرو  که رانت کنونی ناشی از 
تفاوت قیمت کارخانه و بازار در آن تا 100 هزار میلیارد تومان 
برآورد می شود به همراه رشد داللی ها در بازار، منجر به این 
شده تا تولیدکننده، مصرف کننده و حتی دالالن با قفل شدن 
معامالت بازار، از وضع موجود ناراضی باشند. با این حال، 
نگاهی به راهی که صنعت خودرو تاکنون پیموده ،نشان می 
دهد معمای قیمت گذاری به عنوان اصلی ترین مولفه سود 
 حل نشده و در نتیجه آن بقیه مسائل  هم از قبیل کیفیت و 

بهره وری همچنان حل نشده مانده اند.

           3تجربه ناموفق قیمت گذاری 

در سال های اخیر صنعت خــودرو، سه تجربه ناموفق قیمت 
گذاری دیده می شود. اولین مورد، مربوط به عرضه نیم بند و 
محدود خودرو در بورس در سال 96 است. در آن زمان تعداد 
محدودی سراتو در بورس کاال عرضه شد که این روش شاید به 
دلیل این که خودروهای پرتیراژ را مورد هدف قرار نمی داد، 
به کناری گذاشته شد. در برهه ای دیگر مانند اواخر سال 97 
مدلی از قیمت گذاری مورد توجه قرار گرفت که قرار بود قیمت 
ها نزدیک به قیمت بــازار تعیین شوند. با این حال، به دلیل 
نداشتن جامعیت، نبود عزم جدی  یا جسارت، در عمل اجرایی 
نشد. اما رویکرد غالب در سال های اخیر، قیمت گذاری از سوی 
شورای رقابت بوده است. رویکردی که تالش می کند با در نظر 
گرفتن تورم بخشی درباره هزینه های عملیاتی خودروسازان، به 
همراه کیفیت خودروها و بهره وری، همه آن چه را مورد نیاز است 
،در فرمول قیمت ببیند. با این حال این فرمول تاکنون عماًل راه 
به جایی نبرده و حتی این شورا مجبور شده به واسطه وضعیت 
نابسامان صنعت خودرو، تنها عامل تورم بخشی را برای قیمت 

گذاری لحاظ کند!

           نسخه مجلس برای خودرو 

با این حال، به تازگی طرحی در کمیسیون صنایع مجلس مطرح 
شده و کلیات آن به تصویب رسیده که قابل تامل است. در این 
طرح قرار است خودرو در بورس کاال با شرایطی عرضه شود. بر این 
اساس شورای رقابت، هر شش ماه یک بار خودروهای مشمول 
این طرح را با توجه به شاخص هایی مانند تورم، فاصله بین قیمت 
خودرو در کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و میزان تاثیر گذاری خودرو 
بر بازار تعیین می کند. برای این خودروها ،قیمت پایه ای توسط 
سازمان حمایت با فرمول قیمت تمام شده واقعی روز خودرو به 
عالوه سود خودروساز تعیین می شود. همچنین مابه التفاوت 
قیمت معامله شده با قیمت پایه، به خودروساز نخواهد رسید و 

صرف موارد زیر خواهد شد:  

 در بازار نیز، این طرح برای فعالیت های سفته بازی، مالیات وضع 
کرده است. به این صورت که تا سه سال بعد از خرید، اگر خریدار 
بخواهد خودرو را بفروشد، باید معادل ۸0 درصد مابه التفاوت 
قیمت پایه و قیمت فروش رفته خودرو در بورس را به عنوان مالیات 
پرداخت کند. همچنین واردات خــودروی صفر یا دست  دوم 
خارجی باید از محل صادرات خودرو و قطعات خودرو، صادرات 

نفت خام یا ارز بدون منشأ انجام شود.

            سیاه و سفید طرح مجلس

طرح یادشده، به موازات تغییراتی که ظاهرًا در هفته های اخیر 
داشته، تحلیل های متفاوتی را در فضای کارشناسی در پی داشته 

است.  با این حال 3 نتیجه را می توان برای آن برشمرد:
ــدن قیمت بـــازار و کــارخــانــه: بــا عرضه  خودروهای هدف در بورس کاال و فرمول تعیین شده، 1 نــزدیــک ش
طبیعی است که قیمت های کارخانه خودرو از نرخ های کنونی 
فاصله خواهند گرفت. البته این که منظور از بهای تمام شده، 
سرشکن کردن تمام هزینه های خودروسازان یا صرفًا هزینه های 
مرتبط با تولید خودرو ی آنان در قیمت است، هنوز مبهم است. با 
این حال باید گفت به احتمال زیاد، نرخ های تعیین شده، از نرخ 
های بازار کمتر خواهد بود. چرا که با توجه به سازو کار های کنترلی 
برای ثبت نام مصرف کنندگان واقعی و همچنین مالیات بر فروش 
آن ها در سه سال، دست دالالن از این بازار به مرور کوتاه می شود. 
برخی تحلیل ها از افت چند ده درصدی قیمت بازار حکایت دارند.

این مدل از قیمت گذاری خودروهای صفر را باید حذف 2  شفافیت بازار و حذف دالالن بازار: یکی از اهداف مهم 
تدریجی بازار دالالن کنونی خودرو دانست. بازاری که با توجه به 
فضای به شدت غیر شفاف آن، تاکنون دستمایه انواع و اقسام نرخ 
سازی ها قرار گرفته است. میراث دالالن یعنی رانت تا 100 هزار 
میلیاردی آنان نیز به تدریج و از طریق مصارف تعیین شده، به 

تولیدکنندگان  یا مصرف کنندگان اختصاص خواهد یافت.   
است که خودروسازان به تدریج از زیان کنونی فاصله 3  از گل درآمدن صنعت خودرو: با رشد قیمت، طبیعی 
خواهند گرفت. اولین و مثبت ترین نتیجه این موضوع، به چرخش 
در آمدن چرخ تولید در قطعه سازی و خودروسازی در کشور است. 
ضمن این که با تقویت قطعه سازان مجال بیشتری برای بهبود 
کیفیت خودروها  فراهم خواهد شد. البته نباید از لزوم کنترل 
خودروسازان توسط نهادهای نظارتی برای جلوگیری از اعمال 
قدرت انحصاری با استفاده از کاهش عرضه و ایجاد قیمت کاذب 

در بازار غافل شد.
  با همه اوصاف یادشده، به نظر می رسد صنعت خودرو هنوز در 
فرایند تکامل خود، نیازمند اصالحات ساختاری از جمله ساختار 
بنگاه داری خودروسازان، به رسمیت شناختن روش ها و فناوری 
های جدید تولید خودرو و به طور خالصه رقابت پذیرتر کردن آن 
است. موضوعاتی که نیاز به تدابیری فراتر از عرضه خودرو در 

بورس خواهند داشت. 

تصاویر پربازدید فضای مجازی

»حاج نصرت« پیرزن مهربان یزدی روزانه 
400کیلو سیب رو می شوره و میده آب 

بگیرن تا به بیماران کرونایی بدن

شیائومی 
اومده شارژر 

آیفون 1۲ 
رو که اپل 
جداگونه 
 40دالر 

می فروشه ، 
ساخته و 6دالر 
قیمت گذاشته 
و کاربران طناز 

این عکس 
رو براشون 

ساختن

کرونا بالیی سر 
بعضیا آورده که 
نه تنها سالمت 
بلکه مهربانی، 

عطوفت، 
همنوع دوستی، 
وجدان، منطق 
و ... شون رو هم 
کرونایی کرده و 

کشته!

 حاج نصرت
 با غیرت

منطق کرونایی

توی نپال 
هرکی قرنطینه 

رو بشکنه 
میندازنش توی 
قفس، فکر کنم 
کشورهای دیگه 

به این دلیل 
از این طرح 

استقبال نکردن 
 که قفس کم 
می آوردن!

تعداد آدم هایی 
که با دیدن این 
عکس یاد این 
جور پرکردن 
قوری توسط 

خودشون 
میفتن به مراتب 
بیشتر از اوناییه 

 که درکش 
نمی کنن!

قوری پر کردن ایرانی

مجازات قفسی

تصویر مفهومی!

بررسی طرح جدید مجلس برای ورود خودرو به بورس کاال

نسخه بوریس درمان 
قیمت خـــــــودرو

محمد حقگو-اگر چه راه های بسیاری برای حل معضل صنعت خودرو وجود دارد، اما به نظر می رسد تا زمانی که به مسئله مهم قیمت 
گذاری در صنعت خودرو توجه نشود، حل دیگر مسائل موجود، کار بسیار دشواری خواهد بود. در این زمینه، مجلس طرحی را 
در دستور کار قرار داده تا خودرو در بورس کاال عرضه شود. به نظر می رسد این طرح می تواند تا حدی در بهبود وضع کنونی موثر 

باشد هر چند کماکان نیاز به اصالحات ساختاری بیشتر در صنعت خودرو وجود دارد.

سهم از مابه التفاوت 
قیمت کشف شده 

و پایه 
مورد مصرف

20 درصد
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، توسعه 

جایگاه های سوخت طبیعی و کاهش 
آلودگی هوا

20 درصد
کمک به خرید خودرو توسط اقشار ضعیف 

جامعه و به ویژه زوج های جوان به صورت 
تسهیالت

10 درصد
پاداش به خودروساز در صورت افزایش 

عرضه خودرو

50 درصد
تسهیالت قرض الحسنه کوتاه مدت به 

خودروسازان
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یک توئيت

جهان

جامعه 

یک عکس  

سن ان ان :مقام ارشــد سازمان بهداشت 
ــا می گوید اگــر همه مردم  جهانی در اروپ
ــات بهداشتی مانند مــاســک زدن  ــدام اق
رعــایــت کنند، مــی تـــوان از قرنطینه و  را 

محدودیت ها جلوگیری کرد.

گزیده

بازگشت دودزاها به شهرها؟
 در طرح جدید پلیس امکان ترخیص 8۰۰ هزار موتورسیکلت توقیفی و رسوبی تسهیل شده که 

محیط زیست می گوید این طرح خطرناک است 

پلیس درجهت اجرای محدودیت های 
ــردد در  مــبــادی شهرها بــا متخلفان  ت

 به شدت برخورد می کند .

رسانه های جهان 

ایندیپندنت: اداره 
فرهنگ و گردشگری 
ووهان چين که اولين 
مورد کرونایی جهان 
از ایــن شهر گــزارش 
شده بود، با ادعای عبور از بحران کرونا، 
ــرای جــذب گردشگر ویدئویی را با  ب
عنوان »بيایيد در ووهان مالقات کنيم« 

منتشر کرده است.

تصميم  رویـــتـــرز: 
جدید رئيس جمهور 
ــوان بــه اعــتــراض  ــای ت
خيابانی هــزاران نفر 
»تسای  شــد.  منجر 
اینگ ون« مجوز واردات گوشت خوک 
حــاوی راکتوپامين از آمریکا را صادر 
کــرده اســت؛ در حالی که مصرف این 
گوشت به دليل مــاده افزودنی آن در 

اتحادیه اروپا و چين ممنوع است.

یورونیوز:  مقامات 
آمریکا  بــهــداشــتــی 
ــوز  ــج ــا صــــــدور م ــ ب
»استفاده اضطراری« 
داروی  ــک  ــ یـ از 
آنتی بادی )پادتن( که به تقویت سيستم 
ایمنی بدن در مبارزه با کووید۱۹ کمک 
می کند، موافقت کردند. این همان 
داروی تجربی است که بــرای درمان 
دونالد ترامپ، در زمان ابتالی او به کرونا 

استفاده شده بود

در پی ماجرای تخریب خانه یک زن 
در بندرعباس ابالغ شد

دستور جهانگیری درخصوص 
تامین سرپناه برای افراد ساکن، 

قبل از تخریب

معاون اول رئيس جمهور طی پی نوشتی بر گزارش 
تخریب خانه یک زن در بندرعباس، تاکيد کرد: الزم 
است کليه دستگاه های استان قبل از تامين سرپناه 
مناسب برای افراد ساکن،  اقدام به تخریب نکنند. به 
گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگيری معاون 
اول رئيس جمهور طی پی نوشتی بر گزارش تخریب 
خانه یک زن در بندرعباس، ضمن ابراز تاسف از وقوع 
این حادثه، در دستوری به استانداران سراسر کشور 
تاکيد کرد: الزم است کليه دستگاه های استان قبل 
از تامين سرپناه مناسب برای افراد ساکن،  اقدام به 

تخریب نکنند.
متن کامل دستور معاون اول رئيس جمهور به شرح 

ذیل است:
استانداران محترم / متاسفانه گاهی شاهد این گونه 
حوادث دردناک می باشيم که روح و جان انسان را 
آزار می دهد. الزم است به کليه دستگاه های استان 
ابالغ شود که قبل از تامين سرپناه مناسب برای 
افراد ساکن، نباید اقدام به تخریب نمایند. یادآور 
می شود عــالوه بر اعتبار دستگاه هــای ذی ربــط، 
همه ساله سازمان برنامه و بودجه کشور، کميته امداد 
امام خمينی)ره( و بنياد مسکن انقالب اسالمی، 
اعتباراتی را به مسکن محرومان اختصاص می دهند 

که می توان از آن ها استفاده کرد.

استاندار: 65 درصد سارقان استان 
تهران غیربومی هستند

چندان عجيب نيست که بدانيم برخی از سارقان 
در تهران غيربومی هستند؛ اما حاال خبری رسمی 
در این باره منتشر شده که قابل توجه است. آن طور 
که استاندار تهران اعالم کرده است »در استان های 
کشور ۸۵ درصد سارقان بومی هستند، در حالی که 
ــد ســارقــان غير بومی  در استان تهران ۶۵ درص
هستند که همين امر شناسایی سارقان را دشوار 
می کند«. »انوشيروان محسنی بندپی« این آمار را 
در جلسه معارفه مدیرکل حراست استانداری تهران 
مطرح کرده و افزوده است: »سرریز همه آسيب های 
اجتماعی  کشور را در تهران شاهد هستيم، از 
آسيب های اجتماعی گرفته تا سرقت های خرد و 
کالن که این مسائل وضعيت استان را تحت الشعاع 

قرار می دهند«.

1۲ پژوهشگر ایرانی در فهرست 
پژوهشگران برتر ۲۰۲۰

در تازه ترین گزارش های بين المللی از پژوهشگران 
پراستناد جهان، نــام ۱2 استاد ایرانی به چشم 
می خورد. پایگاه استنادی علوم جهان اســالم، 
ــا، فهرست استادان  ــزارش ه با استناد به ایــن گ
برتر ایرانی جای گرفته در این فهرست را منتشر 
کرده است: سجاد جعفری از دانشگاه اميرکبير 
دانشگاه  از  دهقان  مهدی  ریاضيات،  رشته  در 
اميرکبير در رشته ریاضيات، محمد ميرزا زاده از 
دانشگاه گيالن در رشته مهندسی، اميد ماهيان 
از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته مهندسی، 
نصرت ا... وزیری از دانشگاه تهران )بين رشته ای(، 
شيراز )بين  دانشگاه  از  پورقاسمی  حميدرضا 
رشته ای(،  حسن کریمی مله از دانشگاه صنعتی 
قوچان )بين رشته ای(، نورالدین قدیمی از دانشگاه 
آزاد )بين رشته ای(، مصطفی اسالمی از دانشگاه 
مازندران )بين رشته ای(، اميد اخوان از دانشگاه 
صنعتی شریف )بين رشته ای(، مسعود رضایی از 
دانشگاه تربيت مدرس در رشته علوم کشاورزی، 
سيدمهدی جعفری از دانشگاه منابع طبيعی گرگان 

در رشته علوم کشاورزی.

یونایتدپرس بر اساس یک پژوهش جدید گزارش داد 

 مبتالیان به کرونا تا 6 ماه پس از بهبودی
 از ابتالی مجدد مصون هستند

نتایج یک مطالعه که به تازگی منتشر شد، 
نشان می دهد افـــرادی که به کووید۱۹ 
آلــوده بوده اند، دست کم ۶ ماه از ابتالی 

مجدد به این ویروس مصون هستند.
بــه گـــزارش یونایتدپرس، دیــویــد ایير از 
انگليس  آکسفورد در  دانشگاه  محققان 
که این تحقيق را انجام داده است، در یک 
بيانيه مطبوعاتی اعالم کرد: آلوده بودن 
ــاه از  ــرای ۶ مـ ــل بـ ــداق ــوویـــد۱۹، ح ــه کـ ب
ــراد به ایــن ویــروس  عفونت مجدد اکثر اف
پيشگيری می کند و این خبر واقعا خوبی 
اســت. زیــرا می توان اطمينان داشــت که 
حداقل در کوتاه مدت، بيشتر افرادی که 
به کرونا مبتال می شوند، دیگر به آن مبتال 

نخواهند شد. 
وی کــه اســتــاد گـــروه بــهــداشــت جمعيت 
دانشگاه آکسفورد است، گفت: ما از نتایج 
یک مطالعه قبلی متوجه شدیم که سطح 
آنتی بادی با گذشت زمان کاهش می یابد 
اما نتایج مطالعه اخير نشان می دهد در 
افرادی که به ویروس کرونا آلوده شده اند، 

مصونيت هایی وجود دارد.
ایير و همکارانش برای این مطالعه که هنوز 
در یک مجله پزشکی منتشر نشده و مورد 
بررسی قرار نگرفته است، در فاصله زمانی 
ميان مــاه هــای آوریــل و نوامبر )فروردین 
تا آبان( آزمایش مکرر آنتی بادی را روی 
۱2 هزار و ۱۸۰ نفر از کادر مراقبت های 
دانشگاه  بيمارستان های  در  بهداشتی 

آکسفورد انجام دادند.
به گفته محققان تا ماه نوامبر، هزار و 2۴۶ 
نفر از شرکت کنندگان، آنتی بادی هایی 
ــا توليد  ــرون ــروس جــدیــد ک ــ عليه ایـــن وی
کرده بودند، در حالی که بقيه آنتی بادی 

نداشتند.
ایـــن محققان تــاکــيــد کــردنــد: تــجــزیــه و 
ــان مــی دهــد کــه  ــش تحليل اطـــالعـــات ن

هيچ کدام از افرادی که آنتی بادی هایی 
عليه ویـــروس کــرونــا داشتند طــی حــدود 
ــروس  ــن وی تقریبا هفت ماه دوبـــاره بــه ای
ــوده نشدند اما ۸۹ نفر از بيش از ۱۱  آل
بدنشان  که  نفر کادر بيمارستانی  هــزار 
آنتی بادی هایی عليه  این ویــروس توليد 
نکرده بود، در طول این مطالعه دوباره به 

این ویروس آلوده شدند.
آنتی بادی، پروتئين هایی است که سيستم 
ایمنی بدن انسان برای مبارزه با عفونت 
توليد می کند. مطالعات نشان داده اند که 
آنتی بادی های ضدویروس جدید کرونا، 
سطوح مختلفی از ایمنی را در برابر عفونت 

ارائه می دهند.

ایمنی بدن چقدر است ؟       
برخی محققان متوجه شده اند که ایمنی 
بدن تا هفت ماه طول می کشد، در حالی که 
دیگران معتقدند که این دوره زمانی ممکن 

است در برخی افراد تنها ۹۰ روز باشد.
مــوارد متعددی از عفونت مجدد گزارش 
ــده اســت کــه در آن هـــا افـــراد مبتال به  ش
کووید۱۹، بهبود یافته و دوباره پس از چند 
ماه آزمایش کرونای آ ن ها - با سویه متفاوتی 

از این ویروس- مثبت می شود.
همه این مطالعات در مورد ایمنی و عفونت 
مجدد پيامدهایی دارد زیــرا محققان به 
دنبال ابــداع واکسنی عليه ویــروس کرونا 

هستند تا به این همه گيری پایان دهد.
با این حال این محقق گفت: ما به پيگيری 
کارکنان مراقبت های  مطالعه روی  این 
ــه مــی دهــيــم تا  ــ ــه دقـــت ادام بــهــداشــتــی ب
بر  ایجادشده  محافظت  که  شویم  متوجه 
اثــر آنتی بادی ها چقدر طــول می کشد و 
درصورت ابتالی مجدد این افراد به کرونا، 
عفونت قبلی چه تاثيری بر شدت عفونت 

جدید خواهد داشت.

چرا مصرف »آنتی  بیوتیک« در ایران باالست؟

ــش مصرف  ــای ــارت و پ ــظ ــر ن ــت  ســرپــرســت دف
فراورده  های سالمت سازمان غذا و دارو ضمن 
تشریح علل باال بودن ميزان مصرف آنتی بيوتيک 
در ایــران، دربــاره نحوه دور ریختن ایــن دارو 
هشدار داد.دکتر نوشين محمدحسينی   به 
دربـــاره  آگــاه  ســازی  جهانی  هفته  مناسبت 
داروهای آنتی  ميکروبيال گفت: در جهان علم، 
ترسی که حاکم شــده، این است که به روزی 
روی  نتواند  آنتی  بيوتيکی  هيچ  که  برگردیم 
بيماری  ها تأثير بگذارد زیــرا اگر ميکروب  ها 
شوند،  مقاوم  مــوجــود،  آنتی  بيوتيک  های  به 
اثــرگــذاری  آنتی  بيوتيکی  داروی  هيچ  دیگر 
داشت.محمدحسينی  نخواهد  را  مطلوب 
ادامــه داد: وقتی شخصی به طور نادرست از 
آنتی  بيوتيک استفاده می  کند، ميکروب مقاوم 
را در بدن خود پرورش می  دهد؛ یعنی ميکروبی 
که در بدن اوست، نسبت به آنتی  بيوتيک مقاوم 
می  شود؛ اگر این ميکروب مقاوم به آنتی  بيوتيک، 
وارد بدن شخص دیگری   شــود، حتی اگر آن 
شخص تاکنون از آنتی  بيوتيک استفاده نکرده 
باشد، داروی آنتی بيوتيک روی آن شخص تأثير 
نخواهد داشت.وی درباره دالیل استفاده بيش 
از حد از آنتی بيوتيک  ها گفت: از دالیل تجویز 
زیاد آنتی  بيوتيک، اصرار بيماران به تجویز آن  
توسط پزشک است؛ نباید به پزشک برای تجویز 
آنتی  بيوتيک اصرار کنند؛ در برخی موارد دیده 
می  شود که یک نفر دچار بيماری ویروسی شده 

است اما به پزشک اصــرار می  کند که برایش 
آنتی  بيوتيک تجویز کند؛ این در حالی است که 
ویروس  ها با تجویز آنتی بيوتيک از بين نمی  روند.
وی ادامه داد: در بسياری از موارد نيز پزشک به 
دليل آن  که در دوره قبلی بيماری فرد، درمان 
ــی تکميل نشده اســت، مجبور به تجویز  داروی
آنتی  بيوتيک  های قوی  تر یا افزایش طول درمان 
با آنتی  بيوتيک می  شود.محمدحسينی افزود: 
یک دليل دیگر مصرف آنتی  بيوتيک نيز ممکن 
است این باشد که برخی از پزشکان، در مواجهه 
با یک فرد مبتال به بيماری ویروسی، به این نتيجه 
برسند که برای پيشگيری از بيماری مربوط به 
باکتری  ها، آنتی  بيوتيک تجویز کنند که این کار 
اصاًل توصيه نمی  شود و باید مسئوالنه به تجویز 

آنتی  بيوتيک  ها پرداخت.

ــژه پليس برای  ــاز طــرح وی عبدالهی – از آغ
ترخيص موتورسيکلت های رسوبی ۱۰ روز 
می گذرد و به گفته رئيس پليس راهور ناجا تا 
ــاه، 23 هزار دستگاه از ۸37 هزار  اول آذرم
موتورسيکلت توقيفی در پارکينگ های کشور 
ترخيص شده است. موتورهایی که سازمان 
محيط زیست بسياری از آن ها را جزو عوامل 
اصلی آلودگی هــوا می داند و در خبری که 
پایگاه اطالع رسانی دولــت هم آن را منتشر 
کرده، اعالم کرده است: »ارائه تسهيالت برای 
ترخيص موتورهای فرسوده و رسوبی که از 
سوی نيروی انتظامی ارائه شده برای سالمت 
مردم بسيار خطرناک است، چون با این کار 
و  بودند  کاربراتوری  قباًل  که  را  موتورهایی 
مشمول  می شد،  اسقاط  باید  مدتی  از  پس 
بخشودگی  کرده است«.این اظهارنظر، بخشی 
معاون  تجریشی«  »مسعود  صحبت های  از 
سازمان حفاظت محيط زیست کشور است که 
توضيحات دیگری را هم به آن افزوده است: »به 
جز ترخيص بسياری از موتورهای فرسوده، 
متاسفانه موتورسيکلت هایی که در پارکينگ 
می مانند را هم تميز کرده، به مزایده گذاشته و 

دوباره به چرخه بازمی گردانند«.

3 طرح بی نتیجه       
آن طور که معاون سازمان محيط زیست کشور 
ــرده، ایــن سازمان تاکنون سه طرح  اعــالم ک
برای حل مشکل موتورهای فرسوده و رسوبی 
داشته که البته هيچ کدام اجرایی نشده است؛ 
تجریشی این طرح ها را این گونه تشریح کرده 

است:
طرح اول:  این  موضوع از معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری پيگيری شده است که »آیا 
این امکان دارد موتورسيکلت های اسقاطی 
ــام به امــوال  ــرای فرمان ام به جــای ستاد اج
تمليکی در وزارت اقتصاد برده شود؟« که پس 
از پيگيری های زیاد پاسخ به این طرح منفی 

بوده است.
ــود کــه امکان  ــن ب ــرح دیگر ای طــرح دوم: ط
برگزاری مزایده بــرای موتورهای اسقاطی 
وجود نداشته باشد اما این موضوع هم مورد 

موافقت قرار نگرفته است.
طرح سوم: پليس موتورهای توقيفی که کسی 

برای ترخيص آن مراجعه نمی کند را اسقاطی 
اعالم کند که اسقاطی ها بتوانند آن را بگيرند، 
اما پليس اعالم کرده تشکيل پرونده اسقاطی 
برای هر یک از این موتورها حدود ۵۰ هزار 
تومان هزینه دارد و به همين دليل این طرح به 

سرانجام نرسيده است.

اراده ای وجود ندارد       
معاون محيط زیست انسانی سازمان، این نکته 
را هم گفته است که: »سازمان محيط زیست در 
ارتباط با موضوع اسقاط موتورسيکلت هایی که 
در پارکينگ هستند تقریبًا یک سال و نيم تالش 
گسترده ای را انجام داد. تمام راه های قانونی، 
اقتصادی و فنی را پيگيری کردیم و زمانی که 
برای حل آن به نتيجه ای نرسيدیم، آن را رها 
کردیم. مجموع فعاليت های انجام شده در 
سازمان، ما را به این نتيجه رساند که اراده ای 
برای حل موضوع موتورسيکلت های فرسوده 

وجود ندارد«.

تاثیر موتورسیکلت ها در آلودگی       
طبق آمارهای منتشرشده، بيش از 7 ميليون 
موتورسيکلت فرسوده در سطح کشور تردد 
دارند که تاثيرات مخرب آن در کالن شهرها 
ــده مــی شــود. آن طــورکــه »همایون  بيشتر دی
توفيقی« مدیر ایمنی، بهداشت، محيط زیست 
و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتی ایـــران اعـــالم کـــرده اســـت، »نتایج 
انستيتوی  ــوی  س از  انــجــام شــده  مطالعات 
تحقيقاتی ژاپن در زمينه آلودگی هوای تهران 
و چند کالن شهر دیگر نشان می دهد که 7۵ تا 
۸۵ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع 
متحرک، یعنی خودروها، موتورسيکلت ها و 
سایر وسایل نقليه است و موتورسيکلت های 
فرسوده بيشترین سهم را در آلودگی هوای 

کالن شهر تهران دارند«.

سردار حمیدی در گفت وگو با خراسان:        
نظر سازمان محیط زیست مطلق نیست

راهنمایی  پليس  رئيس  اما 
ــزرگ،  و رانــنــدگــی تــهــران ب
ــر کــارشــنــاســان  ــظ ــارن ــه اظ
سازمان محيط زیست درباره 
موتورسيکلت ها  ترخيص 
را مطلق نمی داند. ســردار 

خراسان  با  گفت وگو  در  حميدی«  »حسين 
که  موتورسيکلت هایی  از  »خيلی  می گوید: 
با اجرای این طرح ترخيص می شود فرسوده 
موتورسيکلت  فــرســوده بــودن  عمر  نيست، 
ــرط تــرخــيــص کــردن هم  ــت و ش مشخص اس
معاینه فنی است که همه این مــوارد رعایت 
می شود«. سردار حميدی به دغدغه مسئوالن 
واکنش  این طور  هم  محيط زیست  سازمان 
نشان می دهد: »چون خيلی از توليدات جدید 

کيفيت پایينی دارد و خيلی استاندارد نيست، 
شاید دوستان محيط زیست این دغدغه را دارند 
که با اضافه شدن موتورسيکلت های متوقف 
آلودگی  ترافيک،  چرخه  به  پارکينگ ها  در 
هوا بيشتر شود. اما شاید بهتر باشد دوستان 
محيط زیست بروند گره های موجود در دیگر 
حوزه ها از جمله حوزه توليدات بی کيفيت را 

رفع کنند«.

ورود فراکسیون محیط زیست به ماجرا       
اما فراکسيون محيط زیست 
این  بــه  نسبت  هــم  مجلس 
ماجرا بی تفاوت نبوده و در 
ــای آیــنــده بــه آن ورود  روزهـ
خواهد کرد. »سميه رفيعی« 
ــيـــس ایــــن کــمــيــســيــون  رئـ

در گفت وگو با خراسان می گوید: »آلودگی 
موتورسيکلت ها بيشتر از سایر وسایل نقليه 
ــت و بــه همين دليل بــا توجه بــه اهميت  اس
دوچــنــدان موضوع آلــودگــی هــوا در شرایط 
کرونایی کشور، در اولين فرصت این مسئله را 
در فراکسيون محيط زیست مجلس بررسی و 

درباره آن تصميم گيری خواهيم کرد«.

تاثیر قطعی در افزایش مبتالیان و        
فوت شدگان کرونا

گزارشی  به  رفيعی  صحبت های  از  بخشی 
ــاره دارد که همين چند روز قبل توسط  اش
کارشناسان تهيه و در فراکسيون محيط زیست 
مجلس بررسی شد. طبق آن گزارش، ارتباط 
معناداری بين افــزایــش ذرات معلق، ازن، 
دی اکسيد نيتروژن و افزایش مرگ و مير ناشی 
از کرونا در ایران وجود دارد و آلودگی هوا و به 
ویژه ذرات معلق کمتر از 2/۵ ميکرون باعث 
افزایش مــوارد ابتال و مرگ و ميرهای ناشی 
از کرونا و شدت بيماری می شود. این همان 
هشداری است که در نامه رفيعی به 3وزیر 
دولت هم اشــاره شده بود و حاال باید دید در 
شرایطی که همه کشور بــرای نبرد با کرونا 
بسيج شده است، ترخيص موتورسيکلت های 
یا به گفته پليس  فــرســوده متوقف می شود 
راهــور، موضع سازمان محيط زیست درباره 

آالیندگی این موتورها مطلق نيست. 

سازمان ملل:

3 میلیارد نفر در جهان امکان 
دست شستن با آب و صابون را 

ندارند

بررسی های سازمان ملل متحد نشان می دهد که 
حدود سه ميلياردنفر در منازلی زندگی می کنند 
که به امکانات اوليه برای شستن دست ها با آب 
بهداشتی و صابون مجهز نيستند. به گزارش 
یورونيوز، داده هــای سازمان ملل متحد از دوره 
بين سال های 2۰۱۵ تا 2۰۱۸ نشان می دهد 
که شهروندان در کشورهای چاد، بنين، اتيوپی، 
تيمور  هائيتی،  موریتانی،  سليمان،  جــزایــر 
شرقی و مــاالوی به دليل دسترسی نداشتن به 
سرویس های بهداشتی، بيشترین آمار استفاده 
از فضاهای بــاز بــرای اجابت مــزاج را در سطح 

جهان دارند.



ــروز با فیلم  امیر جعفری از ام
»سراسر شب« اثر فرزاد موتمن 
به سینمای آنالین می آید. او 
ســه فیلم »ســگ بــنــد« ساخته 
مهران احمدی، »گشت 3« اثر 
سعید سهیلی و »من می ترسم« ساخته بهنام 

بهزادی را آماده اکران دارد.

سینما و تلویزیون 6

ساعت  امشب  نصیریان  علی 
»گفت وگوی  تله تئاتر  بــا   23
شبانه« به کارگردانی داریوش 
مودبیان، در شبکه چهار حضور 
خواهد داشــت. داســتــان این 

تله تئاتر درباره یک نویسنده و یک جالد است که 
قرار است نویسنده را به هالکت برساند.

ــام دهـــکـــردی در ســریــال  ــی پ
کارگردانی  به  »سنجرخان« 
مـــحـــمـــدحـــســـیـــن لــطــیــفــی 
ایــفــای نــقــش خــواهــد کــرد. 
تــصــویــربــرداری ایــن مجموعه 

ــت در کــردســتــان آغــاز  تــاریــخــی کــه مــدتــی اس
ــه خواهد  ــل سال آینده ادام  شده اســت، تا اوای

داشت.

چهره ها و خبر ها

زنده یاد سیروس گرجستانی از 
سه شنبه شب با آخرین سریالی 
که بــازی کــرده بــود، در شبکه 
ــده خواهد شــد. پس از  سه دی
درگذشت مرحوم گرجستانی 
حین تولید سریال »شــرم«، سیاوش طهمورث 

جایگزین او شد.

سوم  فصل  در  نـــادری  فریبا 
مجموعه »بــچــه مــحــل« بــازی 
ــرده اســت و در قسمت های  ک
باقی مانده از این فصل حضور 
مسابقه  همچنین  او  دارد. 
»شب های مافیا« ساخته سعید ابوطالب را آماده 

انتشار در نمایش خانگی دارد.

پیمان معادی به زودی با فیلم 
»ناگهان درخت« به کارگردانی 
صفی یــزدانــیــان در سینمای 
آنالین حضور خواهد داشت. 
این فیلم سال 97 ساخته شده 

است و اولین بار در جشنواره فجر سی وهفتم 
اکران شد.

سینمای جهان
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 نوآوری های »عمو راستگو« 
در آموزش تلویزیونی

 

محمدحسن  والمسلمین  حــجــت االســالم 
راستگو که به عنوان معلمی شاد و مهربان در 
ذهن بسیاری از کودکان و نوجوانان دهه های 
60 و 70 ماندگار شده اســت، دیــروز در 67 
سالگی درگذشت. این روحانی مهربان که نزد 
کودکان با نام »عمو راستگو« شناخته می شد، 
به دلیل شیوه های متفاوت و جذابی که برای 
آموزش مسائل مختلف به کودکان داشت، به 
یاد مانده است.وی در سال ۱332 درمشهد 
متولد شد و عالوه بر دوران کودکی و نوجوانی، 
اوایل تحصیالت دینی خود را در حوزه علمیه 

مشهد گذراند.

آموزش با شعر و قصه و طنز	 
وقتی نام »عمو راستگو« به میان می آید، احتماال 
اولین تصویری که در ذهن بسیاری از متولدان 
دهه 60 تداعی می شود، حضور او در برنامه 
خاطره انگیز »بازی با کلمات« است. این روحانی 
که در آن سال ها دوران جوانی را سپری می کرد، 
کنار تخته ای که حروف الفبا روی آن نوشته شده 
بود، مفاهیم و کلمات مختلف را به بچه هایی که 
روبــه روی او در طبیعت نشسته بودند آموزش 
مـــی داد. در روزگـــاری که مجریان تلویزیون 
بیشتر اجرای جدی و رسمی داشتند و استفاده 
از روش هــای جذاب و متنوع برای آمــوزش به 
کودکان رایج نبود، »عمو راستگو« سعی می کرد 
در فضایی شاد و پر از شوخی و خنده، موضوعات 
مختلف را به کودکان آموزش دهد و درک احکام 

دینی را با شعر و قصه برای آنان جذاب کند. 
نقاشی و خطاطی این روحانی همزمان با دو 
دست روی تخته سیاه یکی دیگر از اتفاقات 
جذاب در برنامه های مرحوم راستگوست که 
در خاطر بسیاری از افراد ماندگار شده است. 
مرحوم راستگو مربیان زیــادی تربیت کرده و 
شیوه های متفاوت او در آموزش به کودکان و 
برنامه هایی که ویژه مخاطب کودک ساخته 

می شد، بسیار تاثیرگذار بوده است.

عموی محبوب دهه شصتی ها	 
در دهه 60 مانند امروز خبری از مجریان کودک 
به عنوان »خاله« و »عمو« در تلویزیون نبود و 
»عمو راستگو« چنین جایگاهی نزد کودکان 
ــت. حجت االسالم  و نوجوانان آن دوره داش
راستگو به دلیل خاطره هایی که در آن دهه برای 
کودکان و حتی بسیاری از بزرگ ترها ساخته، 
یکی از چهره های نوستالژیک تلویزیون به شمار 
می آید و امروز با قصه گویی های شیرین، چهره 
شاد و شوخی هایش به خاطر آورده می شود. 
هرچند که »عمو راستگو« در سال های گذشته 
به عنوان معلم و مربی در تلویزیون فعالیت 
نمی کرد، اما آذر سال گذشته به عنوان مهمان 
در برنامه »چهل تیکه« حضور یافت و با همان 
بیان شیرین خــود، خاطراتی را از زندگی و 
سال های فعالیتش در تلویزیون روایت کرد. او 
همچنین به عنوان مهمان در برنامه »خندوانه« 

نیز حضور یافته بود.

 صحنه هایی از »پدرخوانده« 
که تاکنون ندیده اید

کارگردان سه گانه »پدرخوانده« تدوین جدید 
قسمت سوم این مجموعه را ستایش کرد.

به گزارش فارس، »پدرخوانده، کودا: مرگ مایکل 
کورلئونه« در ۴ دسامبر با یک نمایش سینمایی 
محدود اکــران می شود و در تاریخ ۸ دسامبر به 
ــورت بلو ری و دیجیتال پخش خواهد شد.  ص
فرانسیس فــورد کوپوال کــارگــردان این فیلم در 
این باره گفته است: »تدوین »پدرخوانده 3« که به 
منظور یادمان سالگرد خلق این اثر آماده شده، به 
این فیلم ژانر جنایی جانی دوباره بخشیده است« 
اظهارات این نویسنده و کارگردان به بهانه معرفی 
فیلم تازه  تدوین شده »پدرخوانده، کــودا: مرگ 
مایکل کورلئونه« منتشر شد که قرار است به صورت 

بلو ِری در دسترس عالقه مندان قرار بگیرد.
کوپوال پایان بخش ابتدایی فیلم را تغییر داده و 
تعدادی از صحنه هایی را که او و پوزوی فقید در 
ابتدا برای این فیلم نامزد اسکار سال ۱990 
نوشته بودند، در فیلم جای داده است. کوپوال 
در مقدمه می گوید: »از منظر موسیقایی، »کودا« 
اپیلوگ  نوعی  موسیقی(  بخش  پایان  )قطعه 
)بخش پایانی داســتــان( اســت. ایــن یک جمع 
بندی است و این همان چیزی است که ما قصد 

داشتیم در اینتروی فیلم )مقدمه( باشد.«

»واندروومن« در چین اکران می شود

»واندروومن ۱9۸۴« پیش از اکران در آمریکا 
راهی سینماهای چین می شود.

ــزارش مهر، »وانــدروومــن ۱9۸۴« از ۱۸  به گ
دسامبر )2۸ آذر( در سینماهای چین اکران 
می شود. این تاریخ یک هفته جلوتر از آن است 
شمالی  آمریکای  سینماهای  در  فیلم  این  که 
ــرادران وارنــر قصد  به نمایش درآیــد. کمپانی ب
دارد این فیلم را همزمان با اکران در آمریکا از 
طریق سرویس استریمینگ اچ بی او مکس نیز به 
صورت آنالین در اختیار مخاطبانش قرار دهد. 
فیلم قرار است در دیگر بازارهای بین المللی از 
۱6 دسامبر )26 آذر( اکران شود. »واندروومن 
۱9۸۴« ادامه ای بر فیلم اول »واندروومن« است 
که با بازی گل گدوت ساخته شده و اولین عنوان 
بزرگ هالیوودی است که پس از نمایش »موالن« 
در ماه سپتامبر در چین، در این کشور به نمایش 

درمی آید.
فیلم اصلی »واندروومن« فروشی 90.۵ میلیون 
دالری را در سال 20۱7 در چین تجربه کرد و 
در مجموع ۸20 میلیون دالر در گیشه جهانی 

فروخت.
اکران این فیلم در چین در حالی صورت می گیرد 
که وضعیت سینماهای این کشور پس از شیوع 

کرونا در حال بهبود است.

احمد صبریان - سرانجام کرونا سهم خود از 
هنر دوبله را نیز گرفت و دوستداران سینما را 
در سوگ دوبلوری با صدای جادویی نشاند. 
زنده یاد »چنگیز جلیلوند« پیش کسوت دوبله 
ایران که دوم آذر در ۸0 سالگی درگذشت، 
فعالیت هنری اش را در سال ۱336 و با تئاتر 
به همراه ابوالحسن تهامی آغــاز کــرد. پس 
از انقالب به مدت 20 سال در آمریکا به سر 
برد ولی سرانجام به کشور بازگشت و دیگر 
بار کار دوبله را از سال ۱377 از سر گرفت. 
وی به جای بازیگران شاخص سینمای جهان 
همچون مــارلــون بــرانــدو، پل نیومن، برت 
لنکستر، ماکسیمیلیان شل، ریچارد برتون، 
یول براینر، کلینت ایستود، دین مارتین و در 
سینمای ایران نیز به جای برخی بازیگران 
صحبت کرد. وی در چند مجموعه تلویزیونی 
از جمله »عبور از پاییز« و »یلدا« بازی کرد و در 
برنامه های »مسابقه ستاره بیست« و »جادوی 
صدا« به عنوان داور حضور داشت. زنده یاد 
چنگیز جلیلوند در فیلم سینمایی »این سیب 
هم بــرای تو« و »قــالده های طال« نیز ایفای 

نقش کرد.

یک دوبلور نمونه جهانی	 
صــدای زنــده یاد چنگیز جلیلوند آن چنان 
باصالبت و محکم و استوار بود که همواره 
و  دلنشین  را  اول  نقش  هــای  شخصیت 
تاثیرگذار دوبله می کــرد. وی همچنین به 
سبب لحن خاص و توانمندی های فراوان، 
استانداردهای یک صداپیشه جهانی را از 
آن خود کرده بود تا جایی که سال ۱3۵7 از 
وی در مقاله ای معتبر، به عنوان یک دوبلور 
نمونه جهانی نام برده شد. چنگیز جلیلوند به 
سبب استعداد ذاتی، صدای منحصر به فرد، 
تیپ سازی های خالقانه و تحسین برانگیز، 
همواره گزینه نخست مدیران دوبالژ برای 
های  فیلم  اصلی  هــای  نقش  صداپیشگی 
درخشان تاریخ سینما بود. بی تردید در خاطر 
تماشاگران ایرانی که پیگیر آثــار سینمای 
کالسیک جهان هستند، صدای بازیگران 
بزرگی چــون مارلون براندو در فیلم های 
»زنــده باد زاپاتا«، »اتوبوسی به نام هوس«، 
»در بارانداز« ، جک نیکلسون در »میسوری 

از هم می پاشد«، پل نیومن در »گربه روی 
شیروانی داغ«، جیمز استوارت در »طناب«، 
ــدورادو«، بــرت لنکستر در  ــ جــان ویــن در »ال
»پرنده باز آلکاتراز«، کری گرانت در »از شمال 
تا شمال غربی«، آنتونی کویین در »زوربای 
یونانی«، کلینت ایستوود در »نابخشوده«، 
رابــرت دنیرو در »وقت نمایش« و... فقط با 
صدا و دوبله چنگیز جلیلوند حک شده است. 
هرچند آنان بازیگران بزرگی بودند اما اگر 
صدای استاد جلیلوند روی لبانشان نقش 
نمی بست، این همه بــرای مخاطب جذاب 
نبودند. بی تردید چنگیز جلیلوند دوبلوری 
بود که صدای جذاب، گیرا و غیرقابل تقلیدش 
دیگر تکرار نمی شود. چنگیز جلیلوند عالوه 
بر داشتن صدایی گیرا و دلنشین، طنین 
خاصی در صدایش بود که جلوه ای ویژه به او 
می بخشید. هنرمندی که همچون یک بازیگر 
چیره دست، شخصیت های مختلف را با صدا 
بازی می کرد. شاید نسل جدید سنگینی و 
دردناکی درگذشت چنگیز جلیلوند را درک 
نکند اما نسلی که با سینمای کالسیک جهان 
زندگی کرده و فیلم های تاریخ سینما را روی 
ــرده با دوبله هــای دلنشین و حرفه ای او  پ

دیده و شنیده باشد، 
نبود  سنگینی 

او را بــه خوبی 
حس می کند.
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اطالعیه تاریخی آخوند خراسانی در  شماره5روزنامه خراسان
برجسته ترین مرجع تقلید حامی مشروطه، 111 سال قبل خطاب به دست اندرکاران روزنامه خراسان چه نوشت؟ 

 آیا نویسنده »فراماسونری در ایران« 
به قتل رسید؟

 راز مرگ اسماعیل رائین 
از زبان مظفربقایی

ــه مطالعه  ــه ب  کــســانــی ک
درباره تاریخ معاصر ایران 
ــد و بــه ویــژه  ــردازنـ ــی پـ مـ
ــی  ــررس ــه ب ــد بـ ــن ــه م ــاق ع
در  فراماسونری  موضوع 
حتمًا  هستند،  دوره  ایــن 
ــا کـــتـــاب ســـه جـــلـــدی و  بـ
ــاد و اطــاعــات  ــن ــر از اس پ

»فراماسونری در ایران«، نوشته اسماعیل رائین 
آشنایی دارند. رائین یکی از سندپژوهان مشهور 
ــزون بر  در دوره معاصر محسوب می شود و اف
کتاب یادشده، چند اثر فاخر درباره موضوعاتی 
با  دارد.  خــود  کــارنــامــه  در  بهائیت  همچون 
ایــن حــال، طبق اظــهــارات حسین فــردوســت و 
ــاری  ادعــای بسیاری از فعاالن سیاسی و درب
دوره پهلوی، رائین با ساواک مرتبط بود و اسناد 
ــارش را از ایــن طریق تأمین  ــرای آث موردنیاز ب
می کرد. او با اسدا... علم آمد و شد داشت. رائین 
در دی مــاه سال 1358 درگذشت؛ اما درباره 
دلیل مرگ او، اطاعات دقیقی در دست نبود. 
از فعاالن سیاسی دوره  مظفر بقایی کرمانی، 
پهلوی، در گفت وگویی با حبیب الجــوردی که 
مسئولیت اجرای پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه 
هــاروارد را برعهده داشــت، به راز مرگ رائین 
اشاره کرده است. بقایی می گوید: »او )رائین( را 
کتک زدند و زیر کتک سکته کرد. قبًا دوبار سکته 
کرده بود. انتشارات امیرکبیر که ]عبدالرحیم[
جعفری رئیس آن بود، کتاب های او را بی اجازه 
تجدیدچاپ می کرد. یک کتاب هم بدون اجازه 
چاپ کرده بود و رائین اعام جرم کرده بود و پنج 
میلیون تومان ادعای خسارت کرده بود. بعد یک 
روز با وکیلش و بازپرس می روند به دفتر انتشارات 
امیرکبیر که دفاتر او را تأمین کنند برای ادعانامه. 
ایادی جعفری می ریزند سرش و کتک می زنند.« 
بقایی به این موضوع هم اشاره می کند که کتاب 
»فراماسونری« در ایران، هرچند در ابتدای کار با 
حمایت ساواک تألیف شد، اما مدتی بعد آن ها به 
خبطی که مرتکب شده بودند، پی بردند و مانع 
از انتشار آن شدند: »از رئیس ساواک در آمریکا 
ــاواک دستور داده بــود تمام این  شنیدم که س
کتاب های فراماسونری در ایران را جمع کنند. 
کارمندان ساواک موظف بودند اگر جایی دیدند، 
بخرند. ضمنًا ساواک از رائین التزام گرفته بود 
که جلد چهارم فراماسونری در ایــران را چاپ 
نکند. جلد چهارم فراماسونری در ایران 120 

صفحه اش درباره شریف امامی است.«

گزارش تاریخی

جواد نوائیان رودسری – نقش علمای اعام 
در استقرار مشروطیت، بی بدیل و غیرقابل انکار 
ــر نــبــود حمایت بــزرگــانــی همچون  اســـت. اگ
آخوند خراسانی و شیخ عــبــدا... مازندرانی، 
ــران که مؤمن به دیانت  هیچ کدام از نفوس ای
مبین مصطفوی)ص( هستند، با مفهومی به نام 
مشروطیت همراهی نمی کردند. چه در ابتدای 
کار و تاش برای گرفتن تأیید مظفرالدین شاه 
و چه پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و 
آغاز دوره استبداد صغیر، حمایت علمای نجف 
یکی از مهم ترین دلگرمی های مشروطه خواهان 
و ابــزاری برای عمومی کردن خواسته هایشان 
بــود. در این بین، شهر مشهد به دلیل ماهیت 
مذهبی آن، بیش از دیگر باد، به قلم و فتوای 
علمای اعام نظر داشــت و مــردم این خطه، هر 
امری را با ترازوی فقاهت آن بزرگان می سنجیدند 

و در عمل به وظایف دینی، لحظه ای تردید روا 

نمی داشتند. روزنامه خراسان، چنان که پیشتر 
نیز در همین صفحه به آن پرداختیم، در شرایط 
هولناک ایام استبداد صغیر و با تدبیر تعدادی از 
مشروطه خواهان مشهدی، از جمله ملک الشعرا 
بهار، پا گرفت و به صورت زیرزمینی فعالیت خود را 
آغاز کرد و صدالبته، توجه به پیام ها و اطاعیه های 
علمای نجف درباره مشروطیت، به شدت در حوزه 

توجه این روزنامه قرار داشت.

اتفاق مبارک فروردین 1288	 
ــای فــروردیــن ســال 1288  ــ در یکی از روزه
خورشیدی، هنگامی که مردم مشهد برای انجام 
مناسک روز جمعه، در مسجد گوهرشاد جمع شده 
و در حالی که طبق گزارش روزنامه خراسان در 
شماره پنج خود، بالغ بر چندهزار نفر در این مکان 
مقدس گردآمده بودند، میرزا مصطفی آقازاده، 
میرزامرتضی  و  خراسانی  آخوند  فرزند 
مجتهد، یکی از شاگردان برجسته آن 
فقیه نامدار، به قرائت اطاعیه ای 
از طرف عالم بزرگوار و نیز، شیخ 
عبدا... مازندرانی پرداختند که 
حاصل خامه یکی از اطرافیان 
تقلید حامی  مــرجــع  ایـــن دو 
مشروطه، به نام شیخ اسماعیل 
مجتهد محاتی بــود؛ اطاعیه ای 
که در تقویت مشروطیت، 
هنگامه  در  هــم  آن 
همه جانبه  تسلط 
اســـتـــبـــداد در 
ســـــراســـــر 

ایران، نوشته شده بود؛ اطاعیه ای با عنوان »برهان 
قاطع در وجوب تقویت اساس مشروطیت و 
حرمت مخالفت ]با[ این اساس«. نکته جالب 
توجه این جاست که مکتوب قرائت شده در میان 
اجتماع مردم مشهد، به توصیه نامه ای ممهور به 
مهر آخوند خراسانی و شیخ عبدا... مازندرانی 
ضمیمه بود که اواًل، محتوای اطاعیه را تأیید و 
ثانیًا، روزنامه خراسان را مکلف به انتشار مفاد آن، 
بــرای آگاهی عموم مؤمنان می کردند. خطاب 
قرارگرفتن مدیران و دســت انــدرکــاران انتشار 
روزنامه خراسان، از سوی علمای اعام، احتمااًل 
با میانجیگری فرزند آخوند خراسانی که در جرگه 
مشروطه خواهان به ادای وظیفه مشغول بود، انجام 
گرفت. در نامه آن دو عالم بزرگ به روزنامه، آمده 
بود: »انشاءا... عموم اسامیان این مرقومه شریفه 
و الیحه صــادره از جناب مستطاب شریعتمدار 
صفوه الفقها و المجتهدین المحققین ثقه االسام 
و المسلمین العالم الکامل الباذل آقای آقاشیخ 
اسماعیل مجتهد محاتی نجفی دامت برکاته 
ــرای فهمیدن تکالیفی که در حفظ اسام  را ب
در عهده دارنــد مغتنم شمارند و حقیقت احکام 
ماها را که مخالفت اساس مشروطیت را بمنزله 
محاربه امام زمان ارواحنا فداء دانستیم از بیانات 
متفق الکلمه  و  نموده  استفاده  ایشان  واضحه 

برای حفظ دین و دنیای خود این اساس قویم را 
استوار نمایند و این مطلب را هم همه بدانند که 
فرصت کم و اعادی از اطراف در کمین و چیزی 
همین  بوسیله  را  اسامیه  ممالک  که  نمانده 
استبداد دولتیان ببرند و حسرت رکب برکب 
بودن سودی نخواهد داشت. ولقد اعذر من انذر 
والسام علی اخواننا المسلمین و رحــمــه ا... و 
برکاته/ من االحقر عبدا... المازندرانی / من 
االحقر الجانی محمدکاظم الخراسانی«. روزنامه 
خراسان در تاریخ 18 فروردین سال 1288، 
ضمن انتشار کامل محتوای این نامه، با شوقی 
زایدالوصف در ادامــه متن آن آورده اســـت: »این 
دستخط مبارک با دستخطیکه در شماره سابق 
مندرج است بعین خط و ُمهر حضرات آیــت ا... 
در اداره ]روزنامه[ موجود می باشد« و سپس با 
جماتی شورانگیز، جمیع خراسانیان را به دفاع 
از مشروطیت فرامی خواند. به نظر می رسد که این 
اقدام و ارسال نامه، با خواست دست اندرکاران 
جریده خراسان و نیز، دیگر عاقه مندان متدیِن 

مشروطیت صورت گرفته باشد.

مختصری از »برهان قاطع«	 
در بخشی از متنی که روزنامه خراسان شماره 
5، مــورخ 16 ربــیــع االول 1327 )برابر با 18 
فروردین 1288(، از این اطاعیه منتشر کرده، 
آمده است: »بسم ا... الرحمن الرحیم/ بر کافه اهل 
دین و عموم اخوان مؤمنین مخفی و مستور نماند 
که ملّخص مفاد مشروطیِت سلطنت و پادشاهی 
عبارت است از محدود شدن ادارات دولت و ارادات 
سلطنت بحدود و قیودی که عمل کــردن بآنها 
بحال مملکت اسامیه مفید باشد و باعث قوت و 
شوکت ملت و دولت گردد و بعبارت دیگر آنکه 

مصالح ُملکیه و سیاسات دولت اسامیه بتمامها 
در تحت قانون مضبوط و میزانی محدود درآید که 
بصاح دید امناء ملت و عقای مملکت مقرر شده 
باشد.« پس از اشاره به این مضمون و نیز، شرح 
معنای استبداد، می افزاید: »بر هیچ عاقل باخبرت 
پوشیده و پنهان نیست که تنظیم مملکت اسامیه 
و سیاسات ُملکیه ما در این ادوار اخیره بدست 
کسانی افتاده که نوع غالب آنها بجز خودخواهی 
و شهوت رانی مقصد و مقصودی ندارند و چیزیکه 
اصًا منظور و ملحوظ آنها نیست، حفظ مملکت 
اسامیه است از شر اشرار داخله و از تهاجم اجانب 
و اعادی خارجه ... اگر ]وضع[ بدین وتیره)شیوه( 
بماند عنقریب است که از دولت اسامیه و لوای 
اســام اثــری نماند و دفع این مفسده بــزرگ که 
سوءعاقبت آن ارکــان اسام را متزلزل خواهد 
ساخت بحسب مناسبت وقت و اقتضای این دوره 
بغیر از این نشود که جمهور ملت و اعضاء مملکت 
بهیئت وحدانیه اتحادیه »کید واحــدة علی من 

سواهم« در مقام اسکات و جبران آن برآیند.«
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تست هوش هوش منطقی

با کمی دقت در تصاویر زیر گزینه ناهماهنگ تر 
با دیگر گزینه ها را انتخاب کنید.

حل جداول ومعماها
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دقيقه
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بسيارسخت

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.

673524981
492183756
815679342
128956437
746238195
359741628
234817569
561392874
987465213

958673142
416925873
327148659
641892735
283517496
579364281
194736528
832451967
765289314 
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فرعونی–گیره- پسوند نسبت 6. نشانه ها-یخ انگلیسی 
7. نی میان تهی – چوپان 8.عدد خیتی – خراسان قدیم– 
چپق فرنگی 9. درون دهان –ژانر طنز 10. امپراتور کنونی 
ژاپن – دیــوار بلند 11. سالح ویرانگر– از ادات پرسش 
عرب - نام مردانه 12. ژنرال انگلیسی از بانیان کودتای 

سوم اسفند رضا خان - شرنگ

  عمودی :
1. جانشین شاه اسماعیل–آش جدول نشین 2. میوه 
تابستانی-بی سواد 3. هر قسمت از سمفونی-بزرگ تر 
نخستین  ــی-  ــروه گ ورزش   .5 مکان-آمریکایی   .4
فرهنگسرای تهران 6.فرمان توقف-نومیدی 7. پیروان-

کمپانی 8.قایق روســی-از جزایر جنوب ایران 9. فرش 
حصیری - عنصر 
شــــــمــــــاره 53  
طـــراحـــی   .10
مـــقـــدمـــاتـــی – 
کلیسای مقر پاپ  
11.جــوانــمــرد- 
ــژاد سفید 12.  ن
شــهــر مــذهــبــی- 

بخشی از سلول

افقی: 1. مخفف شاه- تنگه ای بین دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس 2. سخت ترین 
ماده معدنی –یار پت-کامل 3.آموسنی - سولفات مس 4.هنگامی- گاو آذری  5. حجم 

اسید- 2.فراق-مقابل  گرگانی  اسعد  فخرالدین  از  1.سیخونک–اثری  افقی: 
نمایش نامه 3.خسیس پس نمی دهد-جاسوسخانه آمریکا- بی سروپا  4. خانه 

کوچک-تندر-تکرار حرف 5.شامه نواز-طعام رقیق-شب 
6.اولتیماتوم 7.  نمایش صامت 8.  هوش-عدد دروازه بان- 
از حروف انگلیسی 9.برنج-نبرد-خواننده اثر شوخیه مگه 
10.سال آذری–موی شیر- شب روستایی 11. اثر چربی– 

سرسرا–از انواع ساعت 12.از امراض روحی-کوچک

عمودی:  1. شاعر معاصر کاشانی2.منحرف- افشای 
راز- پالس 3.شرکت خودروسازی فرانسوی–لیست غذا 
- پای افزار4.بیشترین اعمال حج در آن جا انجام می شود– 
ماه پرتابی- مرغ انگلیسی 5.تیر پیکاندار-زراعت 6. حشره 
خون خوار–زمینه-زبردست 7. هر یک از اعضای هیئت 
دولت– نت سوم- گل نرم 8.نامه ای برای آگاهی عموم–
مردار 9. باالی فرنگی– کشت بارانی-  از جزایر جنوبی 

10.  وسیله ای در 
باستانی–  ورزش 
ــن-  ــخ ــگ س ــنـ آهـ
طریقه  11.چپ– 
ــکـــان – مــنــقــار  مـ
از   .12 ــاه  ــ ــوت ــ ک
شهرهای خراسان 

رضوی
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هوش منطقی : گزینه )ب( صحیح است. در هر ردیف، حاصل جمع دو عدد 
سمت  راست ضربدر 2  برابر است با مجموع دو عدد سمت چپ. پس با این 

حساب ،جواب می شود عدد 5.

تست هوش: گزینه های )الف(، )ب( و )د( با دوران بر هم منطبق می شوند اما 
گزینه )ج( بر آن ها منطبق نمی شود و نوک پیکان دار آن برخالف دیگر گزینه 

ها به داخل است نه بیرون.

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 4 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

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

کرده ایم.
سه حرفی: ابر، آرا، آر، بار، بنا، ربا، 

ریا، نای، یار و ...
چهار حرفی: آبان، انار، انبر و ...

پنج حرفی: ایـــران، بـــاران، انبار، 
نایاب و ...

شش حرفی: انباری و بارانی

باتوجه به تصویر و اعداد داده شده در جدول به 
جای عالمت سوال چه عددی باید قرار گیرد؟

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.

ی: 
ض

ی ریا
باز

چالش ذهن :  1. آش رشته 2. کوکوشیرین 3. کله 
پاچه 4. رولت گوشت 5. فسنجان 6. قلیه ماهی 

اختالف تصاویر:

چالش ذهن

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

کار رفته در آن ،نام آن غذا را پیدا کنید.

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

عددیاب

شش رقمی: 

   651278 – 961825
   357194 – 493287

435829

سه رقمی: 

   931 – 812 – 248
   451 – 743 – 629

246 - 438 – 629

چهار رقمی:

   6954 – 8321
   6948 – 8726
   8412 – 3942
5268 - 6532

پنج رقمی: 

   18439 – 29514
   89216 – 45286

45761 - 58132
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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
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سربازی
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در امتداد تاریکی

کوتاه از حوادث

حادثه در قاب

اعتراف زن سارق به 14 فقره سرقت قطعات خودرو 
توکلی/ زن سارق هنگام سرقت قطعات و  لوازم 
داخل خودرو دستگیر شد. به گزارش خراسان، 
جانشین فرمانده انتظامی کرمان گفت: به دنبال 

افزایش سرقت لوازم و قطعات خودرو، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت. 
ــزود: ماموران انتظامی  سرهنگ پورامینایی اف

کالنتری ۱۱ کرمان با گشت زنی های هدفمند یک 
زن سارق را هنگام سرقت به دام انداختند. متهم در 
بازجویی های پلیسی به سرقت ۱۴ فقره قطعات و 
لوازم داخل خودرو اعتراف و دو مالخر را معرفی کرد 

و متهمان به مرجع قضایی تحویل شدند.

گروه حــوادث/ در حادثه واژگونی یک دستگاه 
اتوبوس اسکانیا حامل کارکنان پاالیشگاه اصفهان 
طی صبح دیروز چهار نفر کشته و ۱7 نفر مصدوم 
شدند. به گزارش ایسنا، مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان با اشاره به وقوع این حادثه در 
ساعت 6:30صبح دیروز یک شنبه افزود: اتوبوس 
حامل کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان از 
یزدانشهر به سمت پاالیشگاه در حرکت بوده که در 
کمربندی جدید شهرستان خمینی شهر_نجف 

آبــاد دچــار حادثه می شود. 
منصور شیشه فروش با بیان 
این که بالفاصله بعد از اطالع 
از وقوع این حادثه نیروهای 
ــزام  امـــــدادی بــه مــحــل اعـ
شدند، ادامه داد: تیم های 
امدادی پلیس راه، راهداری، 
اورژانـــــس، هـــالل احــمــر و 
آتش نشانی و ۱۲ دستگاه 
آمبوالنس در محل حادثه 
حاضر شدند و ضمن انتقال 
مجروحان، مسیر جــاده را 
بازگشایی کردند. وی گفت: 
در این حادثه متاسفانه چهار 

نفر از کارکنان پاالیشگاه اصفهان فوت کردند و ۱7 
نفر مصدوم شدند و نیروهای امدادی مصدومان را 
به بیمارستان ۹ دی خمینی شهر و گلدیس شاهین 
شیرانی،  احمد  سرهنگ  کردند.  منتقل  شهر 
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا هم 
در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: حدود  
ساعت 6:۱0 صبح دیــروز یک دستگاه اتوبوس 
اسکانیا متعلق به سرویس کارکنان پاالیشگاه نفت  
در حال حرکت در مسیر کمربندی نجف آباد به 
خمینی شهر بود که در محدوده پلیس راه نجف 
آباد واژگون شد.کارشناسان پلیس راه با حضور در 

محل ، اقدامات خود برای بررسی علت وقوع این 
حادثه را آغاز کرده اند.

اتوبوس از لحاظ ایمنی مشکلی نداشت	 
مدیر روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان 
نیز با بیان این که لغزندگی جاده و انحراف از شانه 
خاکی و افتادن در چند متر پایین تر از سطح جاده 
باعث واژگونی این اتوبوس و فوت و مصدوم شدن 
سرنشینان آن شد، افزود: اتوبوس از لحاظ ایمنی 

مشکلی نداشته و معاینه فنی داشته است، ضمن 
این که راننده اتوبوس هم جزو رانندگان خوب 
سرویس ها بود ولی متاسفانه بارندگی و شیب 
مسیر باعث وقوع این حادثه شده است. حاجیان 
با اشاره به این که این شرکت حدود ۱00 سرویس 
برای رفت و برگشت کارکنان دارد، ادامــه داد: 
تعداد سرویس ها در شیفت های روز بیشتر است، 
ولی در عصر و شب تعداد سرویس ها بسیار کمتر 
است. وی با بیان این که در این اتوبوس با احتساب 
راننده، ۲۱ نفر حضور داشتند، افزود: متاسفانه 
چهار نفر فوت کردند  و ۱7 نفر مصدوم شدند که 

۱3 نفر از مصدومان به بیمارستان ۹دی خمینی 
شهر و چهار نفر به بیمارستان گلدیس شاهین شهر 

منتقل شدند.

رهاسازی سرنشینان محبوس شده	 
رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری خمینی شهر 
نیز در خصوص این حادثه به ایسنا گفت: در ساعت 
6:30صبح دیــروز حادثه واژگونی اتوبوس در 
کمربندی خمینی شهر- نجف آباد اعالم شد که با 
توجه به شرایط جوی و عمق 
و نوع حادثه، آتش نشانان 
چهارگانه  ــای  ه ایستگاه 
ــا همه  ــ ــی شـــهـــر ب ــن ــی ــم خ
محل  به  مربوط  تجهیزات 
اعزام شدند. مهدی مرادیان 
بــا اشـــاره بــه ایــن کــه در این 
حادثه چهار نفر از سرنشینان 
اتوبوس جان خود را از دست 
دادند، افزود: همچنین ۱۴ 
نفر از سرنشینان در اتوبوس 
ــد که  ــودن مــحــبــوس شـــده ب
پس از رهــا ســازی، تحویل 
نیروهای اورژانــس شدند. 
مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان  نیز گفت: بالفاصله پس 
از اطالع از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس سرویس 
پاالیشگاه اصفهان در گردنه خمینی شهر به سمت 
شاهین شهر، هفت کد ۱۱۵ و سه کد هالل احمر 
به محل اعزام شدند. عباس عابدی با اشاره به این 
که مصدومان این حادثه ،همه آقا و 3۲ تا ۵۹ ساله 
هستند، افــزود: چهار نفر فوتی این حادثه  ۴0 تا 
۵0 ساله بودند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شبکه خبر، علت این حادثه لغزندگی جاده اعالم 

شده است. 

ماجرای پیکر خون آلود در سرویس بهداشتی واژگونی مرگبار در صبح بارانی

وقتی نگران پسرم شدم هراسان  در سرویس 
ــدن صحنه ای  بهداشتی را گشود م امــا با دی
هولناک زبانم بند آمد چرا که فرزندم خون آلود 
روی زمین افتاده بود و.... زن ۵۸ ساله که برای 
شکایت از پسرش و با در دست داشتن مرجوعه 
قضایی مبنی بر توهین،تخریب،  تهدید و ضرب 
و جرح به کالنتری آمــده بود در شرح داستان 
زندگی اش به مشاور و کارشناس اجتماعی 
کالنتری شفای مشهد گفت:"۱۵ سال قبل  
در حالی کــه دو فــرزنــد پسر ۱۵ و ۱0 ساله 
داشتم   همسرم را در یک سانحه رانندگی از 
دست دادم. با دریافت دیه فوت  همسرم منزلی 
را خریداری  کردم و به زندگی با پسرانم ادامه 
دادم من زنی خانه دار بودم و  تامین هزینه های 
زندگی برایم بسیار سخت بود و چاره ای نداشتم 
جز این که چشم به کمک های مالی خانواده خود 
و همسر مرحومم بدوزم. در آن روزها برادر شوهرم 
خیلی هوای من  و فرزندانم را داشت و تا جایی که 
می توانست به امور  ما رسیدگی می کرد   تا این که 
یک روز جاری ام با من تماس گرفت و من را زنی 
کثیف و فرصت طلب خواند و به من فحاشی کرد.  
او در حالی که مجال صحبت کردن به من نمی 
داد  با عصبانیت گوشی  تلفن را قطع کرد!  آن 
روز دلیل برخورد زشت جاری ام را نفهمیدم تا 
این که چند روز بعد بــرادر شوهرم به منزلمان 
آمد و در حضور دو فرزندم به من ابراز عالقه و از 
من خواستگاری کرد!  پسر بزرگم که ۱۵ سال 
داشت عصبانی شد  و پس از درگیری لفظی و 
فیزیکی با عمویش او را از خانه بیرون انداخت. 
پس از  این ماجرا من ارتباطم را با برادر شوهرم 
قطع کردم و دیگر او را در منزلمان نپذیرفتم حتی 
گاهی که کمکی برایمان  می فرستاد آن را قبول 
نمی کردم و پس می فرستادم   چرا که مطمئن 
بودم که مهر و محبت های او بدون منظور نیست 
و من نیز نمی خواستم آشیانه دیگری را ویران 
کنم . متاسفانه این ماجرا آثار نامطلوبی بر روح 
و روان پسرم گذاشت چون او در سن نوجوانی 
بود و دوران حساسی را سپری می کــرد. بعد 
ــرار  تــرک تحصیل کــرد تا  از مدتی پسرم با اص
کمک خرجمان باشد برادرم تریلی داشت و به 
شهرهای مختلف کشور باربری می کرد  او قبول 

کرد که  پسرم به عنوان شاگرد راننده کنارش 
باشد.  بــرادرم متاسفانه  به مواد مخدر اعتیاد 
داشت اما من به این  موضوع توجهی نکردم چون 
می خواستم پسرم  نزد   یک نفر  آشنا مشغول کار 
شود تا بتوانم از او مراقبت کنم اما بعد از مدت 
کوتاهی متوجه شدم که پسرم  به صورت پنهانی 
سیگار می کشد هر چه او را نصیحت کردم که این 
کار آخر و عاقبت ندارد  گوشش بدهکار نبود تا این 
که مدتی بعد متوجه شدم که مواد مخدر سنتی نیز 
مصرف می کند هر چه تالش کردم نتوانستم او را 
کنترل کنم و  در حالی که  به ۱۸ سالگی رسیده 
بود مصرف مواد مخدر صنعتی را آغاز کرد هر چه 
سعی کردم که او را ترک بدهم موفق نشدم تا این 
که کارش به تزریق هروئین کشید.اکنون پسرم 
به  30سالگی رسیده است و  به دلیل مصرف و 
تزریق مزمن مواد مخدر دیگر برای تزریق هروئین 
نمی تواند روی دست و پاهایش  رگی پیدا کند 
بنابراین به ناچار به داخل رگ های اندام های 
خصوصی اش مــواد مخدر تزریق می کند که 
بسیار خطرناک است چند روز قبل تزریق مواد 
مخدر باعث پاره شدن رگ بدنش شده بود و من 
او را در حالی یافتم که داخل سرویس بهداشتی 
منزلمان  غرق در خون روی زمین افتاده بود. او 
با مصرف مواد مخدر دچار  توهمات شدیدی می 
شود و من و پسر کوچک ترم را آزار می دهد. گاهی 
اوقات نیمه های شب تا صبح صدای حیوانات 
مختلف را در می آورد و ... شب گذشته در حالی با 
سر و صدای شدید از خواب بیدار شدم که متوجه 
شدم دو فرزندم با یکدیگر گالویز شدند وقتی می 
خواستم آن ها را از یکدیگر جدا کنم  پسر بزرگم 
به من توهین و فحاشی کرد و کتکم زد و... دیگر 
کارد به استخوانم رسیده است و  نمی دانم برای 
حل مشکلم چه کاری انجام دهم  با این که فرزندم 
را بارها در کمپ های ترک اعتیاد بستری کردم 
اما او با مرخص شدن از کمپ دوباره به مصرف 
مواد مخدر روی آورده است. برای این که مدتی 
از آزارهای او در امان بمانم قصد بستری کردن 
مجدد او را در کمپ  داشتم اما کمپ های ترک 
اعتیاد یا به دلیل شیوع کرونا از پذیرش فرزندم 
خودداری می کنند یا این که درخواست مبالغی 
پول  را دارند که من توانایی پرداخت آن را ندارم...

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

*خراسان/ احمدی نژاد قاضی ویژه قتل عمد از 
مرگ مادر و دو فرزند دختر و پسرش طی شنبه شب 
در منطقه هفت تیر مشهد بر اثر گاز گرفتگی خبر داد.
*میزان/ برخورد شدید خودروی سواری پرشیا با 
خودروی ون در آزادراه تهران- قم طی بامداد دیروز، 

منجر به واژگون شدن خودرو و مرگ یک نفر شد.
*میزان/ سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچستان از دستگیری عامالن نزاع دسته جمعی 
و تعرض به ماموران انتظامی در میدان کوزه شهر 

زاهدان خبر داد.
توکلی/ سرهنگ نجفی فرمانده انتظامی بم از 
متالشی شدن باند سارقان سیم برق و تجهیزات برق 
رسانی با کشف ۲۲ فقره سرقت در این شهرستان 

خبر داد.
*فارس/ سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی 
ناجا از اجرای طرح ۴۸ ساعته مبارزه با سرقت وسایل 
نقلیه در ۲3 استان کشور خبر داد و افزود: از مجموع 
۹۱۴ فقره کشف سرقت های وسایل نقلیه، ۵67 
فقره مربوط به سرقت لــوازم، قطعات و محتویات 
خودرو، ۲0۱ فقره سرقت خودرو و ۱۴6 فقره مربوط 

به  سرقت موتورسیکلت بوده است.
*پلیس فتا/ سرهنگ سیدنظام موسوی رئیس 
پلیس فتای غرب استان تهران گفت: فردی که هنگام 
صحبت کردن با طعمه های خود ضمن گرفتن عکس 
با صفحه گوشی خود، اقدام به تهدید و اخاذی آن ها 

می کرد؛ شناسایی و دستگیر شد.
*پلیس/ سرهنگ  رجبی رئیس مرکز تشخیص  و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا گفت: 
برخی فروشگاه هایی که در حــراج "جمعه سیاه" 
شرکت و در کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی 
تبلیغات فراوانی می کنند اصال وجود خارجی ندارند 
و فروشگاه هایی هستند که از سوی مجرمان سایبری 

برای این روز خاص طراحی شده اند.
پلیس  رئــیــس  ای  موقوفه  سرهنگ  *تسنیم/ 
پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق مسلحی 
خبر داد که از دو سرنشین زن خــودروی لوکس 
سرقت کرده بود و گفت: متهم انگیزه خود را از سرقت 

پرداخت مهریه همسرش اعالم کرد.
*تسنیم/ سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ از بازداشت زنی میان سال خبر داد که 
با پرسه زنی در بیمارستان های تهران، زنان بیمار را 

مسموم و اموالشان را سرقت می کرد.
*پلیس/ سرهنگ جلیلیان سرکالنتر هفتم پلیس 
پیشگیری ،از دستگیری دو  سارق خودروی اینترنتی 

بالفاصله پس از سرقت خودرو خبر داد.
*باشگاه خبرنگاران/ سرهنگ  کنجوریان رئیس 
پایگاه ششم پلیس آگاهی از دستگیری و انهدام باند 

سه  نفره سرقت موتورسیکلت خبر داد.

خراسان/ مرگ دردناک  یک کارتن خواب در 
حاشیه بولوار فکوری مشهد زیر برف پاییز ی!

نا
س

 ای
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عک

سانحه رانندیگ اتوبوس اسکانیا ۴ قرابین گرفت
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جهش قیمت گوجه و خیار 

اگر چه افزایش قیمت محصوالتی نظیر گوجه 
فرنگی و خیار در این مقطع سال و با توجه به 
ورود به فصل سرما تا حدی طبیعی است، اما 
روند قیمت های امسال برای این محصوالت، 
بسیار متفاوت با یک سال گذشته است. بر این 
اساس و طبق میانگین گیری از تازه ترین نرخ 
های بازار تهران، قیمت خیار و گوجه نسبت 
به متوسط کشوری در مهر سال گذشته به 
ترتیب بیش از 2 و 5 برابر افزایش یافته است. 
صادرات به کشورهای همسایه متهم اصلی 

گرانی این قبیل محصوالت به شمار می رود.

اخبار

محموله 420 کانتینری لوازم 
خانگی آلمانی توقیف شد

در شرایطی در آستانه ترخیص قرار گرفتن 420 
کانتینر لــوازم خانگی خارجی با ثبت سفارش 
ــای اخیر خبرساز  مربوط به سال 97 در روزه
شده است که اظهارات مسئوالن گمرک نشان 
می دهد با توجه به رای دیوان عدالت اداری و به 
رغم صدور رای برای تمدید ثبت سفارش این 
کاالها، ترخیص این کاالها از گمرک ممنوع 
شده است و این کاالها در آستانه اجرای مقررات 
کاالهای متروکه قرار گرفته اند.روزهای آخر آبان 
ماه بود که خبرگزاری تسنیم از در آستانه ترخیص 
قرار گرفتن محموله بزرگی از کاالهای گروه 4 به 
ارزش حدود 10 میلیون یورو که واردات آن ها از 
سال 97 متوقف شده است، خبر داد. محموله ای 
که مربوط به لوازم خانگی با برند بوش آلمان بوده 
و ثبت سفارش آن در اوایل سال 97  انجام شده 
است. در خردادماه آن سال، واردات کاالهای 
گــروه 4 ممنوع شــد. با ایــن حــال، در شرایطی 
که واردات کاالهای دارای تولید مشابه داخل 
ممنوع اســت و همچنین مــدت زمــان ترخیص 
کاالهای گروه 4 که پیش از اعالم ممنوعیت به 
کشور رسیده بودند نیز پایان یافته این موضوع 
حساسیت برانگیز شد. با این حال، دیروز ارونقی 
معاون فنی گمرک توضیحات بیشتری داد. به 
گفته وی، در این شکایت، وزارت صمت و گمرک 
محکوم شده اند از این رو وزارت صمت مکلف به 
تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص 
می شود و البته بانک مرکزی تبرئه شده است. 
اما بر خالف وزارت صمت، گمرک در زمان مقرر 
به رای صادره دیوان عدالت اداری اعتراض و با 
ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح 
کرده است. موضوعی که در نهایت با نقض رأی 
بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعالم شده 
است از ترخیص کاال های شاکی )کانتینر های 
لوازم خانگی بوش( جلوگیری شود. وی با اشاره 
به اعمال مقررات کاالهای متروکه، از ضبط این 

کانتینرهابه نفع دولت خبر داد.

طرح جنجالی پیش فروش نفت باز 
می گردد؟ 

گزارش ها از گنجاندن 205 هزار میلیارد تومان 
منابع درآمدی از محل پیش فروش نفت در الیحه 
بودجه 1400 حکایت دارد، طرحی که امسال 
با وجــود اصــرار دولــت با مخالفت روســای دو قوه و 
نگرانی درباره تبعات اقتصادی آن متوقف ماند، اما 
ظاهرا دولت در الیحه بودجه 1400 آن را گنجانده 
است.به گزارش فارس، الیحه بودجه سال 1400 
اوایل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به 
دولت تقدیم و بررسی این الیحه در جلسات هیئت 
دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد.پیگیری های 
فارس حاکی از آن است که براساس الیحه تدوین 
شده بخش اعظم افزایش 230 هزار میلیارد تومانی 
منابع بودجه در سال آینده از محل درآمد 205 هزار 
میلیارد تومانی پیش بینی شده از فروش اوراق پیش 
فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تامین خواهد 
شد.هفته گذشته نیز مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشی این طرح را پرهزینه ترین شیوه جبران 
کسری بودجه اعالم کرده و گفته بود: انتشار اوراق 
پیش فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی 
فعلی ندارد بلکه آسیب های بسیار بیشتری هم دارد.

 بازار خبر

صادرات پراید ایرانی به اسپانیا

ایسنا - اعالم مسئوالن گمرک از این حکایت دارد 
که ایران در سال گذشته بیش از 5/7میلیون دالر 
صادرات خودرو داشته و اسپانیا از مقصدهای این 
صادرات بوده که بیشترین تنوع خودرویی به آن 
صادر شده است. براساس اعالم سخنگوی گمرک 
در سال گذشته حدود 1300 دستگاه خودرو 
به ارزش پنج میلیون و 722 هزار و هفت دالر به 
9 کشور صادر شده است. در این میان بیشترین 
تنوع صادرات خودرویی  با خودروهای  تیبا، ساینا، 
کوئیک، وانت  آریسان، پژو پــارس، پراید131و 

رهام به مقصد اسپانیا تعلق دارد.

قیمت اوراق تسهیالت مسکن به 
کانال 70 هزار تومان بازگشت

مهر - قیمت اوراق تسهیالت مسکن در معامالت 
فرابورس با اندکی کاهش، از کانال 80 هزار 
تومان به کانال 70 هزار تومان بازگشت و در بازه 

قیمت 76 تا 79 هزار تومان معامله شد.

ــی و  در هم ریختگی تامین نهاده هــای دام
اختصاص ارز مورد نیاز به آن بالی جان سفره 
هــای مــردم شــده و طی هفته هــای اخیر  هر 
ازگــاهــی شاهد افــزایــش جهشی قیمت در 
بازار گوشت قرمز، سفید ،تخم مرغ  و لبنیات 
ــازه ترین گــزارش  هستیم.در شرایطی که ت
ــان، نشان  مرکز آمــار از رونــد قیمت ها در آب
دهنده سونامی 13 درصدی افزایش  قیمت 
خوراکی ها در این ماه نسبت به مهرماه است، 
گویا این افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد 
و از آن جمله می توان به قیمت 35 هزار تومانی 
دیروز  مرغ اشاره کرد که نشان می دهد در هم 
ریختگی بازار نهاده های دامی که پیش از این 
باعث صعود قیمت تخم مرغ و گوشت قرمز 
شده بود، این بار چگونه قیمت مرغ را به صورت 
نجومی افزایش داده است.به گزارش فارس، 
قیمت مرغ روز گذشته بیش از 7 هزار تومان در 
هر کیلو رشد داشته است. به طوری که دیروز 
هر کیلو مرغ در بازار منطقه 19 تهران، 35 
هزار و 500 تومان قیمت خورد. خبرگزاری 
مهر نیز این رقم را به نقل از نایب رئیس کانون 
سراسری مرغداران گوشتی 33 هزار تومان 
اعــالم کــرد. در مشهد نیز روز گذشته قیمت 

مرغ  با افزایش 10 هزار تومانی در یک روزبه 
35 هزار تومان رسید. البته ظاهرًا کمبودی 
در تامین مرغ در بازار مشاهده نمی شود و در 
عین حال نیز خریداری برای مرغ های پشت 
ویترین مغازه ها وجود ندارد. پیش از این ستاد 
تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را 20 هزار 
و 400 تومان تصویب کرده و  قرار بود عرضه 
نهاده های دامی به تولیدکنندگان و دامداران 
شبکه های  در  محصوالت  تحویل  قبال  در 
تعریف شده و با نظارت بازرسان وزارت صمت 

انجام  شــود. اما اکنون تولیدکنندگان مرغ 
می گویند نهاده دولتی دریافت نمی کنند، 
بنابراین نرخ مصوب دولتی هم معنی ندارد. 
این ادعا مبنی بر دریافت نکردن نهاده کافی به 
قیمت دولتی را دیروز مرتضی رضایی معاون 
امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سرپرست 
شرکت پشتیبانی امور دام کشور تأیید کرد 
و گفت : تنها 35 درصــد کنجاله مــورد نیاز 
مرغداران به نرخ دولتی داده می شود. طبق 
این گزارش، آمارها نشان می دهند ساالنه 2 

میلیون و 500 هزار تن گوشت مرغ در کشور 
تولید می شود که از نیاز 2 میلیون تنی کشور 
بسیار بیشتر است. بنابراین سوءمدیریت در 
حلقه های واسط زنجیره مانند تأمین خوراک 
دام و طیور عامل گرانی این محصوالت شده 
است. با این وضعیت به نظر می رسد حمایت 
های کلی از رونــد قیمت ها در بــازار کارایی 
نداشته و ضرورت مداخله مستقیم تر دولت 
بــرای محافظت از امنیت غذایی اقشار کم 
درآمدتر احساس می شود. به خصوص این که 
هم اینک قانون الزام دولت به پرداخت یارانه 
کاالهای اساسی نیز به دولت ابالغ شده است.

اما از گوشه دیگر بــازار، خبرها از اوج گیری 
قیمت برخی صیفی جات مانند خیار حکایت 
ــزارش تسنیم در ایــن زمینه، هم  دارد. به گ
اینک قیمت خیار در تهران به 9700 تومان 
تا 17 هزار تومان افزایش یافته است. این در 
حالی است که پیشتر گوجه فرنگی با نرخ های 
18 تا 25  هــزار تومانی خبرساز شده بود و 
البته دیروز خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس 
اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار از کاهش 
40 درصدی قیمت گوجه فرنگی در بازار با آغاز 

عرضه محصول جنوب کشور خبر داد.

مرغ قربانی جدید نهاده های دامی
 جهش 10 هزار تومانی قیمت مرغ در یک شب نشان داد که وضعیت نابه سامان  بازار نهاده های دامی این بارپس از گوشت قرمز و لبنیات نیاز به مدیریت جدی دارد

شاخص کل بورس بعد از افت 28 هزار واحدی در دقایق ابتدایی، 20 هزار واحد رشد کرد 

بازگشت قوی خریداران در روز منفی 

بازار سرمایه کشور بعد از هفت روز رشد متوالی، 
در معامالت دیروز شاهد عقبگرد اکثر نمادها 
بــود. البته ریــزش سنگین شاخص در دقایق 
ابتدایی با ورود پرقدرت خریداران جبران شد 
و شاخص کل در انتها کمتر از 8 هزار واحد افت 
کرد.به گزارش خراسان، در پی افزایش شدید 
عرضه ها در انتهای معامالت روز شنبه، پیش 
بینی افت قیمت ها و شاخص ها در معامالت 
دیروز سخت نبود. بعد از هفت روز رشد متوالی 
شاخص، برخی سهامداران سودهای 15 تا 30 
درصدی نسبت به اواسط آبان کسب کرده اند 
که تصمیم به ذخیره سود توسط آن ها منجر به 
افزایش عرضه ها از اواخر وقت روز شنبه شد. 
میل به فــروش در ابتدای معامالت دیــروز هم 
سنگین بود اما به مرور تقاضا قوت گرفت و بازار 
توانست به سرعت بخش بزرگی از ریزش 28 

هزار واحدی ابتدایی را جبران کند. در نهایت 
سه چهارم افت ابتدایی جبران شد و شاخص تنها 
7 هزارو 600 واحد افت کرد.رفت و برگشت 
قیمت ها باعث شد دیــروز هم حجم معامالت 
باالتر از متوسط سه مــاه اخیر و در محدوده 
17هــزار میلیارد تومان ثبت شود. عددی که 
اگرچه از معامالت 23 هزار میلیاردی روز شنبه 
کمتر است اما همچنان نشان دهنده توازن در 
بازار و از بین رفتن هراس گسترده ایجادشده 
در ماه های اخیر )اواخــر مــرداد تا اواخــر آبان( 
است. چرا که اگر هراس از ایجاد موج فروش 
جدید وجود داشته باشد، سهام به سرعت در 
صف های فروش قفل می شود و حجم معامالت 
افت می کند. اما حضور پرقدرت خریداران در 
قیمت های منفی نشانه وجود توازن و امید در 
بازار است.گفتنی است اخباری مبنی بر این 

که همه ارکان نظام خواهان رشد بازار سرمایه 
است به نقل از برخی نمایندگان مجلس نیز در 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شود 
و موجب امیدواری در بازار و تقویت خریداران 
شده است. اگرچه برخی به ناتوانی دولت در 
کنترل ریزش بــازار در سه ماه اخیر اشــاره می 
کنند و این وعده ها را باور نمی کنند اما برخی 
نیز تغییر فاز بازار و رشد طی هفت روز متوالی 

را نشانه تغییرات اساسی در بورس می دانند.
گفتنی است بهبود قیمت های جهانی و افت 
قیمت طال نیز بر ایجاد جو مثبت در برخی گروه 
های بورسی صادراتی موثر بوده است. البته نکته 
مهم روزهای اخیر بازار مربوط به افزایش اقبال 
به برخی گروه های داخلی فروش مثل گروه 
های زراعــت، مهندسی، قند و شکر و ... است 

که نوید ایجاد تعادل در کلیت بازار را می دهد. 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

اعتماد آنالین نوشت: مجتبی ذوالنوری  •
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس در 
تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: 
هنوز تکلیف انتخاب آمريکا تعیین نشده است، 
اطرافیان جناب عالی و جناب عالی با يک بی 
نظمی و آنارشیست در حال پهن کردن فرش 
قرمز برای دشمن هستید. آقای رئیس جمهور 
از موضع باطل و رفتار ناکارآمدی خودتان را 
نپوشانید؛ متمرکز روی  امتیازگیری از طرف 
مقابل باشید نه اين که فرياد ننه من غريبم بزنید.

رسا نشر مدعی شد: حجت االسالم علیرضا  •
نجیمی مديرکل تبلیغات اسالمی استان يزد از 
ــدازی پويش استغفار به منظور رفع بالی  راه ان
کرونا و تقويت روحیه معنوی مردم در اين روزهای 
بحرانی خبر داد. وی گفت: با هدف فرهنگ 
سازی و فراگیر کردن استغفار، محتوای مورد 
نیاز توسط بسیج طالب تولید می شود. کانال 
استغفار نیز در همین راستا در شبکه اجتماعی 

ايتا راه اندازی شده است.
ــدی کوچی  • ــی تــابــنــاک نــوشــت: جـــالل رش

نوشت:  توئیتر  در  مــرودشــت  مــردم  نماينده 
»طرح  ممنوعیت خروج مسئوالن و مديران نظام 
جمهوری اسالمی ايران پس از اتمام مسئولیت 
از کشور را تا سپری شدن مراحل قانونی، تنظیم 
کردم و با قید يک فوريت به هیئت رئیسه ارسال 
شد. اين طرح به دنبال صیانت و حفاظت از بیت 
و مديران ارشد  المال مسلمانان و مسئوالن 

نظام است.«
صراط نیوز نوشت: محمود کريمی که چند  •

سالی از مشکل شنوايی رنــج مــی بــرد، تحت 
عمل جراحی قرار گرفت. او بايد به طور مطلق 
از قرارگرفتن در معرض صدا های بلند اجتناب 
کند. به گفته يکی از نزديکانش، حال عمومی 
محمود کريمی خوب است و توصیه پزشکان 
بر اين است که تا چند ماه از حضور در مراسم 
مذهبی و پر صدا پرهیز کند و او بايد به طور مطلق 
مثل  بلند  صدا های  معرض  در  قرارگرفتن  از 

صدای بلندگو و جمعیت اجتناب کند.

وطن امروز- اين روزنامه با اشاره به اين که  •
يارانه کاال های اساسی مصوب مجلس و بسته 
حمايتی دولت از ماه آينده به خانوار های کم 
پیشین  مخالفت های  می گیرد،  تعلق  ــد  درآم
ــرار داده و در  ــت را در مرکز توجه و نقد ق دول
گزارشی با تیتر »پس پول هست!« نوشته است: 
»تنها نکته واضحی که از اين اتفاقات می توان 
فهمید اين است که منابع مالی طرح، پیش از 
اين هم در اختیار دولت بوده و هست و بهانه های 

دولتی ها صرفا موضوعات سیاسی بوده است.
اعتماد- اين روزنامه تیتر يک خود را به موضوع  •

استعفای معاون وزيــر اختصاص داد و با تیتر 
»دعوا و استعفا در هنگامه کرونا« نوشت: »بدون 
در نظر گرفتن شرايط بحرانی در حوزه سالمت، 
جريانی ناباورانه از استعفای يکی از مهم ترين 
معاونت های وزيــر بهداشت خوشحال شدند. 
از وزيــر بهداشت دفــاع کردند و علیه معاونش 
شائبه  استعفا  نامه  ــود  وج بــا  حتی  و  نوشتند 
برکناری را مطرح کردند؛ دفاع و هجمه هايی 

مشکوک«.
ــوان- ايــن روزنــامــه بــه قضیه استعفای  • جـ

ملک زاده از منظری سیاسی تر نگاه کرد و با 
عملیات«  بارانی  شب  در  گله ای  »توطئه  تیتر 
نوشت: »استعفای گله ای« طرفداران »ايمنی 
گله ای« ظاهرًا به خاطر اختالف بر سر همین 
ايده و بعضی اطالعات غلط ديگر و پاره ای منافع و 
مصالح شخصی انجام شد، آن هم درست در شب 
نخستین روز از آغاز عملیات بزرگ علیه کرونا و 
دو سه روز پس از آن که رئیس جمهور به منتقدان 

خود گفت »مديريت بلد نیستید!«
صبح نو- ايــن روزنــامــه با انتقاد از سیاست  •

ــت در هفت ســال گذشته نوشت: »دولــت  دول
ــود که  تخم مرغ هايش را در ســبــدی چــیــده ب
دســتــه اش در دســت غريبه های آن ســوی مرز 
بود. قرار بود با يک توافق و زبان بین الملل همه 
چیز حل شود اما انگار به حقوق دانان ايرانی در 
دانشکده های حقوق، صرفا  متون زمان صلح را 
تعلیم داده بودند، غافل از آن که واقعیت دنیا يک 

جنگل بزرگ است.«

 مجوز عجیب دولت برای پرداخت 
حقوق های بازنشستگی 

در حالی که بر اساس مصوبه 20 فروردين امسال 
هیئت دولت، حداکثر حقوق بازنشستگان، وظیفه 
بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری 
و سازمان تامین اجتماعی و ديگر صندوق های 
وابسته به دستگاه های اجرايی، هفت برابر حداقل 
حقوق بازنشستگی )18 میلیون ريال( تعیین شده 
بود، يک مسئول ارشد اجرايی در نامه روزهای 
اخیر خود خطاب به اعضای اقتصادی کابینه اعالم 
کرده،  اين سقف، از مصوبه قبلی حذف شده است.

خطر جدی جعل الکترونیکی و رایانه ای 
در اسناد دولتی 

يک نهاد مسئول در نامه جديد خود خطاب به 
تعدادی از ادارات و سازمان های دولتی با اشاره به 
رواج و گسترش استفاده از سامانه های الکترونیکی 
اداری در بخش های مختلف، متذکر شده جرم 
جعل و استفاده از سند مجعول، صرفا مختص اسناد 
و مدارک فیزيکی نبوده و با توجه به سیستماتیک 
شــدن بسیاری از فرايندها، امکان وقــوع جعل 
رايانه ای نیز متصور است که حسب مورد مشمول 
مجازات های تعیین شده در قوانین مربوط خواهد 
شد که از جمله اين جرايم، امحا يا دستکاری در 

اسناد دولتی خواهد بود.

ويژه های خراسان  
هیئت منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی، حسام الدین 

آشنا را مجرم شناخت

 توئیت های دردسر ساز
 آقای مشاور

یوسفی- حضور مسئوالن در فضای مجازی به خصوص توئیتر گاهی اوقات 
دردسرساز می شود. جنس اين دردسرها گاهی واکنش کاربران مجازی و 
گاهی واکنش حقوقی و قانونی است. حسام الدين آشنا يکی از آن مسئوالنی 
است که اين بار متهم به جرم سیاسی شد و ديروز هیئت منصفه رسیدگی به 
جرايم سیاسی پس از استماع دفاعیات وی و وکیلش، به اتفاق آرا، او را مجرم 
شناخت و البته با اکثريت آرا وی را مستحق تخفیف دانست. حسام الدين آشنا، 
مشاور ارشد روحانی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژيک رياست جمهوری، 
پیشتر در حساب توئیتر خودش نوشته بود که دو مورد اتهامی که قرار است 
به خاطر آن محاکمه شود، مربوط به دو توئیت وی در خصوص پنهان کاری 
احتمالی در ماجرای ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراينی و نمايشی 
خواندن محاکمه طبری بوده است. به گفته سخنگوی هیئت منصفه، در 
جلسه  ديروز دادگاه ابتدا نماينده دادستان کیفرخواست علیه متهم را خواند و 
سپس آشنا به دفاع از خود پرداخت. شاکیان حسام الدين آشنا، معاونت فضای 
مجازی دادستانی کل ايران و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه بوده اند. 
براساس اصل 1۶8 قانون اساسی، »رسیدگی به جرايم سیاسی و مطبوعاتی 
علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. 
نحوه انتخاب، شرايط، اختیارات هیئت منصفه و تعريف جرم سیاسی را قانون 
براساس موازين اسالمی معین می کند.« در دوره تحول قوه قضايیه، اجرايی 
شدن قانون جرم سیاسی برای اولین بار پس از انقالب با دستور آيت ا... رئیسی 
رئیس قوه قضايیه کلید خورد که پس از دادگاه زاکانی و نعمت احمدی اين 
سومین دادگاه جرم سیاسی است که با حضور هیئت منصفه برگزار می شود. 

»آشنا« پس از برگزاری جلسه دادگــاه جرايم سیاسی 
گفت: امیدوارم سوءتفاهمی که برای بازپرسی پیش 
آمده بود، در دادگــاه رفع شود و با حسن نظری که 
اعضای محترم هیئت منصفه، رياست محترم دادگاه 

و هیئت رسیدگی کننده دارند، اين دادگاه به 
سرانجام خوبی برسد. وی همچنین علت 

توئیت های خود را »امر به معروف و نهی از 
منکر« بیان کرد. با اين حال پس از اعالم 

نظر هیئت منصفه قاضی پرونده 
هفت روز فرصت خواهد داشت 
تا حکم نهايی خود را اعالم کند.

هادی محمدی - هنوز کالف پیچیده انتخابات اخیر آمريکا 
باز نشده و به صورت قطعی مشخص نیست که جو بايدن روز 
20 ژانويه سوگند رياست جمهوری در واشنگتن می خورد 
يا دونالد ترامپ اما با اين حال گمانه زنی های رسانه ای هم 
برای آينده روابط میان ايران و آمريکا و وضعیت تحريم ها در 
دولت دموکرات ها باال گرفته است. در کنار اين وضعیت 
مبهم سیاسی در آمريکا، به تازگی باراک اوباما رئیس جمهور 
سابق و دموکرات اين کشور نیز کتاب خاطرات خود را منتشر 
کرده است. وی  در بخشی از اين کتاب با اشاره به تالشش 
برای تحت فشار گذاشتن ايران اذعان کرده که »تحريم های 
پیشین آمريکا و رئیس جمهور قبل از وی )جورج بوش پسر( 
عمدتا جنبه نمادين داشته و به اندازه کافی سخت و سنگین 
نبوده بنابراين او مسیر را به سمت تحريم های سخت و 
سنگین تغییر داده است«. »باراک اوباما«، در بخشی از کتاب 
 )A Promised Land(  »خاطراتش با عنوان »سرزمین موعود
توضیح داده که چگونه از سال 89 تحريم های بین المللی 
علیه ايران را که تا قبل از آن جنبه »نمادين« داشتند، تقويت 
کرده تا هم به عنوان حربه ای برای دمیدن بر شعله درگیری 
های داخلی ايران پس از حوادث و آشوب های سال 88 به 
کار گیرد و هم از آن برای امتیازگیری از ايران استفاده کند! 
از نگاه مقام های آمريکايی، تحريم های جديد بايد به گونه ای 
می بود که به طور مستقیم معیشت مردم را هدف می گرفت 
و زندگی اقتصادی را در ايران فلج  و مردم را به شورش های 
خیابانی دعوت می کرد. اوباما حتی تصريح کرده که بعد از 
اتفاقات سال88 ايران، خواسته درونی اش اين بوده است 
که صريح تر از »تظاهرات کنندگان« حمايت کند، اما بعد 

از مشورت با کارشناسان امور ايران در شورای امنیت 
ملی آمريکا به اين نتیجه رسیده است که اين اقدام 
می تواند اثر عکس داشته باشد. در صفحه 202 
کتاب اوباما آمده است: »بعد از آن که تالش هايمان 

برای آغاز مذاکره با ايران رد شد و در شرايطی 
ــن کشور وارد  کــه اي

چرخه هــرج ومــرج 
ســـرکـــوبـــگـــری  و 
ــد،  ــی ش بــیــشــتــر م

راهبردمان را به سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه ای 
خودمان تغییر داديم؛ يعنی بسیج کردن جامعه بین المللی 
برای اعمال تحريم های اقتصادی سخت و چندجانبه ای که 
می تواند ايران را وادار به حضور در میز مذاکره کند.« باراک 
اوباما در حالی به تحريم های گسترده علیه ايران مباهات 
می کند که بخش قابل توجهی از اين تحريم ها ورود دارو و 
کاالهای اساسی به ايران را مختل کرد و سبب بروز مشکالتی 
برای مردم شد. تحريم دارو و کاالهايی که در چارچوب 
کاالهای بشردوستانه قرار می گیرد و به صورت مستقیم 
با جان مــردم در ارتباط اســت، نشان از سیاستی جديد 
در رويکرد خصمانه آمريکا علیه ايــران داشت که از زمان 
رياست جمهوری اوباما به صورت گسترده چنین رويکردی 
مورد استفاده قرار گرفت. اوباما در جای ديگری از کتابش 
دربــاره موفق شدن تالش هايش در اعمال اين تحريم ها 
می نويسد: »شورای امنیت قطعنامه 1929 )در 19 خرداد 
89( را به تصويب رساند تا تحريم های بی سابقه جديدی، 
شامل منع فروش سالح، تعلیق فعالیت های بین المللی 
بانک های ايرانی و منع تجارت در زمینه اقالم مهم برای برنامه 
هسته ای ايران وضع شود. دو سال طول کشید تا ايران آثار 
کامل اين تحريم ها را احساس کند، اما با ترکیب اين تحريم ها 
با مجموعه جديدی از تحريم های آمريکا ابزارهای الزم را در 
اختیار داشتیم تا اقتصاد ايران را مگر در صورت قبول مذاکره 
به تعلیق درآوريم.« در واقع قطعنامه 1929 که با تالش های 
اوباما به تصويب رسید، آشکارا برای هدف قرار دادن معیشت 
مردم ايران طراحی شده بود و شديدترين فشارها را در چهار 
حوزه توسعه بخش انرژی، دسترسی ايران به منابع مالی، 
ايجاد يک نظام بازرسی از کشتی ها و محموله های 
هوايی ايران و همچنین به وجود آوردن يک سیستم 
يکپارچه برای اعالم نقض تحريم های بین المللی 
اعمال می کرد. بررسی تاريخچه تحريم ها 
نیز نشان می دهد که دموکرات ها هم 
از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی 
بیشتر از جمهوری خواهان از 
ــران بهره  ــزار تحريم علیه اي اب

گرفته اند.

 اوباما: من تحریم های سخت علیه 
ایران را شروع کردم 

رئیس جمهور سابق ودموکرات آمريکا در کتاب خاطرات خود که به تازگی منتشر 
شده، تحريم های بوش علیه ايران را نمادين می داند و به جزئیاتی از اعمال تحريم 

های سخت   پس از آشوب های سال 88 اشاره می کند

مجلس

نامه 30 صفحه ای دولت به مجلس
معاونت قوانین مجلس شــورای اسالمی به نامه 
دولت درباره نمايندگان مجلس پاسخ داد. چندی 
قبل معاونت امــور مجلس رياست جمهوری در 
نامه ای به رئیس مجلس مدعی »هتک حرمت« و 
»توهین« برخی نمايندگان به رئیس جمهور شده 
بود. اين نامه يک پیوست حــدودا 30 صفحه ای 
داشت که حاوی مواردی بود که دولت آن را »هتک 
حرمت« رئیس جمهور و »توهین به دولت« توسط 
نمايندگان دانسته است.  اين در حالی است که 
تقريبا همه مــوارد ارسالی از سوی دولــت، نطق 
معمولی نمايندگان يا تذکرات عادی آنان به دولت 
است! در نامه مجلس  با تاکید بر اين که نبايد انتظار 
داشت که نمايندگان فقط در مقام تعريف و تمجید 
از مقامات و مديران برآيند آمده است که در پیوست 
نامه دولت از اظهارات نمايندگان »به جز موارد بسیار 
معدود قريب به اتفاق مــوارد ارسالی از مصاديق 
واضح و روشن تذکر، پیگیری و انتقاد در راستای 

ايفای وظايف نمايندگی است«./خانه ملت



کرونای فکری نگیری!
شرایط خاص این روزها ممکن است باعث کسالت روحی 

ما شود؛ بنابراین در کنار جسم مان، باید مراقب سالمت 
روح مان هم باشیم

این روزها با افزایش آمار مبتالیان به کرونا، محدودیت های متنوعی 
برای مشاغل و تردد شهروندان اعمال شده است؛ محدودیت هایی 
که باید بپذیریم هر چند در ظاهر باعث می شود حال دل ما خوب 
نباشد اما نتیجه اش کاماًل به نفع ماست. این که نتوانیم شب در 
پاساژهای گرم و بازارهای رنگارنگ پیاده روی کنیم، شاید بعضی 
از ما را کالفه کند اما نتیجه این خانه ماندن و محدودیت ها برای 
سالمت فردی و جمعی ما خوب است. برای همین اگر در این روزها 
که محدودیت ها زیاد شده حال دلتان خوب نیست، قبل از هرچیز 
به این فکر کنید که عمل به این محدودیت ها و پرهیز از دید و بازدید 
خانوادگی به نفع همه ماست. برای این که کمتر کالفه شوید، چند 

نکته را فراموش نکنید:

فایده ای جز تنش روحی ندارد. اخبار بد را بازنشر نکنید، روزی 1 اخبار را لحظه ای چک نکنید| چک کردن لحظه ای اخبار 
یک بار از یک منبع درست و موثق، خبرها را چک کنید و در دیگر موارد 
اگر سراغ شبکه های اجتماعی می روید، سعی کنید لطیفه یا مطالب 
سرگرم کننده با دوستان و خانواده به اشتراک بگذارید. اگر هم خبر بدی 
مثل آمار روزانه را دیدید الزم نیست با ذوق بسیار بلند در جمع خانواده 
 مطرحش کنید؛ این اخبار باعث نگرانی همه به خصوص کودکان 
می شود. کاری که از ما ساخته است رعایت قوانین تردد و پروتکل های 

بهداشتی است.   
را رعایت کنیم، اگر برای موارد ضروری مثل تهیه نان از منزل 2  به شایعات توجه نکنید| ما باید قوانین مربوط به محدودیت ها 
خارج می شویم، اصول بهداشتی مثل فاصله گذاری و استفاده از ماسک 
سه الیه را رعایت کنیم، اما دیگر الزم نیست هر فایل صوتی با منبع 
نامعلوم، حرف عجیب و ادعای تازه ای را درباره شیوع بیماری و راه های 
درمانش یا قوانین دیگر کشورها و... دنبال کنیم. ما تخصصی نداریم پس 
نمی توانیم ادعاها، شایعات و... را درست بسنجیم، بنابراین ضرورتی 
برای بررسی همه آن ها نیست؛ بهتر است در این خصوص کار را به 

متخصصان و متولیان امر بسپاریم.
بی دلیل خوش بین نباشیم؛ حتی اگر واکسن های موجود هم 3  خوش بینی بی دلیل| وسواس رفتاری و فکری نداشته باشیم اما 
کارآیی داشته باشد تا به کشور ما برسد زمان طوالنی سپری می شود، 

پس بهترین کار رعایت است و رعایت. 
نگرانی مکرر برای این که چه اتفاقی خواهد افتاد، دردی را دوا 4  قدر لحظه  را بدانیم| پیش بینی برای آینده کار خوبی است؛ اما 
نمی کند. می توانید از این که زمان بیشتری در خانه و در کنار خانواده 
هستید، لذت ببرید. فراموش نکنید شرایط برای همه یکسان است اما 
بچه ها بیشتر در معرض آسیب روحی هستند بنابراین سعی کنید از 
فرصت بیشتری که در اختیار دارید، برای لذت بردن از وقت گذراندن با 

آن ها استفاده کنید. 
و شایعات نشود، برای وقت تان برنامه ریزی کنید. با خانواده فیلم 5  برنامه ریزی کنید| برای این که ذهن تان بی دلیل اسیر حواشی 
ببینید، آلبوم های عکس  قدیمی را مرور کنید، به درس های فرزندتان 
رسیدگی کنید، کتاب بخوانید و... سعی کنید سهمی هم از وقت بیشتری 
را که در اختیار دارید، برای خودتان در نظر بگیرید. اگر گاهی تنها نباشید، 
نمی توانید با انرژی مثبت در کنار خانواده باشید. در برنامه ریزی روزانه 

هوای خانم خانه را داشته باشید چون کارهایش بیشتر شده است.
هوای تازه و آفتاب نیاز داریم تا کسل نباشیم. اگر تراس دارید 6  پشت بام و تراس را دریابید| ما به لحاظ  جسمی و روحی به 
گاهی با پوشیدن لباس گرم روی تراس یا به پشت بام بروید تا از نور آفتاب 
و هوای تازه استفاده کنید. حتی گاهی بد نیست پنجره ها را باز کنید تا 

هوای داخل اتاق ها عوض شود.
کارهای عمیق را تجربه نکنیم، تمرکز به ما آرامش می دهد در 7 کتاب و رنگ آمیزی| تلفن های هوشمند باعث شدند ما چندان 
حالی که مدام از این شاخه به آن شاخه پریدن و چک کردن تلفن باعث 
بی حوصلگی ما می شود. یک فعالیت آرامش بخش و عمیق برای خودتان 
انتخاب کنید مثل مطالعه رمان های کالسیک، رنگ آمیزی و... . در حین 

انجام این کار تلفن همراه را روی سکوت بگذارید و از خود دور کنید.
شما نمی آید اما به خاطر مراعات حال مادر خانه و به خصوص برای 8  خانه را شلوغ نکنید| درست است که این روزها مهمانی خانه 
این که خودتان کسل نشوید، سعی کنید خانه به هم ریخته و شلوغ نباشد. 
حتی برای پرکردن اوقات فراغت با همسر یا مادرتان آشپزی کنید و 

نوبتی ظرف بشویید.
یک مهارت تــازه یاد بگیرید. کمتر فرصتی مشابه این مقطع 9  یک مهارت تازه| حتی می توانید از این فرصت استفاده کنید و 
برای تان فراهم می شود. فکر کنید از روزهای نوجوانی چه مهارتی بوده 
که دوست داشتید یاد بگیرید، خوشنویسی، داستان نویسی، آشپزی و...

صادقجهانی|روزنامهنگار

 این که تا پای قــرارداد خرید یک 
دستگاه سانتافه بروید و ناگهان 
با یک تماس و برای کمک به یک 
دانش آموز از دستیابی به رفــاه و 
آسایش بیشتر خود و خانواده تان دل بکنید، یک 
قلب بزرگ می خواهد. تماسی از سوی یک مدیر به 
معلمی خیر که خواهان کمک به یکی از دانش آموزانی 
است که به دلیل نداشتن گوشی و تبلت منزوی و 
افسرده شده و تصمیم به ترک تحصیل گرفته است. 
نتیجه هم ایــن شــده که معلم به امید جــاری شدن 
لبخند بر چهره مغموم دخترک، مصمم و قاطع از 
ارث بیش از یک میلیاردی که پدرش برای او به یادگار 
گذاشته، می گذرد و با تهیه 153 تبلت و گوشی برای 
دانش آموزان محروم و کم برخوردار، شادی و لبخند را 
بر چهره های دانش آموزان شهرش می نشاند. صحبت 
از »حسین اسدی«، معلم 50 ساله اندیمشکی است 
که ایثار و فداکاری اش، ستودنی و فراموش نشدنی 
به نظر می رســد. معلمی که به گفته خــودش نه از 
تصمیمی  وظیفه شناسی  سر  از  بلکه  سردلسوزی 
بزرگ و انسان دوستانه می گیرد و به همین دلیل در 
پرونده امروز زندگی سالم با او گفت و گو کرده ایم که 

در ادامه خواهید خواند.
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 گفت وگو با معلم خیر اندیمشکی که یک میلیارد و 245 میلیون ارث پدری اش را به خرید 153 تبلت 
برای شاد کردن دل دانش آموزان نیازمند اختصاص داد

 بعد از خرید تبلت
می خواهم مدرسه بسازم

سیدسورناساداتی|روزنامهنگارموفقیت
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دنبال پول ریختن به کارت من نباشید!

اسدی با 28 سال سابقه در آمــوزش و پــرورش دربــاره واکنش دیگران به این 
اقدام خیرخواهانه و آینده خودش می گوید: »برای بعد از بازنشستگی 
هم حتما پیگیر این کار خواهم شد و این راه را ادامه می دهم. باالخره 
تا جایی که در توانم باشد، دریغ نخواهم کرد. خیلی از دکترها که 
وضع مالی خوبی دارنــد، به من گفتند شماره کارت بده تا برایت 
پول بریزیم و به دانش آموزهای محروم کمک کنی، گفتم من شماره 
کــارت نمی دهم، شما خودتان به طور مستقیم با کمیته امــداد، 
سازمان نوسازی مدارس و... در ارتباط باشید. در ضمن بهتر است 
وسایلی را که در نظر دارید، بخرید و با دست خودتان مستقیم هدایا را 
به دانش آموزان نیازمند بدهید چون این کار خیلی بهتر است و از نظر من 

معنویت و لذتش هم بیشتر است«.

چند قطعه زمین را هم برای ساخت مدرسه می فروشم
از اسدی درباره وضع اقتصادی اش می پرسم که می گوید: »اوال ببینید خدا چقدر کار خوب را دوست 
دارد که ملک های پدری ام خیلی سریع فروخته شد و من توانستم ظرف دو هفته این 153 تبلت را 
بین دانش آموزان نیازمند تقسیم کنم. درباره وضع مالی ام باید بگویم که خدا را شکر دستم  به دهانم 
می رسد و خانه و خودرو دارم اما چیز اضافه ای ندارم. از قدیم هرقدر مال و اموال اضافه ای داشتم، 
برای دانش آموزان مناطق محروم هزینه کردم و االن هم چند قطعه زمین دارم که آن ها را هم برای 
دانش آموزان مناطق محروم می فروشم. این را هم بگویم که به تازگی سه کانکس با هزینه خودم خریدم 
و پیگیری  کردم که با بالگرد به مناطق محروم ببریم و در آن جا نصب کنیم. به امید خدا کلنگ زنی یک 

مدرسه هم در هفته های آینده برای بچه ها انجام می شود.«

همسر و 5 فرزندم، مشوق من 
در این کار خیر بودند

»یادم هست زمانی که تصمیم داشتم هدیه 22 
محرومان  بین  را  رئیس جمهور  میلیونی 
تقسیم کنم که در آن زمان می شد با 
آن یک پراید صفر خرید، نگران 
واکنش همسر و فرزندانم 
ــد متوجه  ــع ــا ب ــ بــــودم ام
شدم که همسر بنده هم 
موافق است که این کار 
صــورت بگیرد«. اسدی 
با این مقدمه می افزاید: 
همراه  همیشه  »همسرم 
و موافق کــارهــای خیر من 
است. من پنج فرزند یعنی سه 
دختر  ودو پسر دارم که آن ها هم 
مثل مادرشان، مشوق من در کار خیر 
بودند. البته دل کندن از این همه پول 

هم کار راحتی نیست، باالخره هر 
شخص دیگری بود شاید می گفت 

که یک خودرویی تهیه کنم، ملک 
و امالکی بخرم تا در عرض یک 
سال چندین برابر شود. ما هم 
می توانستیم بهترین وسایل و 

امکانات را تهیه کنیم ولی من از 
همه مادیات و عالیقم دل کندم و 

معتقدم کمک کردن به دیگران از همه 
چیز بهتر است«.

برادر کوچک ترم هم 500 میلیون کمک کرد
در این کار خیرخواهانه بزرگ، حسین آقا تنها نبوده و یکی از برادران وی هم، همراه و همگام 
او در این مسیر بزرگ قدم برداشته که در این باره می گوید: »بــرادر کوچک من هم حدود 
500 میلیون تومان از ارثی که به او رسیده بود به مستاجرانی که کرایه خانه شان عقب مانده 
بود، مساجد و بیماران کلیوی کمک کرد. به هر حال باارث و میراث شخصی می توانستیم 
بهترین امکانات را برای خودمان فراهم یا در جایی سرمایه گذاری کنیم ؛گفتیم نه، هدیه ای 
به محرومان جامعه بدهیم که هم باعث رضایت خداوند شود و هم بندگان خدا لبخندی بر 

لبان شان بنشیند«.

از کودکی عاشق امال گفتن بودم!
این معلم در شروع گفت وگویش با ما از عالقه اش برای ورود به شغل معلمی می گوید: »یادم می آید از همان کودکی هر موقع 
مهمان به خانه مان می آمد، از او امال می گرفتم و بعد هم اشتباهاتش را به او می گفتم! یک بار در نوجوانی از یکی از مهمان هایمان 
که کارشناسی ارشد داشت، امال گرفتم که سه تا اشتباه بزرگ داشت! بعد به او گفتم شما چطور فوق لیسانس گرفتید؟ این جا 
بود که تصمیم گرفتم وارد تربیت معلم شوم. معلمی عشق است، اگر کسی فقط برای امرارمعاش معلم شود، پیر می شود ولی من 

چون عشق زیادی داشتم، پیر نشدم و از ته قلبم راضی ام که معلمی را انتخاب کردم«.

 اول با این پول می خواستم 
شاسی بلند بخرم

ــدی« از کمک بــه یک  ــزرگ »اسـ جرقه ایــن کمک ب
دانش آموز 11 ساله در مقطع ششم زده شد، زمانی 

که قصد داشت با ارث میلیاردی که از پدر مرحومش 
به وی رسیده بود یک سانتافه بخرد اما یک تماس، 

ــرای پولش رقــم زد. او در این  سرنوشت دیگری ب
باره بیشتر توضیح می دهد: »حقیقتا با این پولی 

که به من ارث رسید، می خواستم یک سانتافه 
ــراردادش هم رفتم اما  بگیرم. حتی تا پــای قـ

ــروع شــد کــه خانمی که  مــوضــوع از آن جــا ش
مدیر یک مدرسه است، به من زنگ زد و گفت 
که یکی از شاگردان مان به خاطر نداشتن 

ــرای درس خــوانــدن متاسفانه  تبلت ب
گوشه گیر و افسرده شده  است. زمانی 
که به آن مدرسه رفتم و حــال بچه را 

دیدم، مشکل این دخترم را حل کردم و یک 
گوشی به او هدیه دادم. یــادم هست که خیلی 
ذوق زده و خوشحال شد و گفت: »من از این به بعد 
می توانم درس بخوانم، می توانم باسواد شوم، و... 
«. این جا بود که گفتم ارزش شوق و ذوق این بچه از 

هزاران میلیارد تومان هزینه کردن برای خودروی 
شاسی بلند و ملک و خانه بیشتر است و حس خیلی 

عجیبی بود. همان جا نیت کردم به هر شاگردی که 
بدون گوشی و تبلت باشد، در حد توانم کمک کنم. 

از این بابت خوشحالم که خداوند عمری به من داد 
که توانستم این کار را انجام دهم. باور کنید االن تمام 

سلول های بدنم از این کار خوشحال است«.

عالوه بر تبلت، 30 هزار ماسک هم توزیع کردم
گستره کمک های این معلم به خرید گوشی 
و تبلت خالصه نمی شود و او در این روزهای 
ــوازم  ــادی ل ــا، مقادیر زیـ ــاز کــرون تاخت و ت
بهداشتی کرونایی برای مدارس تهیه کرده 
ــدام می پرسم که  ــاره این اق اســت. از او درب
می گوید: »عــالوه بر 153 تبلت و گوشی، 
ــدارس اندیمشک از 500 هزار  به تمام م
تومان تا 20 میلیون تومان کمک کــردم. 
همچنین وسایل بهداشتی از قبیل 30 هزار 
ــردم و در کنار همه این ها،  ماسک تهیه ک

تصمیم گرفتم مبلغی را برای هوشمندسازی 
مدارس هزینه کنم تا معلمان هم به راحتی 
بتوانند تدریس کنند و دغدغه ای نداشته 
باشند. با این اقدامات دوست داشتم دست 
مدارس و مدیران را بگیرم تا آن ها هم بتوانند 
به دانش آموزی که چیزی نیاز دارد، کمک 
کنند. ایــن کمک ها بــرای مناطق مختلف 
اســتــان خــوزســتــان بـــود، مثل شهرستان 
اندیمشک، مقداری برای روستا های دزفول 

و قسمتی هم برای بخش الوار گرمسیری«.

ارثی که به من رسید دقیقا یک میلیارد و 245 میلیون بود
»اسدی« از تصمیم ناگهانی اما عاقالنه و منطقی خودش برای 
کمک به دانش آموزان کم برخوردار هم می گوید: »من در 
مناطق روستایی اندیمشک راهبر آموزشی هستم. واقف بودم 
که مشکالت مالی و معیشتی خانواده ها باعث شده بود که 
دانش آموزان نتوانند گوشی تهیه کنند به همین دلیل شاهد 
آمار وحشتناک ترک تحصیل و افت تحصیلی آ ن ها بودم. دو 
ماه پیش که پدر عمرشان را به شما دادند، ارثی به مبلغ یک 
میلیارد و 245 میلیون به من رسید و من هم تصمیم گرفتم 
این مبلغ را در راه خیر برای رفع نیازهای آموزشی شاگردان 
منطقه محروم هزینه کنم. به همین منظور 153 تبلت و 
گوشی برای دانش آموزان خریدم که هم خوشحالی شان 
برایم خیلی لذت بخش بود و هم این که با خود گفتم این 
لبخندی باشد بر لب های کودکان محروم که بتوانند پیگیر 
درس شــان باشند و از قافله تحصیل جا نمانند. در ضمن 
سال  94 هم که معلم نمونه کشوری شدم از رئیس جمهور 
هدیه 22 میلیونی گرفتم و آن را هم برای شاگردان محروم 

هزینه کردم. این را هم بدانید که من نمی خواستم این کار 
را رسانه ای کنم ولی خب مردم گفته بودند و دهان به دهان 
چرخیده بود تا این که به وزارتخانه رسید و خبر پخش شد 
و من هم گفتم تا بتوانم کمک می کنم و مسئوالن هم ما را 
تشویق کردند و انگار خودشان هم دارند یک کارهایی انجام 

می دهند«.



  ماهی های مجاز برای زنان باردار و 

مادران شیرده

*ماهی قزل آال|  این ماهی یکی از منابع 
باالی اسیدهای چرب امگا ۳ است البته 
ماهی قزل  آالی پرورشــی دارای ســطح 
پایین امگا ۳ نسبت به گونه های وحشی 

است.
*ساردین|  ساردین یک خوراک دریایی 
ارزان بــرای دریافت بیشــتر اســیدهای 
چرب امگا ۳ اســت. برخــاف برخی از 
گونه های دیگر، می توانید مقدار زیادی 

امگا ۳ از این ماهی به دست آورید.
*ماهی کولی|   این ماهی مقدار زیادی 

امگا ۳ دارد و به غذای شــما عطر و طعم 
شورتری می دهد.

* کنسرو ماهی تن|   اختاف  نظرهای 
زیــادی دربــاره خــوردن کنســرو ماهی 
تن وجود دارد. به توصیه کارشناســان، 
مصرف کنســرو ماهی تن را بــه حداکثر 
۱۱۰ گرم در هفته محدود کنید. اما بهتر 
است ریسک نکنید و فعًا از مصرف این 

نوع ماهی پرهیز کنید.
* از دیگــر خوراکی هــای دریایــی مفید 
بــرای مصــرف در ایــن دوره ســالمون، 
کیلکا، ماهی سفید، تیاپیا، کفال، شاه 

میگو، میگو و...  است.

ــای  ــ ــی ه ــ ــاه ــ م   

ــادران  ــاردار و م ــان بـ ــرای زن ممنوع ب

شیرده

ماهی هــا جیــوه را از آبی که در آن شــنا 
می کننــد و همچنیــن از غذایــی کــه 
می خورند جذب می کنند و این ماده به 
عضات ماهی متصل می شــود و حتی 
در زمان پخت هــم در بــدن ماهی باقی 
می مانــد. مقادیر بیشــتر جیــوه در بدن 
ماهی هــای عظیم الجثــه وجــود دارد 
زیرا آن  ها از ماهی هــای دیگر هم تغذیه 
می  کنند. بدن به راحتی جیوه ماهی را 
جذب و این ماده از جفــت عبور می   کند 

و غلظــت بــاالی متیــل 
جیوه در زمان بارداری باعث 
مختل شدن رشد مغز و سیستم عصبی 
جنین می شــود. به منظور جلوگیری از 
خطــرات احتمالی، بهتر اســت از انواع 
ماهی که جیــوه باالیی دارند بــه مقدار 
کــم بخوریــد  یــا از خــوردن آن اجتناب 
شود. همچنین برای جلوگیری از ورود 
باکتری ها و ویروس های مضر به بدن تان 
از خوردن مواد غذایی حاوی ماهی خام 
یا نیم پز مانند سوشــی ها و ماهی دودی 

پرهیز کنید.
 niniplus، verywellfamily :منابع
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ماهی ها سرشار از پروتئین، مقدار کمی چربی 

اشباع شده، مواد مغذی مانند ید، ویتامین 

D ، دوکوساهگزائنوئیک اسید )DHA( و 

اســیدهای چرب امگا ۳ هســتند. زنان بــاردار و مادران شــیرده 

می توانند با خــوردن انواع ماهی های مجاز در ایــن دوره از خواص 

سرشار آن بهره مند شــوند. میزان توصیه شده برای این گروه زنان، 

کمتر از۳۴۰ گرم ماهی با جیوه پایین در هفته است یعنی 2 تا ۳ واحد 

در هفته، کمتر از 11۰ گرم کنسرو ماهی تن در هفته و از ماهی های دارای 

جیوه باال هرگز نباید مصرف کنند. در ادامه درباره انواع ماهی  های مجاز و 

ممنوع در بارداری و شیردهی بیشتر بخوانید.

بانوان

 ابید و نبایدهای خوردن ماهیتغذیه
 در زانن ابردار و مادران شیرده

بارداری دوره مهمی از زندگی مادر است که باید بیش از پیش برای سامت خود اهمیت قائل شود و 
نقش تغذیه سالم و درست در میزان این سامتی بسیار تاثیرگذار است 

آش ماسوا،  آش محلی خوزستان و لرستان

آشپزی من آشپزی من

غذای اصلی 

مواد الزم برای ۴ نفر
 نخود پخته – ۳۰۰ گرم

  بلغور گندم – یک کیلوگرم
  پیاز متوســط پوســت کنده و خردشده – ۳ 

عدد

 کشک ساییده شده غلیظ – 5۰۰ گرم
 اسفناج خردشده – 8۰۰ گرم

 روغن – ۳ تا 4 قاشق سوپ خوری
 نمک، فلفل قرمز و زردچوبه -  به مقدار الزم

 نعناع داغ - به مقدار دلخواه

آنتی کرونا

پیشگیری از گردن درد انیش از فناوری در دوران کروان
طی همه گیری ویروس کرونا، اغلب مردم ،زمان بسیار زیادی را صرف استفاده از فناوری می کنند که این موضوع  

شانس ابتا به گردن درد را افزایش  می دهد

    تغذیه سالم  برای سبزی نخورها

فرار ازمصرف سبزی  چه خام و چه پخته برای  حفظ سامت 
خوب نیســت. بنابراین راه های ســاده ای بــه منظور خوش 
طعم کردن سبزیجات برای کسانی که آن را دوست ندارند 
وجود دارد.زیرا بدن ما بسیاری از ویتامین ها، مواد مغذی، 
فیبر خوراکی، مایعات و ... را از سبزیجات و گیاهان دریافت 
می کند. برخــی از گیاهان ترکیبات خاصــی در خود دارند 
که در تقویت سیســتم ایمنی و کمــک به بدن بــرای مقابله 
با بیماری هــا موثرند و افــرادی که رژیــم غذایی سرشــار از 
سبزیجات و میوه ها دارند کمتر در معرض بیماری هایی 
مثل حمله قلبی  هستند.  در ادامه به روش هایی 
برای خوش طعم کردن سبزی ها اشاره می کنیم:

  اضافه کردن نمک

اضافه کردن کمی کره و نمک می تواند طعم بسیاری از 
غذاها را تغییر دهد. کافی است کمی آب و نمک یا کمی 
کره در تابه تفت دهیــد و آن را روی ســبزیجات بریزید. البته 
اضافه کــردن نمک و چربی ممکن اســت بخشــی از مزایای 
مصــرف غذایــی را که تا پیــش از این کامًا ســالم محســوب 
می شد، خنثی کند که این مسئله به میزان نمک و چربی که 
به غذا اضافه می شود، بســتگی دارد. به هر حال سبزیجات 
حتی با اضافه شدن این ترکیبات همچنان مواد مغذی خود را 

به بدن خواهند رساند.
 استفاده از همه نوع سبزی 

سبزیجات فقط شامل موارد کم طعم یا بد طعم و تلخ مشهور 
مثل کلم ، کاهو و ... نیست. به طور مثال نخود فرنگی سرخ 
شــده طعمی کامًا متفاوت از سبزی های مشــابه دارد. در 
حقیقــت راحت تریــن و ســاده ترین راه برای طعــم دادن به 
ســبزیجات تفت دادن آن اســت که هم بافت آن را خشک و 
ترد می کند و هم طعم آن را بهبود می بخشــد. ســرخ کردن 
همچنین باعث مشــخص تر شــدن طعم شــیرینی طبیعی 
بسیاری از سبزیجات می شود. نخود شیرین، فلفل دلمه ای، 
هویج و ... از جمله سبزی های شیرین هستند که دست کم 

مشکل طعم متمایل به تلخ برخی از سبزیجات را ندارند.
  استفاده از سبزی ها در چاشنی

می توان سبزیجات مختلف را پوره یا بسیار خرد کرد و داخل 
ســس یا به عنوان محتویات تشــکیل دهنده یک غــذا )مثًا 
داخل کوفته( و ... استفاده کرد. باکمی ادویه می توان طعم 
سبزیجات را به خوبی پنهان کرد و بدون تحمل طعم، از مواد 

مغذی آن بهره مند شد.
  جایگزین های سالم

بخش زیادی از مواد مغذی سبزیجات  در میوه ها هم وجود 
دارد. به طور مثال ویتامین A که بیشــتر در اسفناج و هویج 
وجــود دارد، در میوه هایــی مثل انبــه، زردآلــو و طالبی هم 
موجود است. فولیک اسید را به جز مارچوبه و کلم بروکسل، 
می توان در خردل سبز، پرتقال و موز هم پیدا کرد.  میوه ها 
منبع خوبی برای تأمین آب و فیبر خوراکــی مورد نیاز بدن 
هســتند که از این لحــاظ می توانند جایگزیــن خوبی برای 
سبزیجات باشند. تنها مشکل میوه ها، کالری نسبتًا باالی 
آن ها در مقایســه با ســبزیجات اســت. بنابراین کسانی که 
محدودیت کالری خاصی برای خود در نظــر دارند یا مبتا 
به دیابت هســتند باید در باره مصرف میوه ها بسیار مراقب 
باشند. نکته دیگر در باره میوه ها این است که خوردن خود 

میوه بهتر از مصرف آب میوه آن بدون فیبر است.

۱- کمی روغن در یک قابلمه بریزید و روی حرارت متوسط قرار دهید 
تا روغن داغ شود.

2- ســپس پیازهای خردشــده را در روغن بریزید و تفت دهید تا نرم و 
طایی شود.

۳- در این مرحلــه کمی زردچوبه به پیازها اضافــه کنید تا بوی خامی 
آن  گرفته شود.

4- بلغور گندم را با 4 تا 5 لیتر آب در قابلمه بریزید و شــعله گاز را زیاد 
کنید تا آب به جوش بیاید.

5- پس از جوشــیدن آب، شــعله گاز را کــم کنید و اجــازه دهید بلغور 
برای دو ســاعت، کم کم بپزد و مدام بلغورها را هم بزنید تا به ته قابلمه 

نچسبند.
6- اسفناج های خردشده را به همراه نخود پخته به بلغور پخته اضافه 

کنید و اجازه دهید آش برای یک ساعت جا بیفتد.
7- در آخرین مرحله پخت، کشک، نمک ، فلفل قرمز را در قابلمه آش 
بریزید و اجازه دهید با هم چند قل بخورد. آش را مزه کنید و در صورت 
نیاز نمک و فلفل بیشتری به آن بزنید. آش ماسوا پس از 5 دقیقه آماده 

است.
8- آش را با نعناع داغ تزیین کنید. 

 آیا ماسک های جراحی 
چندابر مرصف هستند؟

مــی  بهداشــتی   مقامــات 
گویند: ماسک های جراحی 
گسترده ترین ساح در برابر 
بیماری کووید ۱۹ هستند که 
باید پس از یک بار اســتفاده، 
امــا  شــوند  انداختــه  دور 
نگرانی های زیست محیطی 
برخــی  کــه  شــده  موجــب 
محققان این توصیــه را مورد 

بحث قرار دهند.
بسیاری از مردم اســتفاده از ماســک های جراحی یک 
بار مصرف را ترجیــح می دهند زیرا ســبک تر، ارزان تر و 
مطمئن تر هستند. سازمان جهانی بهداشت اعام کرده 
است: ماسک های جراحی یک بار مصرف هستند و باید 
ماســک خیلی زود تعویض و ترجیحا درون ســطل زباله   
در دار انداخته شود.همچنین سازمان غذا و داروی آمریکا 
توصیه کرده اســت در شــرایط اضطراری می توان بخار 
هیدروژن پراکسید را برای ضدعفونی کردن ماسک های

N۹5  که توسط کادر درمان استفاده شده، به کار گرفت. 
قرار دادن در معرض دمای باال یا اشــعه ماورای بنفش از 

دیگــر روش های پاک ســازی 
ماســک های یک بــار مصرف 
اســت.هرچند بــه گفتــه یک 
میکروب شــناس فرانســوی 
به کارگیــری ایــن روش ها در 
خانه ســخت اســت و مطلوب 
نیســت. برخی کارشناســان 
توصیــه کرده اند که ماســک 
را داخــل پاکت کاغــذی قرار 
دهید به گونه ای که تاریخ آن 
مشخص باشد و برای مدت هفت روز کنار بگذارید. آنان 
معتقدند ویروس های روی ماسک تقریبا پس از هفت روز 
از بین می روند.به گزارش مدیکال اکسپرس، برخی از 
کارشناســان هم  توصیه می کنند ماســک های یک بار 
مصرف را می توان داخل فــر و در دمای بیــن 7۰ تا 75 
درجه سانتی گراد قرار داد به گونه ای که باعث سوختن 
پاستیک نشــود اما به اندازه کافی گرم باشد تا ویروس 
را از بین ببرد. به عاوه تاکید می شود که شست وشوی 

ماسک داخل ماشین لباس شویی گزینه خوبی نیست. 
منبع: ایسنا  

 خواص جالب پیاز قرمز 
در روزهای سرد و کرونایی 

یکی از راه های کاهش احتمال ابتا به بیماری های 
عفونــی تنفســی و فصلی ماننــد ســرماخوردگی، 
آنفلوآنزا یا کووید ۱۹ در روزهای سرد سال، تقویت 
شدید سیستم دفاعی بدن است. داشتن یک رژیم 
غذایی سرشار از میوه ها و ســبزی های تازه در کنار 
کاهش مصرف چربی های ناسالم، قند، شکر و نمک 
می تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند. 
یکی از خوراکی های پاییزی و زمستانی،  پیاز قرمز 
است که در ادامه بیشتر با فواید آن آشنا خواهیم شد.

 کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن 

پیاز قرمز حجم زیادی از آنتی اکسیدان های قوی برای 
مبارزه با عوامل بیماری زا در بدن را در خود جای داده 
است. ویتامین هایB  وC  و پتاسیم جزو ارزشمندترین 
دارایی های پیاز قرمز هستند. این آنتی اکسیدان های 
قدرتمند می توانند از طریق کاهش التهاب در بدن، 
تنظیم فشــار خون، تنظیم قند خون و پیشــگیری از 
افزایش کلسترول خون باعث بهبودی چشمگیر در 
عملکرد سیستم ایمنی بدن شوند. از این رو، توصیه 
می شود که در این پاییز و زمستان کرونایی، مصرف 
مقداری پیاز قرمز خام را همراه با وعده های غذایی، 
به تنهایی یا در قالب ساالدهای مختلف داشته باشید. 
اگر نمی توانید طعم پیاز خام را تحمل کنید،  می توانید 
آن را با مقداری فلفل سیاه، آب غوره، جعفری تازه یا 
پودر آویشــن طعم دار کنید. افزودن مقــداری روغن 
زیتون به پیاز قرمز خام هم باعث مایم تر شدن طعم 

نهایی آن می شود.
 کمک به کاهش خطر ابتال به سرطان ها 

یکی از مشکات خانه نشینی ناشی از همه گیری 
کرونا در سراســر جهان، کم تحرکی، تنبلی روده، 
اضافــه وزن و چاقــی اســت. همــه ایــن مــوارد در 
کنار یکدیگــر می توانند خطر بروز بعضــی از انواع 
سرطان ها مانند سرطان های گوارشی یا سرطان 
روده را افزایش دهند. از این رو، توصیه می شود که 
در دوران کرونا، عاوه بر داشتن فعالیت فیزیکی در 
خانه، از مصرف حجم باالی سبزیجات تازه در طول 
روز غافل نشوید. بهتر است که این روزها یک وعده 

از سبزیجات را به پیاز قرمز خام اختصاص دهید.
 کمک به افزایش تراکم استخوان ها 

بیشتر ما شنیده ایم و می دانیم که مصرف منظم شیر 
و لبنیات می تواند به افزایش تراکم اســتخوان ها و 
حفظ ســامت آن هــا کمک کنــد. اما بهتر اســت 
بدانید که مصرف منظم پیاز خام به دلیل داشــتن 
آنتی اکسیدان های فراوان می تواند باعث کاهش 
شــدید استرس اکســیداتیو در بدن شــود و همین 
مسئله می تواند احتمال کاهش تراکم استخوان ها 
را از بین ببرد. به همین دلیل هم اگر در فصل پاییز 
یا زمستان به خاطر سرمای هوا با دردهای موضعی 
در استخوان ها مواجه شدید، می توانید با افزودن 
پیاز قرمز بــه رژیم غذایی روزانه باعــث بهبودی در 

سامت استخوان ها و کاهش درد آن ها شوید. 
 کمک به کاهش عفونت های باکتریایی 

تحقیقــات فراوانی ثابــت کرده اند که کوئرســتین 
موجود در پیــاز خام به مبــارزه با عوامل ویروســی و 
باکتریایی در بدن کمک می کند و باعث ازبین بردن 
آن ها می شود. بعضی از تحقیقات به روشنی اعام 
کرده اند کــه مصرف مــداوم، متعــادل و منظم پیاز 
خام، راهی مطمئن برای ازبین بردن باکتری های 

ای.کولی و استافیلوکوک اورئوس در بدن است.
منبع: برنا

چه در دوران همه گیری کووید ۱۹ در منزل کار کنید 
و چــه از طریق ویدئو چت بــا دوســتان و خانواده خود 
در ارتباط باشــید، احتمــال این که بیــش از هر زمان 
دیگری به نمایشگرها اعتیاد پیدا کنید، وجود خواهد 
داشت .با صرف این همه زمان برای تماشا و پیمایش 
در صفحــات، عایم گــردن درد ناشــی از فنــاوری به 
ســرعت بروز  می یابد و در زمان اســتفاده از آن  با درد 

مواجه می شوید.
  اغلب بیماران مبتال به درد گردن ناشی از فناوری ، 

با عالیم زیر به پزشک مراجعه می کنند:

*درد و سفتی گردن و ناحیه باالیی کمر
*درد عضات ذوزنقه ای

*اسپاسم عضله
*درد موضعی شانه

*سردرد
  چگونه می توانیم از گردن درد ناشی از فناوری 

پیشگیری کنیم؟

هرچه بیشتر بدن خود را حرکت دهید، مفاصل بیشتر 
روغن های طبیعی مورد نیاز برای سالم و فعال ماندن را 

دریافت می کند. حرکت و کشش مکرر برای بدن بسیار 
مفید است. این کار جریان خون را حفظ و از سفت شدن 

عضات و مفاصل جلوگیری می کند. 
 راه های جلوگیری از این مشکل، شامل موارد زیر است:

1-در موقعیت محل کار خود تجدیدنظر کنید

از آن جا که بسیاری از محل های کار خانگی شامل میز 
ناهارخوری، مبل و تخت خواب می شود، محیط مناسبی 
برای وضعیت قرارگیری صحیح بدن، فراهم نمی  کند. 
متخصصان اغلب با بیماران خود درباره راه اندازی محل 
کار مناسب تر برای جلوگیری از آسیب دیدگی یا کاهش 
درد فعلی صحبت می کنند. آن ها به بسیاری از بیماران 
توصیه می کنند کــه این تغییرات در محــل کار آن ها در 

خانه نوعی درمان پزشکی است.
 2-به وضعیت بدنی خود توجه کنید

طــوری بنشــینید کــه شــانه هایتان مجــاور پشــتی 
صندلی تان و صفحه کلیــد روی دامان تان قرار بگیرد 
تا از جلو آوردن چانه و شانه های شما جلوگیری شود. 
بیشتر افراد برای تایپ به پشت میز خود خم می شوند 
و ایــن دلیــل اصلــی درد گــردن به علــت اســتفاده از 

فناوری است.
 ۳- استراحت کنید

هــر ۳۰ دقیقه تــا یــک  ســاعت از کار با رایانه دســت 
بکشــید و اســتراحت کنیــد. در ایــن مدت، گــردن و 
شــانه ها را بکشــید. اگر گردن درد به دلیل اســتفاده 
مکرر از تلفن های هوشــمند اســت، مرتب استراحت 
و کمتــر از آن ها اســتفاده کنید. اگر بــه مدت طوالنی 
فیلم تماشــا می کنیــد یــا فعالیت های دیگــری انجام 
می دهید، می توانید یک نگهدارنده تلفن همراه تهیه 

کنید تا تلفن هم راستا با چشم قرار گیرد.
۴- حرکات کششی انجام دهید

هر یک ســاعت، در انتهــای صندلــی خود بنشــینید و 
بازوهای خود را به سمت بیرون و پشت بدن قرار دهید. 
تیغه های شــانه خود را به هم فشار دهید، کف دست ها 
رو بــه بــاال باشــد و چانه خــود را جمــع کنید تا ســرتان 
دقیقًا باالی بدن باشــد. در حالی کــه نفس های عمیق 
می کشــید، هر بــار ۳۰ ثانیــه در این وضعیــت بمانید. 

سپس سه تا چهار بار این ورزش را تکرار کنید.
منبع: تبیان
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زندگی سالم 
 دو شنبه 
    3 آذر 1399   
شماره 1750 

* درباره پرونده زندگی ســام با موضوع جشنواره های 
بین المللی می خواســتم بگم اگر در اسپانیا هم قیمت 
تخم مرغ سر به فلک بکشد، دیگه عمرا یک شونه تخم مرغ 

رو بکوبن به دشمن فرضی!
* مشاور صفحه خانواده گفته که فکری نباید کامنت های 
پیجش رو می بست تا صدای انتقادها رو بشنوه اما وقتی 
بعضی فالوئرهای اینستا شخصیت ندارن و فقط فحش 

میدن، راهی به جز بستن کامنت ها نخواهد بود.
* مقدار زیــادی از صفحه ســامت را به مطلبــی درباره 
دستمال توالت اختصاص دادین که اصا کسی جدیش 
نمی گیره. الزم بود این قــدر درباره اش توضیحات داده 

بشه؟
* تنها نابودگر عشق در زندگی مشــترک که در صفحه 
خانواده مطلبی درباره اش زدین، خیانته که متاســفانه 

هر روز هم داره آمارش می ره باالتر و بهش اشاره نشده.
* از دیدن آقــای واحــدی در صفحه ســالمندان خیلی 
خوشحال شــدم. مردی دوست داشتنی، با ادب و البته 

شوخ. خدا حفظش کند ان شاءا... .
* فکری نشون داد که هنوز برای مربیگری استقال 
خیلی کوچیکــه. کا تیــم رو  برد  تــو حاشــیه  با  یک 
باخت. به جای هدر دادن زمان، باید زودتر اخراجش 

کنن و استرا رو برگردونن.
* به تازگی درگیر کرونا شدم و مرا در بیمارستان ارتش 
بستری کردند. خواستم از زحمات و رسیدگی های کادر 

این بیمارستان از طریق زندگی سام تشکر کنم.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز پختن شیرینی جدید خانگی

قرار و مدار

امروز دستور پخت یک شیرینی جدید خانگی 
رو که تا حاال بلد نبودیــن از توی اینترنت یا 
کتاب های آشپزی پیدا کنین و برای درست 
کردنش، دست به کار بشین. 
هم پختنش بــرای خودتون 
یک تجربه جالبه و هم بعدش 
باعــث خوشــحالی 
بقیه اعضای خانواده 

میشین

مخاطب گرامی، بــا توجه به متن 
پیامک تان و مشــکلی کــه مطرح 
کردید، الزم است به چند نکته که 
در ادامه مطرح خواهد شد، توجه 

داشته باشید.

قهر کردن را چه کسی یادش داده؟
اول این که قهر کردن یک نوع رفتار ناســازگار است و 
کودک ممکن است بر اثر یادگیری آن را آموخته باشد  

مثا در رفتار والدین یا اطرافیان آن را دیده و یاد گرفته 
است. نکته بعدی این که معموال کودک به دلیل دیدن 
بی توجهی  والدین، سعی می کند با قهر کردن توجه 

آن ها را به خود جلب کند.

نوع رفتارتان با کودک را بررسی کنید
زمانــی کــه کــودک خواســته ای دارد و از ســمت 
والدیــن اجابت نمی شــود،   با قهر کــردن والدین 
را مجبــور می کند تــا خواســته او را پاســخ دهند. 

شــما مادر گرامی با توجــه به نکات مطرح شــده، 
لطفا نوع رفتار خود با کودک تان را بررســی کنید 
و اگر خود یا همســرتان رفتار قهر کــردن را انجام 
می دهید، ســعی کنید آن را اصــاح کنید. اگر به 
عاقه های کودک خود و صرف وقت و بازی کردن 
با او کم توجهی می کنید، سعی کنید برایش وقت 
بیشــتری بگذارید و با او بــازی و صحبــت کنید تا 

بیشتر محبت و نوازش شما را دریافت کند.

قهر را تقویت نکنید
اگر فرزندتان برای رســیدن به هر خواسته ای قهر 
می کند، ســعی کنید این رفتارش را تقویت نکنید 
و بی توجه باشــید تــا آرام آرام خاموش شــود. نکته 
مهم دیگر این است که حتما با کودک خود همدلی 
کنید. مثــا اگر چیــزی می خواهــد و به صاحش 
نیســت و االن مهیا نیست، ســریع نگویید نه، بلکه 

همدالنه پاســخ دهیــد و بگوییــد: »می دانــم االن 
ناراحتی ولی فان چیز را نمی شود بگیریم.«

صبور باشید
الزم است برای دســتیابی به این هدف صبور باشید، 
موارد ذکر شده را حداقل یک ماه انجام دهید و پس از 
آن رفتار خود و فرزندتــان را ارزیابی کنید و در صورت 
نیاز به بررسی بیشتر و دریافت کمک تخصصی از یک 

مشاور راهنمایی بگیرید.

پسر 2 ساله ام بعد از قهر کردن، سرش را به زمین می کوبد

روش شست وشو| ابتدا تخته را درون آب قرار 
دهید تــا موادغذایی  چســبیده بــه آن، راحت تر 
جدا شود. ســپس با استفاده از اســفنج، اسکاچ 
و ... به خوبی آن را شست وشو دهید تا ذرات ریز 
موادغذایی از روی آن جدا شــود. در روش دیگر 
ابتدا روی تخته را با دســتمال آغشــته به ســرکه 
تمیز کنید، سپس دســتمال دیگری را با محلول 
آب اکســیژنه 3 درصد آغشــته کنید و روی تخته 
بکشــید. پس از ۱۰ دقیقــه تخته را بــا آب گرم و 
صابون شست وشــو داده و خشــک کنیــد. بهتر 

است تخته برش مرغ و گوشت جدا از تخته برش 
میوه ها و سبزیجات باشد چون نوع آلودگی این 

مواد با هم متفاوت است.

روش ضدعفونــی| بــرای ضدعفونی کــردن 
تخته آشپزخانه باید محلولی با یک نسبت سرکه 
و دو نســبت آب تهیــه کنیــد و روی تختــه بریزید 
تا همــه ســطح تخته بــه مــدت ۱۰ دقیقه خیس 
بخورد. ســپس تختــه را بــا آب گرم شست وشــو 
دهید و در هوای آزاد خشک کنید. روش طبیعی 

دیگــر بــرای ضدعفونــی تختــه، تهیــه اســپری 
آنتی باکتریال طبیعی است. برای درست کردن 
این اسپری، ۱۰ قطره روغن اسانس استوقدوس 
را با یک فنجان آب ،مخلوط و سطح تخته را با آن 

اسپری کنید و اجازه دهید کامًا خشک شود.

بوی بــد زدایی| برای رفع بوی بــد تخته، پس 
از هر بــار مصرف روی ســطح تختــه کمی نمک 
بپاشــید. ســپس با اســتفاده از برش لیموترش 
ســطح آن را تمیــز کنیــد، بــا آب داغ بشــویید و 
خشــک کنید. ترکیب نمــک و آب لیمــو باعث از 
بین رفتن بــوی تخته خواهد شــد. ضمن این که 
آب لیمو بــرای از بین بــردن لکه ســبزیجات هم 

مناسب است.

تمیزکاری اساسی| هر چند وقت یک بار تمیز 
کردن اساسی تخته پاستیکی به خصوص زمانی 
که گوشــت، مرغ یا ماهی روی آن خرد می شود 
الزم اســت. یک قاشــق مرباخوری سفیدکننده 
را به یک لیوان آب اضافه و تخته را در آن غوطه ور 

کنید. اجازه دهید کمی در آن بماند، سپس تخته 
را با آب داغ بشویید.

خشــک کــردن تختــه| تخته هــا به خصوص 
نوع چوبی آن، بافاصله بعد از شســت وشو باید 
به کمــک حوله مخصوص خشــک شــود. خیس 
ماندن تخته های چوبــی در طوالنی مدت باعث 
ورم کــردن بافــت چــوب می شــود و تختــه تاب 
برمی دارد. تخته چوبی را هرگز در ماشین ظرف 
شویی قرار ندهید اما تخته های برش پاستیکی، 
شیشه ای و اکریلیک غیر متخلخل را می توان در 

آن شست.

نگهــداری تختــه چوبــی بــا روغــن| بــرای 
نگهــداری از تخته چوبی از یــک روغن خوراکی 
اســتفاده کنید تا از ورود آب بــه تخته جلوگیری 
شــود و حالت طبیعی خود را حفــظ کند. روغن 
را به همه قســمت های تخته آغشــته کنید و یک 
شــب تا صبح نگه دارید تا به بافــت آن نفوذ کند. 
ســپس اجازه دهید تخته خشک شود. فراموش 
نکنید که همه تخته های برش در نهایت فرسوده 
و شــیارهای ایجاد شــده روی آن به سختی تمیز 

می شوند، پس آن ها را کنار بگذارید. 

بانوان

 نحوه انجام این پژوهش
در این تحقیق که در دانشــگاه فلوریدا انجام شــده از 5۰۱ دانشــجوی مرد 
خواسته شد که ظرف های کثیف را بشــویند اما قبل از شروع کار، آن ها را به 
دو گروه تقسیم کردند. از گروه اول خواستند که با دقت و تمرکز ظرف بشویند 

و روی بوی مایع ظرف شویی، دمای 
آب و لمس ظرف ها تمرکــز کنند و از 
گروه دوم خواستند ابتدا صرفا ظرف 
شستن را توصیف کنند و بعد مشغول 
به کار شــوند. نتیجــه کار جالب بود. 
گروه اول که با تمرکز مشــغول به کار 
شــدند، اســترس کمتری داشــتند و 
میزان رضایت آن ها از زندگی بیشتر 
بود اما گــروه دوم، به مقــدار کمتری 

بعد از انجام این فعالیت با کاهش استرس روبه رو شدند.

 آرام شدن فکر با شستن ظرف ها
به گفتــه »آدام هانلــی«، دانشــجوی دکترا در کالــج  FSUو مدیر ارشــد این 
پژوهش ،در زمان شستن ظرف ها، تمرکز و دقت روی بوی مایع ظرف شویی، 
دمای آب و لمس کردن ظروف باعث ایجاد حس خوب به میزان ۲5 درصد 
بیشتر از معمول و همچنین کاهش ۲۷ درصدی استرس در مردها می شود. 
عاوه بــر همه این ها، ظرف شســتن باعث آرام شــدن فکر و ذهــن مردها به 
صورت کلی می شود. البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که تعداد افرادی 
که در این تحقیق شــرکت کردند، محدود بود و برای به دست آوردن نتیجه 
قطعی باید تحقیقات بیشتر روی افراد بیشــتر انجام شود. شایان ذکر است 
پژوهش های قبلی نشان داده بود که مشارکت شــوهرها با همسر در انجام 
اموری همچون شستن ظرف ها منجر به ارتقای کیفیت روابط زن و شوهری 

و بهبود کیفیت زندگی مشترک می شود. 

کاهش 27 درصدی استرس آقایان 
با شستن ظرف ها

یکی از موضوعاتــی که به خصوص در شــبکه های  
اجتماعی با آن شوخی می شــود، ظرف شستن توسط 
مردهاست. در همین حال جالب است بدانید که بعضی 
از افراد، زمانی که دچار استرس و اضطراب می شوند 
به سراغ شستن ظرف ها می روند و این کار آن ها را آرام می کند و در مقابل 
برای گروهی از افراد هم شستن ظرف ها، کاری بسیار سخت است که به 
آن هیچ عالقه ای ندارند. تحقیقات جدید روان شناسان نشان می دهد که 
ظرف شستن توسط آقایان اگر با تمرکز و دقت باشد، می تواند ذهن را آرام 
کند و استرس را کاهش دهد. در ادامه، نکاتی درباره این پژوهش و نتایج 

آن خواهید خواند.

dailymail :فرنگیس یاقوتی |    مترجم  منبع

 از دنیای
 روان شناسی 

اصول تمیزکاری تخته های برش آشپزخانه

 تخته های برش یکی از رایج ترین ابزار هر آشــپزخانه اســت که باید در نگهداری و تمیز 
نگه داشتن آن بســیار دقت کرد. این تخته ها به دلیل نوع کاربردشان در معرض آلودگی های 
غذایی هســتند و در صورت غفلت از تمیزکاری آن، می توانند یکی از منابع مضر باکتریایی 
مثل ای کولی و سالمونال باشند. بنابراین برای تمیزکاری و میکروب زدایی آن باید روش های 
خاصی به کار گرفته شود. اگرچه روش تمیز کردن بسته به نوع و جنس تخته متفاوت است اما 

روش های عمومی تر برای انواع آن وجود دارد که آن ها را معرفی خواهیم کرد.

eatright cookinglight  :فاطمه قاسمی |    مترجم  منابع

  قدردانی از همسر، او را پررو نمی کند
یک اقدام بسیار مهم و سازنده در روابط زن 
و شوهری، قدردانی و تشکر از همسر بابت 
خوبی ها و رفتارهای مثبتی است که طرف 
مقابل در زندگی مشــترک دارد. متاسفانه 
بیشــتر ما خود را ملزم می دانیــم که از یک 
غریبه یــا فرد دورتــر از همســر در قبال یک 
لطــف یــا زحمتــی کــه برای مان کشــیده، 
بسیار ســپاس گزار باشــیم ولی به همسر و 
محیط خانواده که می رسد، خود را درگیر 
تشکر نمی کنیم و بدتر این که، چنین کاری 

را الزم و ضــروری نمی دانیم. بعضــی از ما 
این گونه عــادت کردیــم و حتی متاســفانه 
عــده ای معتقدنــد کــه تشــکر از همســر او 
را پــر رو می کنــد، یــا او دارد وظیفــه اش را 
انجــام می دهــد بنابرایــن نیازی به تشــکر 
نیســت و ... . عــده ای از زوج ها هم بیشــتر 
عــادت دارند کــه عیب جویی کننــد و فقط 
مشــکات و عیوب طرف مقابــل را ببینند. 
آن ها می توانند ساعت ها درباره ایرادهای 
همســر خود صحبــت کننــد و حتــی هیچ 
خوبی را به یاد نیاورند. نه این که همسرشان 

اصا خوب نیســت، متاســفانه آن ها ذهن 
را فقط به پرورش و ســخن گفتن از عیب ها 
عــادت داده انــد. همان طــور کــه دیده اید 
در ایــن برنامه یــک آیتــم زیبــا و درس آموز 
وجود دارد که زن و شوهر تک به تک در یک 
زمان مشخص از همدیگر تشکر می کنند. 
جالب تر این که به یک تشــکر کلی بســنده 
نمی شود و زوج باید چند کار و رفتار مناسب 
طرف مقابــل را قید کننــد تا برنده شــوند. 
فرامــوش نکنیــد کــه تشــکر و قدردانی از 
همسر رفتار بســیار پســندیده ای است که 
هم دین و هم اخاق و هم علم روان شناسی 
برای بهبود رابطه زن و شوهری آن را توصیه 
می کنند. قدردانی طــرف مقابل را دلگرم 
می کند و اشــتیاق به تکرار انجــام آن کار را 
افزایــش می دهد. همچنیــن باعث تقویت 
صمیمیت بین زن و شوهر می شود. به طور 
خاصــه می تــوان گفــت تشــکر از یکدیگر 
باعث افزایــش آرامش، امنیت و احســاس 

خوب داشتن از زندگی مشترک می شود.

  این آیتم را در خانه اجرا کنید
بخش دیگر ایــن برنامه نشــان می دهد که 
هر کســی چقــدر از عایق و خواســته های 
همسرش شــناخت دارد. مسلما هر اندازه 
زن و شــوهر از همدیگر شــناخت بیشتری 

داشــته باشــند و همدیگر را بهتر و کامل تر 
بشناســند، کمــک موثرتــری بــرای رفــع 
تعارض ها و چالش های بیشــتر در زندگی 
مشترک خواهد کرد. شــاید این آیتم فقط 
برای لحظاتــی خنــده را بر لب های شــما 
بیاورد اما هنگام تماشایش به این فکر کنید 
که شما در این ســال ها چقدر از همسرتان 
شــناخت پیدا کرده  اید و مهم تــر این که در 
تصمیم گیری ها و رفتار با او بر اساس همین 

شــناخت ها، برنامه ریــزی کرده اید. 
توصیــه می کنــم همین بخــش را به 
همراه شرکت کننده های تلویزیونی، 

شــما هم در خانــه با همســرتان اجرا 
نتیجــه اش  شــاید  کنیــد. 

شــگفت انگیز  برای تــان 
باشد.

  نامه نگاری
بخش هــای  از  یکــی 

دراماتیک این برنامه 
اشــک  گاهــی  کــه 
کننده هــا  شــرکت 

در  را  بیننــدگان  و 
نامــه  خوانــدن  مــی آورد، 

همســری اســت که انــگار فوت 
کــرده و حرف هایــی را نوشــته 

کــه فرصــت نیافتــه رو در رو به همســرش 
بگویــد. ایــن آیتــم از منظــر روان شناســی 
یک نامــه نوشــتن ســاده نیســت، در واقع 
می توانــد نیــاز بــه آمــوزش بیشــتر بــرای 
یادگیــری مهارت هــای زندگی را بــه زن و 
شــوهر یادآوری کند. برای حفــظ و پویایی 
بیشتر زندگی مشترک مهارت های زندگی 
نقش کلیــدی دارنــد. ارتباط موثــر، رفتار 
جرئت مندانه، ابــراز عاقه اصولی و کمک 
گرفتن از روش هــای حل مســئله از جمله 
این مهارت هاست که در این نامه نگاری ها 
به چشــم می آید. به عنــوان مثال مشــکل 
فرضی بین مادرشــوهر و همســر را چگونه 
باید جمع کرد که تا آخر عمر وجود نداشته 
باشــد؟ ایــن کار فقــط و فقــط با بلــد بودن 
مهارت های زندگــی به طــور منطقی حل 
و فصل می شــود. در صورت نداشــتن این 
مهارت هــا، نارضایتی ها و آســیب هایی به 
وجــود می آیند که ســال ها ادامــه خواهند 

داشت.

  حس خوب زندگی در زوجی نو
این برنامه نشان می دهد که برای خوشبخت 
شدن و داشتن حس خوب در زندگی، حتما 
الزم نیست که بسیار پولدار بود. زوج هایی هم 
بودند که با امکانات بسیار کم زندگی را شروع 
کرده و با قناعت ، نداشتن چشم وهم چشمی 
و ســاده تر زندگی کردن، طعم واقعی آرامش 
را در کنــار یکدیگــر چشــیده اند. آن هــا 
بر خــاف تصــور بعضــی جوانــان این 
دوره که فقــط دارایی بیشــتر را الزمه 
خوشــبخت تر شــدن می داننــد، بــه 
رمــوز دیگــری بــرای لــذت 
بردن از زندگی مشــترک 
دســت یافته اند. در واقع 
بینندگان بهتر اســت به 
این برنامه فقط به چشم 
ســرگرم  برنامــه  یــک 
کننده نــگاه نکنند، بلکه 
بعــد از دیدن »زوجــی نو« 
فکــر کننــد و نگاهــی بــه 
بینش هــا و تفکــرات خود 
در زندگی مشترک داشته 
باشند و خوبی های یکدیگر را 

بیشتر ببینند.

نگاهی نو به زندیگ مشرتک در »زوجی نو«

به راه انداختن یک چالش برای تشــکر از همسر در فضای مجازی با   
#ممنونم_ که توسط برنامه »زوجی نو«، اقدامی تحسین برانگیز است که 
یک بار دیگر، اهمیت تشکر از همسر و فکر کردن به ویژگی های مثبت او 
را به یاد مخاطبان آورده است. »زوجی نو«، اسم یک مسابقه تلویزیونی 
خانوادگی است که با هدف توجه به بنیان خانواده، ایجاد روحیه شادابی و نشاط و تشویق 
جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده طراحی شده و شب های شنبه، یک شنبه، پنج شنبه 
و جمعه از شبکه سه پخش می شود. این مسابقه با اجرای »باربد بابایی« در هر قسمت 
میزبان دو زوج جوان است و برنامه شــامل بخش های متنوع، مهیج و جذابی است  و 
با بخش های کارشناسی شــده توأم با ابتکار و خالقیت قرار است که لحظات شاد و 
دلچسبی را برای مخاطبان خودش فراهم کند. قبل از نگاهی روان شناسانه به بخش های 
مختلف این برنامه از شما می خواهم که این مســابقه را فقط برای سرگرم شدن نگاه 

نکنید زیرا با کمی تامل، رموز خوشبختی را هم در آن خواهید دید.

محوری

فریبا البرز| کارشناس ارشد مشاوره خانواده

این مسابقه را فقط برای سرگرم شدن نگاه نکنید زیرا  با 

کمی تامل، رموز خوشبختی را هم در آن خواهید دید

رمیسا ایزدپناه |    کارشناس ارشد روان شناسی

 تربیت 
فرزند

مادری ۱۹ ساله ام و پسری دو ســاله دارم. او برای  هر موضوعی فوری قهر می کند و 
سرش را محکم به زمین می کوبد. لطفا راهنمایی کنید چطور کمکش کنم تا این موضوع 

از یادش برود و سرش را بعد از ناراحت شدن، به زمین نکوبد؟



 »کیپ تــاون« دومیــن شــهر پرجمعیــت آفریقــای جنوبــی اســت امــا بســیار آرام و 
بی  سروصداست. طبیعت زیبای این شــهر به شــیوه های مختلف هر تازه واردی را شگفت زده می کند. 

ازجمله پدیده های طبیعی و نادر کیپ تاون، ساحل کفی »سی پوینت« در نواحی خارجی شهر است. این 
پدیده مثل این می ماند که دریا و اقیانوس به فنجان بزرگی از کاپوچینو تبدیل شده باشد و کسی صدها تن 

شیر و قهوه را در اقیانوس خالی کرده و هم زده باشد اما درواقع این کف بسیار غلیظ زمانی به وجود می آید که 
نمک موجود در آب با ضایعات جانداران دریا مخلوط می شــود. تمامی این  مواد به دلیل وجود موج های بزرگ 

با هم مخلوط می شــود و چنین پدیده خارق العاده ای را به وجــود می آورد. این پدیده تقریبا هر 10ســال یک بار 
اتفاق می افتد. شــهر کیپ تــاون به دلیــل فعالیت های 

محیط زیســتی مثبتــش، رتبــه هفتــم را در جهــان دارد. 
ازجمله اقدامــات جالب این شــهر برای مراقبــت از زمین، 

عالوه بــر ســاخت مســیرهای دوچرخه ســواری مثــل خیلی 
از شــهرهای دنیــا، امکان ســوار کــردن دوچرخه هــا به همراه 

دوچرخه ســوار در داخل اتوبوس اســت. به این ترتیــب هر عذر و 
بهانه ای برای استفاده از خودروی شــخصی در بعضی مسیرها به 

صفر می رسد.
  timeslive، eligasht :منابع
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری

بدانیم 

سفرنامه

 زندگی سالم
  دوشنبه

    3  آذر  1399    
 شماره 1۷۵۰ 

theatlantic.com :عکس از

رفقا سالم!
این  روزهای برفی و بارونی، اگه مجبور 

شدیم از خونه بریم بیرون، چتر یادمون نمی ره. 

ماسک زاپاس هم حتما همراهمونه برای این که هروقت 

ماسِک روی صورت مون خیس شد، از زاپاس استفاده کنیم. البته 

قبلش دست هامونو ضدعفونی می کنیم، بعد صورت مونو خشک می کنیم و 

شماره پیامک 2000999از خودمون مراقبت کنیم؟بعد ماسک دومو می زنیم. شما چه راه هایی سراغ دارین که این روزها 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

ساحل کاپوچینویی در کیپ تاون  

فاطمه قاسمی| روزنامه نگار

کشاورزی درحال غذادادن به اردک ها 

گفت و گو

        در6 سالگی آفرودکار شدم
  محمدمهــدی اعجوبه  در ســه ســالگی با 
آفرود آشــنا و به این رشــته عالقه مند 
می شــود. ســه ســال بعــد وقتــی 
کــه پاهایــش به ســختی بــه پدال 
گاز و کالچ می رســیده  اســت، 
تمرین هایش را شــروع می کند. 
این طــور  را  ماجــرا  خــودش، 
تعریف می کند: »از سه سالگی با 
پدربزرگم که آفرودکار اســت، سر 
تمرین می رفتم و بغل او می نشستم. 
به تنهایــی پشــت  در شــش ســالگی، 
فرمان نشستم و بدون هیچ ترسی رانندگی 
می کــردم. پدربزرگم یکــی از بهتریــن راننده های 
آفرود و استاد این کار اســت«. پدر و مادر محمدمهدی در ابتدا از رانندگی او باخبر نبودند 

و او مخفیانه با پدربزرگش رانندگی می کرده است. 
او در این باره می گوید: »والدینم اوایل خبر نداشتند 
تــا این کــه یــک روز در پیســت بــا پدربزرگــم تمرین 
می کردم، یک نفر از ما فیلم گرفت و توی اینستاگرام 
گذاشت. پدرم فیلم را دید و وقتی متوجه استعدادم 
شــد، مخالفتی نکــرد. درکنــار آفرود، درســم را هم 
خوب می خوانــم چون دوســت دارم در آینده خلبان 

بشوم«.

    عاشق بنز آفرودی هستم
یک آفرودکار، عشــق ماشــین هم هست. عشق های 
محمدمهــدی، یکــی دوتــا نیســتند؛ بنــز، پاتــرول، 
لندکروز، رونیز و پرادو اما اگر قرار به انتخاب کردن 
باشــد، می گویــد: »ازمیــان ایــن  خودرو ها، بیشــتر 
عاشق بنز آفرودی هســتم چون قدرت زیادی دارد. 
یــک روز کــه پولــدار بشــوم، حتمــا یکــی از این ها را 
می خــرم. خودرویی کــه االن با آن تمریــن می کنم، 

پاترول بابابزرگم است«. از او درباره پیســت هایی که در آن ها رانندگی می کند، می پرسم: 
»در کوهســتان، کویر، مناطق جنگلی و باتالقی رانندگی می کنم اما خب خیلی خطرناک 
است. یادم هست یک روز پدربزرگم در خودرو نبود و من تنها بودم. خودرو روغن ترمز خالی 
کرده بود. از کوه که پایین می آمدم، مجبور شدم دستی بکشم. بچه هایی که تازه می خواهند 

آموزش ببینند، باید خیلی مراقب باشند و بی احتیاطی نکنند«.

       اسمم را در گینس ثبت کردم
از کوچک تریــن آفــرودکار جهان، دربــاره رکوردهایش ســوال می کنــم: »در ایــران برای 
اولین بــار رکورد 1دقیقــه و 22ثانیه و 63صــدم ثانیه ای عبــور از موانع را ثبــت کردم و در 
گینس اسمم به عنوان کوچک ترین آفرودکار جهان ثبت شده است که کارهای ثبت رکورد 
را در امارات انجام داده ام«. همان طور که می دانید یک نقشــه خوان باید کنار راننده های 
آفرود حضور داشته باشد تا مسیر را برای آن ها مشــخص کند. این نوجوان قزوینی، درباره 
نقشــه خوانش می گوید: »درطول مســابقه یک نقشــه به ما می دهند که نقشــه خوان آن را 
برای مــان می خواند تا مســیری را اشــتباه نرویــم. پســردایی ام، »محمدطاها احســانی«، 
نقشه خوان من است. او هم مثل من 10 ساله است. با هم رابطه خیلی خوبی داریم و گاهی 

هم رانندگی می کند«.

    دوست دارم بهترین آفرودکار جهان بشوم
جذاب ترین و هیجان انگیزترین بخش آفرود، چیســت؟ 
نظر محمدمهــدی و آرزویــش در این رشــته را بخوانید: 
»پــرش و دورپلیســی، ســرعت زیــاد و دستی کشــیدن، 
مارپیــچ و رانندگــی در شــیب بــرای مــن خیلی جذاب 
و هیجان انگیــز اســت. آرزویــم هــم ایــن اســت کــه 
بهتریــن آفرودکار جهــان بشــوم«. این نوجــوان موفق، 
صحبت هایــش را با یک گالیه از مســئوالن و یک توصیه 
به همسن وســال هایش به پایان می رســاند: »مسئوالن 
در کشــور ما به ایــن رشــته اهمیتــی نمی دهنــد. البته 
قول هایی بــه من داده اند مثــل وعده خــودرو و حمایت 
مالی ولی عمل نکردنــد.  نوجوانانی هم که می خواهند 
آفــرود را شــروع کننــد، بایــد ازطریــق هیئت هــای 
اتومبیلرانی استان شــان اقدام کنند تــا کار را اصولی و 

بی خطر یاد بگیرند«.

کوچک ترین آفرود کار جهان هستم  

گفت وگو با نوجوان 10ساله ای که از 6 سالگی آفرود کار کرده و رکوردش در گینس ثبت شده است  
کرونا و افسردگی در نوجوانان 

بحران کرونا برای همه گروه های سنی آســیب  های روانی ایجاد  کرده اســت؛ نوجوانان هم از این 

مسئله مستثنا نیستند. تعطیلی مدارس، فاصله  اجتماعی اجباری، از دست دادن منابع حمایتی، 

کاهش تفریح، دردسرهای کالس  آنالین، دشــواری فهم مطالب درسی و حتی محدودیت های 

مالی برای دسترسی به امکانات آنالین، می تواند نوجوانان را در معرض آسیب های روانی، به ویژه 

افسردگی و اضطراب قرار  دهد. بی انگیزگی، خستگی، مشکل تمرکز، افت تحصیلی، تغییرات 

خواب و اشتها، لذت نبردن  از فعالیت های موردعالقه  سابق، غمگینی، پرخاشگری و زودرنجی 

 از نشانه های افسردگی هستند. اگر این عالیم را با شدتی زیاد و مختل کننده تجربه می کنید، به

 روان شــناس مراجعه کنید. اگر آن ها را به شــکل خفیف تری دارید، نکات زیر می تواند برای تان 

مفید باشد:

  تغییــر ســبک زندگی | 

در مغز ما موادی شیمیایی 1
به نــام  می شــوند  تولیــد 
انتقال دهنده عصبی. این 
مــواد همچــون پیک هــای نامه رســانی 
هستند که پیام هایی مثل غمگینی، درد، 
لذت و شــادی را با خود حمــل می کنند. 
پیام رســان اصلــی دخیل در افســردگی 
»سروتونین« نام دارد. سبک زندگی ما بر 

تولید این پیام رســان ها اثر مســتقیمی دارد. خــواب کافی، مصــرف غذاها، مغزها، ســبزیجات و 
میوه های مفید، بر ســطح ســروتونین تأثیر دارد. برای مثال مصرف موز، تخم مرغ، ماهی، ورزش 

منظم به ویژه یوگا، به افزایش سروتونین و کاهش افسردگی کمک می کند.
تغییر الگوهای فکری | نگاه مثبت اندیشــانه به زندگی، سطح سروتونین را بسیار 

افزایش می دهد. قراردادن یادداشــت های مثبت درمعرض دید، کاهش ارتباط با 2
افراد بدبین و منفی نگر، افزایش ارتباط با خانواده و دوســتان مثبت اندیش، گوش 
ندادن به موسیقی های غم انگیز و با محتوای منفی، ساختن دفترچه   رویاها و اهداف 
آینده و مــرور روزانــه  آن، ارزیابــی مجــدد رو یدادهای منفــی و یافتــن جنبه های مثبــت آن ها، به 

مثبت نگری شما کمک می کند.
شکستن چرخه  سرکوب احساسات و تنهایی | سرکوب هیجانات نه تنها آن ها را 

کاهش نمی دهد بلکه تشدیدشان می کند. وقتی در خلوت و افکار منفی خود غرق 3
می شوید ، درباره حال خود حرف نمی زنید و احساســات تان را سرکوب می کنید، 
احساس منفِی بیشــتری پیدا می کنید، تمایل تان به تنهایی بیشــتر می شود و این 
چرخه به همین ترتیب ادامــه می یابد. خود را به ارتبــاط با افراد مورد اعتمــاد وادار کنید و چرخه  
گوشــه گیری و تنهایی را بشکنید. اشــکالی ندارد که احساس کالفگی و افســردگی می کنید. از 
دوستان تان کمک بخواهید. در گروه های حمایتی شرکت کنید و درصورت دسترسی نداشتن به 

هیچ یک  از این ها، احساسات منفی تان را روی کاغذ بنویسید و بعد آن را دور بیندازید.
فعال ســازی رفتاری | درمان »فعال ســازی رفتاری« به طور ویژه برای افســردگی 

طراحی شده اســت. این درمان معتقد اســت نبــود فعالیت رفتــاری و متعاقبًا عدم 4
دریافــت پاداش های مثبت، ســبب کاهــش فعالیت رفتاری و تشــدید افســردگی 
می شود. فهرســتی از فعالیت های پاداش دهنده را براســاس درجه  دشواری تهیه 
کنید؛ یعنی از بســیار آســان تا دشــوار. از موارد آســان شــروع کنید و هر روز یکی از کارهــای ذاتًا 
لذت بخش یا پاداش دهنده را انجام بدهید. این کار ســبب شکســتن الگوی ســکوِن شما و بهبود 

ُخلق تان می شود.
 نظارت بر ُخلق  | دفترچه ای تهیه کنید متشکل از سه ستون: موقعیت، رفتار و خُلق. 

روزانه نظارت کنید چه ارتباطی میان موقعیت ها، رفتار و ُخلق شما وجود دارد. به ُخلق 5
خود از بسیار خوب تا بسیار بد نمره بدهید. 

مشخص کنید کدام موقعیت ها و 
کارها با روحیه  بهتر و کدام ها با روحیه  

بدتر شما مرتبط هستند. حاال 
که این الگوها را مشخص 

کردید، رفتارهایی را 
که با روحیه  مثبت تان 

ارتباط 
بیشتری 
دارند، با 

رفتارها و 
موقعیت های 

کاهش دهنده  ُخلق 
و روحیه  خود جایگزین 

کنید.

صادق جهانی| خبرنگار

انسیه برزویی| روان شناس بالینی

 آفرود، برای خیلی های مان اسم آشنایی  اســت؛ بعضی های مان پای تلویزیون 

از تماشای رانندگی در کوه، کویر و جنگل میخکوب شده ایم و بعضی های مان 

شــانس این را داشــته ایم که توی یکی از آن ماشــین های قــوی کنار یک راننــده کاربلد 

بنشــینیم. در »جوانــه« این هفتــه با نوجوانی آشــنا می شــویم کــه خودش یکــی از این 

راننده های کاربلد است. »محمدمهدی افشار«، پسر 10ساله اهل قزوین، کوچک ترین 

آفرودکار جهان است که پیش پدربزرگش آموزش دیده  و حاال برای خودش یک پا راننده 

است. شما را به خواندن این گفت وگوی جذاب دعوت می کنیم.

سبزانگشتی 

شــما گفتین:  جوانه میشــه به کارشناساتون 
بگید درباره افسردگی این روزهای نوجوانان 

به خاطر کرونا توضیح بدن؟ 
پویا روغنی

محمدمهدی و محمدطاها

 کاالی خارجی 
 یا داخلی؛ کدام

  برای محیط زیست 
بهتر است؟ 

 

مریم ملی| روزنامه نگار

شــنیده اید کــه می گوینــد: »ایــن 
جنسش ترکه، هیچ کارش نمیشه. 
تن  پوشــش خیلــی قشــنگه. یه بار 
ایرانــی  جنــس  دیگــه  ببــری، 
نمی خری«؟ می دانستید که با همه 
خوبی هایــی کــه شــاید بعضــی از 
جنس های خارجی داشته باشــند، 
خریدشان می تواند به محیط زیست 
صدمه بزنــد؟ کمی عجیــب به نظر 
می رســد و حتی غیرقابل باور ولی 
واقعی اســت، می خواهیــد بدانید 

چطوری؟

با خرید لباس های 

ایرانی، قاره پیمایی و 

حمل و نقل بین کشورها 

کاهش می یابد، گازهای 

گلخانه ای کمتری تولید 

می شود و درنتیجه 

محیط زیست کمتر آسیب 

می بیند.

در کاالهای داخلی، 

حمل ونقل کمتر 

باعث می شود 

بسته بندی های 

پالستیکی کمتری 

استفاده بشوند و 

تولید زباله هم کاهش 

یابد.

برای تولید اجناس داخلی 

کلی آب و برق و انرژی 

مصرف می  شود و با خریدن 

تولیدات کشورهای 

خارجی باعث می شویم 

همه این انرژی هایی که 

داخل کشورمان مصرف 

شده است،  هدر برود.

این قاعده نه تنها برای 

کشور ما که برای تمام 

کشورها صدق می کند؛ 

استفاده کردن از 

تولیدات داخلی، مراقبت 

از انرژی ها و مواد اولیه 

و محصوالت داخل 

کشورمان است. 

تولید داخلی از محصوالتی 

استفاده می کند که داخل کشور 

وجود دارند؛ مثل پشم، پنبه و 

نخ برای لباس ها و باعث می شود 

هزینه ای که برای این مواد 

اولیه شده است،  هدر نرود 

و نیاز پوشاک مردم کشور را 

برطرف کند.
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چه کسی تفنگداران 
المپيکی را شانتاژ می کند؟

تکرار سناریوى استراماچونی 
براى ببرسياه؟

برگزار� جلسه �ميته انضباط� د&اباته و انتظار برا� را� شيخپشت پرده نااميد� �ميته   مل�  المپي� از رفع اختالفات تيرانداز� 

آماده باش فکرى به مظاهرى
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مهدى خانىمهدى خانى؛؛  7777 بازى  بازى 
در در 44 سال و فقط  سال و فقط 77 گل! گل!

اتلتیکــو، کابــوساتلتیکــو، کابــوس
 بارســا و رئــال! بارســا و رئــال!

تاخت و تاز مردان سيمئونه در الليگاتاخت و تاز مردان سيمئونه در الليگا
آمار شائبه برانگيز جانشين آل �ثيرآمار شائبه برانگيز جانشين آل �ثير

وساطت سیدجاللوساطت سیدجالل براى  براى 
بازگشت عالیشاه به تمریناتبازگشت عالیشاه به تمرینات

واکنش جالب سرمربى واکنش جالب سرمربى 
پورتو به گلزنى طارمىپورتو به گلزنى طارمى

1010آذر تاریخ حضور فکرى آذر تاریخ حضور فکرى 
در در کمیته انضباطىکمیته انضباطى  

سبقت رونالدوسبقت رونالدو
از پوشکاش افسانه       اىاز پوشکاش افسانه       اى

سيدحسين حسين� تقر�با ٣ سال پيش توانست با 
بســته نگه داشــتن دروازه اســتقالل به مدت ٨٧٢ 
دقيقه ر*ورد *لين شيت در تار�خ فوتبال ا�ران را از آن خود *ند. 
حســين� در حالــ� بــه ا�ن ر*ورد رســيد *ه توانســته بــود رقيب 
سرشــناس و مطرح خود �عن� سيدمهد6 رحمت� را در استقالل 
نيم?ت نشين *ند و در همان سال با نما�ش خوب خود هواداران 
آب� را به ظهور �A شــماره �A شــش دانگ اميــدوار *ند. اما ا�ن 
درخشــش تــداوم نداشــت و بعــد از شــروع� خوب در اســتقالل 
روزها6 بد حســين� در قفس تور6 فرا رســيد و دروازه بان جوان 
آب� هــا روزبه روز نااميد*ننده تر از قبل ظاهر شــد. همين مســئله 
هــم باعث شــد تا در آســتانه ليگ بيســتم جــذب �ــA دروازه بان 
مطمئن در دســتور *ار اســتقالل� ها قــرار بگيــرد و درنها�ت هم 
رشــيد مظاهــر6 از ترا*تــور بــه عنوان رقيــب جد�د حســين� به 
اســتقالل آمــد. عدم ثبــت قــرارداد در شــروع ليگ باعث شــد تا 
و  بگيــرد  قــرار  اســتقالل  دروازه  درون  اول  بــاز6  در  حســين� 
*لين شــيت در همين بــاز6 نيز ف?ر6 را مجاب *ــرد *ه در هفته 

دوم هم از همين دروازه بان در تر*يب اصل� استفاده *ند اما ا�ن 
اعتماد پاســخ مناسب� نداشــت تا همه در هفته سوم ليگ منتظر 
اولين باز6 رســم� مظاهــر6 برا6 آب� ها6 پا�تخت باشــند. در 
فصل گذشته بدون رقيب بودن حسين حسين� باعث شد تا او در 
هر شرا�ط� انتخاب نخست *ادر فن� باشد و در تمام� باز6 ها6 
ليــگ برتر، جام حذف� و ليگ قهرمانان آســيا به ميــدان برود اما 
حاال حســين� برا6 فصل جد�د �A رقيب مل� پوش به نام رشيد 
مظاهر6 دارد *ه بدون شــA فرصت بــاز6 در تمام� د�دارها6 
ليگ را از حسين� خواهد گرفت. هرچند سيدحسين حسين� در 
٢ بــاز6 ابتدا�ــ� ليگ بيســتم به دليل مشــ?الت ثبت قــرارداد 
مظاهــر6 في?ــس دروازه آب� ها بود اما ش?ســت ٢-�ــA مقابل 
فــوالد باعــث م� شــود تــا احتماال شــماره �ــA اســتقالل پس از 
گذرانــدن بيش از �A فصــل حضور ثابــت درون دروازه آب� ها به 
نيم?ت تبعيد شــود؛ هرچند او اشــتباه تاثيرگذار6 رو6 ش?ست 
تيمش نداشت اما وا*نش� را هم رو6 موقعيت ها6 فوالد از خود 
نشــان نــداد تا از د�دگاه ســا�ت ها6 آمــار6 نمــره ١١ را به خود 

̂ تر�ن باز�?ن اســتقالل لقــب بگيرد. در  اختصــاص دهد و ضعي
حال� نما�ش ها6 ضعي^ حســين� در استقالل ادامه دارد *ه در 
ابتدا6 ليگ نوزدهم رحمت� از جمع آب� ها جدا شــد تا حســين� 
گلــر شــماره �ــA اســتقالل شــود اما بــا شــروع ليگ، حســين� 
درخشــش ســابق را نداشــت و درنها�ــت در ٣٠ بــاز6 ٣١ گل 
در�افت *رد. حســين� *ــه روزگار6 آقا6 *لين شــيت ليگ برتر 
بود در ليگ نوزدهم فقط ٧ *لين شــيت را بــه نام خود ثبت *رد. 
ا�ن عدد را با ١٧ *لين شــيت پيام نيازمند، گلر ســپاهان مقا�سه 
*نيد *ه با ١٧بار بســته نگه داشــتن دروازه اش در ليگ نوزدهم 
ر*ورددار شــد. حاال با احتساب باز6 ها6 ليگ نوزدهم و ٢ باز6 
ليگ بيستم تعداد *لين شــيت ها6 حسين� در ٣٢ باز6 به عدد 
٨ رسيده و اســتقالل با شماره �A جوان خود در ا�ن تعداد باز6 
٣٣ بار دروازه خود را بازشــده د�ده اســت. �عن� حسين� در ٨٧ 
دقيقه �A گل خورده و جالب تر ا�ن *ه او *ه ســلطان *لين شيت 
لقــب گرفتــه بــود در ٣٢ بــاز6 اخيرش بــرا6 اســتقالل فقط ٨ 

*لين شيت داشته؛ �عن� هر ٤ باز6 فقط �A *لين شيت!

آمار نااميد�ننده سيدحسين حسين� در ٣٢ باز� اخير استقالل

آماده باش فکرى به مظاهرى

پرسپوليس و آلومينيوم خشن ترین 
تيم هاى ليگ

پرســپوليس و آلومينيــوم هــر *ــدام بــا در�افت 
٢ *ارت قرمــز در ٢ هفتــه ابتدا�ــ� ليــگ برتــر 
خشن تر�ن تيم ها6 ليگ هستند. در پا�ان هفته 
دوم رقابت ها6 ليگ برتر، داوران ٥ بار از *ارت 
 A� قرمــز خود اســتفاده *ردند *ــه ٤ باز�?ن و
سرمرب� را از زمين اخراج *نند. در ا�ن ٥ مورد 
اســتفاده از *ارت قرمز �A باز�?ــن ذوب آهن، 
٢ باز�?ــن از آلومينيــوم و �A باز�?ــن به همراه 
�A ســرمرب� از پرســپوليس اخراج شــده اند تا 
پرســپوليس و آلومينيوم به لحاظ در�افت *ارت 
قرمــز خشــن تر�ن تيم هــا6 ليــگ برتر باشــند. 
شاهين تو*ل�، باز�?ن تيم آلومينيوم نخستين 
ســرمرب�  گل محمــد6،  و  اخراجــ�  باز�?ــن 
پرسپوليس نخســتين سرمرب� اخراج� بودند. 
 A� همچنيــن وحيــد محمــدزاده *ــه در دقيقه
باز6 تيم ها6 ذوب آهن و ماشين ســاز6 اخراج 

شد، سر�ع تر�ن اخراج� فصل هستند.

آمار نااميد�ننده سيدحسين حسين� در ٣٢ باز� اخير استقالل

پيروز� شاگردان تارتار در باز� ٦٦ دقيقه ا�
پيکان در بازى ٢ روزه ٣ امتياز از شهر خودرو گرفت

تيم فوتبال پي?ان در هفته دوم رقابت ها6 ليگ برتر فوتبال باشگاه ها6 *شور ميزبان شهر خودرو بود *ه موفق 
شد در ا�ن باز6 به پيروز6 برسد. د�دار تيم ها6 پي?ان تهران و شهر خودرو6 مشهد از هفته دوم ليگ برتر فوتبال 
باشــگاه ها6 *شــور *ه روز جمعه گذشته پس از دقيقه ٢٤ و با بارش شد�د باران معوق شده بود، روز گذشته از 
ساعت ١٦:٤٠ در استاد�وم پاس قوامين پيگير6 شد و با برترA� 6 بر صفر ميزبان به پا�ان رسيد. آرش قادر6  
در دقيقه ٥٧ ا�ن  د�دار موفق شد تA گل پي?ان را وارد دروازه شهر خودرو *ند تا پس از دو روز، ا�ن باز6 به سود 
خودروسازان تهران� به پا�ان برسد. پي?ان *ه در د�دار هفته نخست مقابل صنعت نفت آبادان ش?ست خورده 
بود، به اولين ٣ امتياز خود رسيد و به رتبه هفتم جدول صعود *رد. شهر خودرو نيز با همين تعداد امتياز و تفاضل 
گل بهتر در رتبه پنجم است. در ا�ن مسابقه ميالد فراهان� گلر شهرخودرو �A پنالت� باز�?ن پي?ان را دفع *رد.
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دروازه  بان مشهدى در چوکا

پس از حضور سعيد جالل
 راد و ميالد فراهان
 در خط دروازه 
شــهر خودرو، ســنگربان جوان و مشــهد& ا%ن تيم تصميم به 
جدا%
 از جمع عناب
 پوشان مشهد& گرفت. متين صفا%يان 
دروازه بان مشهد& شهرخودرو 7ه از محصوالت آ7ادم
 ا%ن 
باشــگاه به شــمار م
 رفــت و در آخر%ن باز& ليــگ نوزدهم به 
عنوان جانشــين مهد& رحمت
، در تر7يب شــهر خودرو قرار 
گرفــت و با اعتمــاد رحمتــ
 در د%دارها& آســيا%
، ٣ باز& 
وظيفه حراســت از دروازه تيمش را داشت، با جذب باز%@نان 
شــاخص
 چون ســعيد جاللــ
 راد و ميالد فراهانــ
 تصميم 
گرفــت تا ادامــه فوتبال خــود را در تيمــ
 د%گر دنبــال 7ند. 
 ، 
پــس از را%زن
 و مذا7ره با چند تيــم ليگ برتر& و ليگ %@
سرانجام صفا%يان تصميم گرفت تا به چو7ا تالش برود و فصل 

آ%نده را نيز در ا%ن تيم ليگ %@
 دنبال 7ند.

طرح استعدادیابی در بوکس استان
«طــرح  گفــت:  خراســان رضو&   بو7ــس  هيئــت  رئيــس 
و  نونهــاالن    
ســن رده   در  بو7ــس   
همگانــ  
اســتعداد %اب
نوجوانان ا%ن استان به صورت مجاز& آغاز شد.» امير حسين 
اخــوان عنوان 7ــرد: «در ا%ن طــرح عالقه منــدان 7ليپ ها& 
7وتــاه خــود را به هيئــت بو7س ارســال     م
 7ننــد و در پا%ان 
هــر ماه از هر رده ســن
 %V نفــر برتر در حضــور خانواده و& 
همــراه بــا مربــ
 او مورد تقد%ر قــرار م
 گيــرد.» و& بــا بيان 
ا%ن 7ه در اســتان ورزشــ@اران بســيار مســتعد& وجود دارند 
7ــه اســتعداد%اب
 آن ها نيازمنــد اجرا& طــرح منظم و مرتب 
اســت، افزود: «گــزارش ا%ن 7ليپ     هــا نيز به صــورت م@توب 
بــه اداره 7ل ورزش و فدراســيون بو7ــس ارســال  و مصــور 
م
 شــود.» و& اظهار 7رد: «اســتعداد%اب
 در رده سن
 پا%ه، 
آ%نده ســاز& برا& ا%ن رشــته المپي@
 اســت و اگــر با دقت و 
 
صبر اســتعداد%اب
 مناسب انجام دهيم، تامين فن
 مناسب

برا& تيم      ها& استان خواهيم داشت.»

ميزبانی مشهد از ليگ هندبال بانوان 
دور برگشــت مســابقات ليــگ برتر هندبــال زنــان از ٩ آذر به 
ميزبان
 باشــگاه اشتاد ســازه مشهد اســتارت خواهد خورد. 
ا%ن مســابقات در روزهــا& اعمال محدود%ت 7شــور& مجوز 
گرفتــه  و در  ٦ روز انجــام م
 شــود. البتــه پيــش از ا%ــن قرار 
بود ا%ن مســابقات از اول آذر انجام شــود 7ه به دليل شــرا%ط 
شــيوع 7رونا و درخواســت تيم ها مســابقات بــا تعو%ق ٩ روزه 
مواجه شــد. در حســاس تر%ن د%دارها& دور برگشت ، ٢ تيم 
اشتادســازه مشهد و فوالد مبار7ه سپاهان از گروه %V مقابل 
%@د%گــر قــرار خواهنــد گرفت. تيــم اشتاد ســازه بــا ٦ امتياز 
صدرنشين و فوالد مبار7ه با ٤ امتياز در رده دوم ا%ن رقابت ها 
قرار دارد. دور رفت شانزدهمين دوره از رقابت ها& ليگ برتر 
هندبــال زنان نيــز از ٢٨ مهر و با حضور ٨ تيــم در ٢ گروه به 
ميزبان
 تهران انجام شــد 7ه در نها%ت تيم اشتادسازه مشهد 

و شهيد شامل
 صدرنشين دور رفت ا%ن رقابت ها شدند.  

داشــتن  وجــود  بــا  اخيــر  ســال  چنــد  در   خراســان رضو&  بســ@تبال   
نما%نده هــا& مختلــd در رقابت هــا& ليــگ برتــر پو%ا تر  شــده و در بين 
جوانان مســتعد، شــور و هيجان
 همــراه با رقابــت به وجــود آورده 7ه با 
بــه رخ 7شــيدن توانمند& ها و اســتعدادها& بالقوه شــان ،  بتوانند جزو 
باز%@نــان ليــگ برتر& لقــب بگيرند. امســال هم در ســطح رقابت ها& 
 
ليگ برتر 7شــور ٢ نما%نده دار%م 7ه هر 7ــدام از باز%@نان جوان و بوم
با اســتعداد بهره م
 برنــد و در آ%نده م
 تواننــد حرف ها%
 برا& گفتن 
داشــته باشــند. تيم آو%ژه  صنعت پارســا هم  در حدود ٣ ســال اســت 7ه 
در ســطح باال& بســ@تبال 7شــور تيــم دار& م
 7نــد و در ا%ــن مدت به 
تعداد ز%اد& از جوانان خراســان
 ميــدان داده  تا در مقابل بهتر%ن ها& 
بس@تبال 7شــور عرض اندام 7نند. بخصوص 7ه تر7يب امسال ا%ن تيم 
بيشــتر از باز%@نان بوم
 شــ@ل گرفتــه و ا%ن موضوع فرصتــ
 را فراهم 
7رده تا بس@تباليســت ها& جوان شهر مشهد پخته تر و با تجربه تر شوند. 

 از بس@تباليســت ها& جوان با استعداد تيم آو%ژه @%  
 ســجاد ابراهيم
صنعت پارسا ســت 7ــه در حــدود ٣ ســال اســت در 7نــار ا%ن تيــم باز& 
م
 7ند و تا7نون به تجربيات ارزشــمند& دســت %افتــه  7ه اگر از چنين 
  
ســرما%ه  ها%
 به نحو احســن اســتفاده 7نيــم ، م
 توانند در ســطح مل
بدرخشــند. فرصت
 فراهم شد تا  گفت وگو%
 با  بس@تباليست ٢٢ ساله 

 ا%ن تيم داشته باشيم 7ه در ادامه تقد%م م
 شود.
 قراردادها� ميليارد�

 ســجاد ابراهيم
 ،  ١٢ سال قبل به دنيا& بس@تبال وارد شده و االن هم 
به مدت ٣ ســال اســت 7ه در ليگ برتر به ميدان م
 رود. و& تا7نون در 
٢ دوره بــه تيم  ملــ
 جوانان و %V دوره هم به تيم مل
 بزرگســاالن (ب) 
دعوت شــده اســت. او دربــاره عالقه منــد& اش به بســ@تبال ا%ن چنين 
م
 گو%د: «در ابتدا خيل
 به فوتبال عالقه داشتم، اما در مقطع دبستان 
معلــم ورزشــم  گفت  جثه من بيشــتر با ورزش بســ@تبال همخوان
 دارد 
7ــه از آن زمــان به 7الس ها& بســ@تبال رفتم و تا االن هــم ادامه دادم. 
از  انتخابــم هم خيل
 راض
 هســتم. هر چند  از نظر مال
 قابل مقا%ســه 
با فوتبال نيســت. %عن
 هيچ رشــته ورزشــ
 را   نم
 توان از نظر مال
 با 
رشــته فوتبال مقا%ســه 7رد؛ چرا 7ه دســتمزد در قرارداد فوتباليست ها 
ميليارد& اســت. اما هر 7ســ
 به %V رشته ا& عالقه مند است و من هم 
به بســ@تبال . در ا%ن زمينه هم هدف ها& ز%ــاد& دارم.  اول م
 خواهم 

مل
 پوش شوم و سپس آرزو& لژ%ونر شدن  دارم.»
 شرا�ط �رونا�

 ا%ن بس@تباليســت خراسان
 7ه در پست فوروارد باز& م
 7ند، امسال 
به دنبال ا%ن است 7ه توانمند& خود را بيشتر به رخ حر%فان ب@شد تا در 
آ%نده به جا%گاه ها& باالتر& دســت پيدا 7ند. اما تمر%نات او هم همانند 
د%گر ورزشــ@اران تحت تاثير 7رونــا قرار گرفته  و مدت ز%ــاد& از تمر%ن 
حرفــه   ا& دور بوده . ابراهيم
 در ا%ن باره م
 افزا%د: «متاســفانه شــيوع 
7رونا در ســال جار& باعث شد  ما بيش از ٩ ماه از تمر%نات داخل سالن 
دور باشــيم و فقط م
 توانســتيم تمر%نات با وزنه را دنبال 7نيم. هر چند  
آمادگ
 جسمان
 خود را حفظ 7رده بود%م 7ه در صورت آغاز مسابقات 
 
با آمادگ
 روانه ميدان شــو%م. درمجموع ســال ســخت
 داشــتيم، ول

باشــگاه آو%ژه صنعت شــرا%ط خوب
 را برا& ما فراهم 7رد و ما توانستيم 
حداقــل تمر%نات را در ســالن با رعا%ت پروت@ل ها& بهداشــت
 داشــته 
باشــيم. االن هم  ٢ هفته  ســالن ها تعطيل شده  و از شــرا%ط تمر%ن
 دور 
 
م
 شو%م 7ه اصال خوشــا%ند نيست. هرچند با توجه به شرا%ط 7رونا%

7شور مجبور%م 7ه رعا%ت 7نيم.»
 حضور در جمع ٤ تيم برتر 

هدف گذار& امسال تيم بس@تبال آو%ژه صنعت ، صعود به مرحله    پل
 آف 
اســت و به دنبــال آن م
 خواهند جزو ٤ تيــم نها%
 قــرار بگيرند، اما در 
هفته اول ٢ باخت ســنگين مقابل نما%نده قزو%ن داشــتند. ا%ن باز%@ن 
خراســان
 در ا%ن بــاره خاطرنشــان م
 7نــد: «هدف مــا در رقابت ها&  
امســال، قــرار گرفتــن در جمع ٤ تيم برتر اســت. اولو%ــت اول ما صعود 
به مرحله    پل
 آف اســت 7ه ان شــاا...  بتوانيم چنين شرا%ط
 را به دست 
بياور%م. شــرا%ط همــه تيم ها فرق 7ــرده  و تيم آو%ژه صنعــت هم متقابال 
شــرا%ط متفاوت
 دارد و م
 توانيم همانند سال گذشته  در مقابل تيم ها 
زهــردار ظاهــر شــو%م.» و& همچنين دربــاره باخت ســنگين تيمش در 
هفته اول مسابقات ليگ برتر ، م
 افزا%د: «همه تيم ها نياز به زمان دارند 
تا پس از چند باز& به هماهنگ
 7امل برسند. ما هم باز& اول را واگذار 
7رده بود%م و شــرا%ط برا%مان 7م
 سخت    تر شده بود. هر چند  در باز& 
دوم هم متحمل ش@ســت شــد%م. البته فشــار باخت باز& اول خيل
 در  
  
روحيــه باز%@نان تاثير گذار بــود و برا& همين نتوانســتيم به  هماهنگ
دســت پيدا 7نيم. البته پارســال هــم در چند هفته ابتدا%
 مســابقات ، 
شــرا%ط خوب
 نداشــتيم و فقط چنــد پيروز& به دســت آورده بود%م، اما 

به مــرور بهتر شــد%م و همه د%دنــد 7ه جــزو مدعيان قهرمانــ
 بود%م.» 
ابراهيمــ
 دربــاره  باز%@نان جد%د تيــم هم م
 گو%ــد: « ٤ باز%@ن از تيم 
مــا جدا شــدند و در مقابل  باز%@نان جد%د& هم جا%گز%ن آن ها شــدند. 
االن 7مبود& در پســت خاص
 ندار%م. همه انگيزه دار%م و برا& برد به 

ميدان م
 رو%م. ان شاا... شرا%ط تيم در ادامه خيل
 بهتر م
 شود.»
  مز�ت تيم ها در ليگ �شور�

 
ســجاد ابراهيمــ
 به مز%ــت وجود تيم هــا& ليگ برتر& در هر اســتان
اشــاره م
 7نــد و با بيــان ا%ن 7ه خراســان رضو& در چند ســال اخير با 
تغييــر و تحوالت
 در بســ@تبال رو بــه رو بوده ، م
 گو%ــد: «حضور %V تيم 
بســ@تبال در ليــگ برتــر باعث م
 شــود  جوانان اســتان تــالش 7نند تا 
توانمند& خودشــان را نشان دهند و در پ
 آن %V پو%ا%
 و رقابت ا%جاد 
م
 شــود. امسال خراسان رضو&  ٢ نما%نده در ليگ برتر و ٢ تيم هم در 
ليگ دســته اول دارد 7ه خيل
 به رشد و پيشــرفت جوانان عالقه مند به 
بس@تبال 7مV م
 7ند. اگر تيم
 در ليگ ها& 7شور& نداشته باشيم، 
قطعا استعدادها هم د%ده   نم
 شوند و فضا%
 برا& رشد و نمو آن ها پيدا 
  نم
 شــود. لذا با%د از چنين تيم  ها%
 7ه در مســابقات هز%نه م
 7نند، 
به طــور 7امــل حما%ــت  و به آن هــا انگيزه داده شــود تــا در ورزش پا%دار 
باشــند.» و& همچنين درباره مســابقات ليگ برتر 7ه به صورت متمر7ز 
در تهران برگزار م
 شــود،  م
 گو%د: «ا%ن نوع برگزار& مســابقات قطعا 
به نفع تيم ها& تهران
 اســت. با%د شرا%ط
 فراهم شود 7ه  مسابقات در 
 
شــهر& بيطرف برگزار شود و %ا ميزبان
 باز& ها چرخش
 در شهرها%

7ه تيم دارند، باشد تا حق
 از تيم
 ضا%ع نشود.»     

ابراهيمی: هدف  ما حضور در جمع ۴ تيم برتر است
 گفت وگو با بسکتبالیست جوان خراسانى که سوداى لژیونر شدن  دارد

افت مهاجــم بارســلونا رو& نتا%ج ا%ن تيم تاثير مســتقيم گذاشــته 
اســت. به گزارش ا%سنا و به نقل از ب
 ســا7ر، تمام بزرگان فوتبال 
%ــV دوره ا& افت م
 7ننــد. در دهه اخير 7ه ليونل مســ
 در 7نار 
7ر%ســتيانو رونالــدو بر فوتبــال جهــان ح@مران
 7رده اســت ا%ن 
اتفاق در رابطه با او خيل
 7م د%ده شــده است. با ا%ن حال مهاجم 
بارســلونا ا7نــون در بهتر%ن دوران خود به ســر نم
 بــرد. عالوه بر 
ا%ــن 7ه در باز& هــا& اخير آمار گلزن
 اش 7م شــده، ا%ــن افت در 
بخش هــا& د%گر هم وجود دارد. او برابر اتلتي@ومادر%د ٢٣ توپ را 
از دســت داد و در بــاز& 7ه 7امال ناپد%د شــده بــود، تنها ٣٦ پاس 
سالم داد. خيل
 عجيب است 7ه اسطوره باشگاه بارسلونا و %@
 از 
بهتر%ن باز%@نان تار%خ در چند ماه اخير در باز& ها& خارج از خانه 

تقر%بــا محو بوده اســت چه در الليگا و چه در ليــگ قهرمانان اروپا. 
مســ
 در ســال ٢٠٢٠ دور از نو7مپ تا7نــون گل تعيين 7ننده به 
 
ثمر نرسانده اســت. ا%ن آمار تاثير مستقيم
 رو& نا7ام
 ها& آب
انار& ها در فتح جام گذاشــته اســت. بارســا در جام حذف
 مغلوب 
اتلتيV بيلبائو شــد، در ليگ قهرمانان اروپا از با%رن مونيخ ش@ست 
خورد و با از ســرگير& الليگا، ا%ن جام را به رئال مادر%د هد%ه 7رد. 
البته مشــ@الت لئو تنها به درون زمين محدود نم
 شــود. 7اپيتان 
بارســلونا پــس از ا%ن 7ه در تابســتان تالش 7رد تا ا%ــن تيم را تر~ 
7نــد ا7نون وارد %V حاشــيه با آنتوان گر%زمان شــده اســت. افت 
مس
 7امال آش@ار است. با%د د%د چه زمان
 دوباره م
 تواند شاد& 

را در زمين پيدا 7ند.

روزها�  عجيب ستاره آرژانتين بارسا

مسى ناپدیده شده

اخبار خراسان

على ترابى

رده بندى تيم هاى باشگاهی اروپا؛ 
بایرن باالتر از بارسا و رئال

%وفــا جد%دتر%ــن رده بنــد& تيم هــا& باشــگاه قــاره اروپا را 
در ســا%ت رســم
 خــود منتشــر 7ــرد. وب ســا%ت اتحاد%ه 
 
فوتبــال اروپا (%وفا) جد%دتر%ن رن@ينگ تيم ها& باشــگاه
 
7ه تحت پوشــش        ا%ــن نهــاد فعاليت دارنــد را به روزرســان
7ــرد. بر همين  اســاس، رتبه ها& اول تا ســوم بــدون تغيير 
با%رن  مونيــخ،  اختيــار  در    همچنــان  گذشــته  بــه  نســبت 
بارســلونا و رئال  مادر%د اســت.  %وونتوس با پيش
 گرفتن از 
 ،
اتلتي@ومادر%د در رتبه چهارم قرار گرفت و منچسترســيت
منچســتر%ونا%تد و پار& ســن ژرمن نيــز بدون تغيير نســبت 
به گذشــت رتبه ها& ششــم تا هشــتم را به خــود اختصاص 

داده اند.
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تاخت و تاز مردان سيمئونه در الليگا

 اتلتي�و مادر�د از هفته  دهم الليگا 
توانست در ورزشــگاه اختصاص� 
خود با �% گل بر بارســلونا پيروز شــود. ت% گل 
       ا�ــن بــاز* را �اني% 0اراســ�و دقيقــه ٤٨   رو* 
اشــتباه مار6  آندره تراشتگن و به ز�با�� به ثمر 
رســاند. در نيمه دوم بارســا هر چه زد به در بسته 
برابــر  مح�مــ�  ســد  اوبــال6  �ــان  و  خــورد 
آب� انار*        هــا بــود. او دومين 0لين شــيتش برابر 
بارســا را بــه ثبــت رســاند. پيــروز* خفيــ= اما 
ارزشــمند اتلتي�ــو مقابل بارســلونا، نخســتين 
پيــروز*        ا�ــن تيــم مادر�ــد* بــا هدا�ــت د�ه گو 
ســيمئونه در الليگا بر بارسلوناست. سيمئونه از 
سال  ٢٠١١ رو* نيم�ت اتلتي�و حضور داشته 
و هرگز نتوانسته بود در الليگا بر بارسا غلبه 0ند. 
او ٢ بار در ليگ قهرمانان توانســته بود بر بارســا 
چيره شــود و در نها�ت طلسم الليگا هم ش�سته 
شد. با        ا�ن برد، فاصله امتياز* اتلتي�و نسبت به 
بارسا ٩  امتياز شد 0ه        ا�ن طوالن�         تر�ن فاصله ٢  
حــاال  اتلتي�ــو  اســت.   ١٩٩٦ فور�ــه  از  تيــم 
صدرنشين الليگاســت و با        ا�ن عمل�رد توانسته 
در همين هفته          ها* ابتدا�� خود را به عنوان �% 
مدع� جد* برا* 0سب عنوان قهرمان� معرف� 
0ند. اتلتي�ومادر�د 0امال متحول شــده اســت. 
تيم د�ه گو پابلو ســيمئونه 0ه قبال توانا�� حفظ 
مال�يت توپ طوالن� نداشت و نم� توانست در 
       ا�ن  زمينه برتر* داشــته باشــد، به تيم� تبد�ل 
شــده  0ــه اجــازه 0ار را به حر�فانــش نم� دهد. 

روخ� بالن�ــو در مســير خوبــ� بــرا* قهرمان� 
حر0ت م� 0نــد. آن ها شــنبه ميزبان بارســلونا 
بودند و با پيروز* برابر        ا�ن تيم فاصله شان را به ٩ 
امتياز رساندند  اما مهم تر از        ا�ن اعداد و ارقام        ا�ن 
اســت 0ــه اتلتي�ــو تنهــا با�د چنيــن بــاز* را به 
تــا نشــان دهــد شــانس  نما�ــش م� گذاشــت 
قهرمان� اســت، جام� 0ه از فصل ١٤-٢٠١٣ 
فتــح ن�رده اســت. چنــد دليــل وجــود دارد 0ه 
م� توان اتلتي�و را در   ميان شانس          ها* قهرمان� 
قــرار داد. ��ــ� از آن هــا دفاع مســتح�م قرمز و 
سفيدپوشان است. �ان اوبال6 در ٨ باز* تنها ٢ 
بــار دروازه اش بــاز شــده و خــط دفــاع بهتر�ــن 
عمل�ــرد خــود را بــه نما�ش گذاشــته اســت. از 

طرف� تغيير نحوه باز*        ا�ن تيم قابل توجه است. 
اتلتي�و* سابق منتظر حمله ها* حر�= بود اما 
ا0نــون بيشــتر بــه دنبــال مال�يت توپ اســت و 
م� خواهد باز* را در اختيار داشته باشد 0ه        ا�ن 
موضوع خيل� برجســته اســت. همچنين نبا�د 
ژائو فلي�س را فراموش 0رد 0ه پس از پشت  سر 
گذاشــتن �% فصل 0م فروغ ا0نون به رهبر تيم 
تبد�ــل شــده  و در زمين م� درخشــد. ن�ته آخر 
روند ثابت روخ� بالن�و ست. تيم سيمئونه با �% 
باز* 0متر نسبت به رئال مادر�د ٣ امتياز از        ا�ن 
تيم بيشــتر دارد و اختالفش با بارسلونا ٩ امتياز 
اســت. اتلتي�و خيل� جد* به سمت فتح الليگا 

گام برداشته است.

اتلتيکو، کابوس بارسا و رئال!
پشت پرده نااميد$ ,ميته   مل�  المپي� از رفع اختالفات تيرانداز$ با رمز گشا�� از �� پست ا�نستاگرام�

 حدود ٤ ماه� هســت 0ه به صورت رسم� در رسانه ها از 
ماجرا* اختالف الهام هاشم� سرمرب� تيم مل� تفنگ با 
فدراســيون تيرانــداز* رونما�ــ� شــده. اختالف� 0ه از تمد�د نشــدن 
قرارداد هاشم� با فدراسيون آغاز  و 0م 0م زوا�ا* پنهان آن نما�ان شد. 
در وهله اول عنوان شــد هاشــم� 0ه موفق به 0سب ٤ سهميه المپي% 
برا* تيرانداز* ا�ران در رشته تفنگ شده، خواسته ها�� از فدراسيون 
دارد تــا بتوانــد شــاگردانش را مهيــا* حضــور در عرصه ا* بــه بزرگ� 
المپيــ% 0نــد. مهم تر�ــن خواســته امــا تامين فشــنگ و مهمــات بود. 
خواســته ا* 0ــه البته 0امال معقول و به جا بود. امــا با باال گرفتن دامنه 
اختالفات به نظر رســيد ماجرا تنها به 0مبود فشــنگ ختم نم� شــود. 
پس از آن بود 0ه گفته شد تعلل در برگزار* ليگ تفنگ و تپانچه، اصرار 
بر برگزار* ليگ رشته ها* غيرالمپي�� و پرداخت نشدن حقوق ٢.٥ 
ميليون� ورزشــ�اران د�گر عوامل اختالف زا بين هاشم� و فدراسيون 
هستند. همين عوامل درنها�ت باعث قهر سرمرب� تيم مل� تفنگ شد. 
متعاقــب ا�ن اتفــاق بود 0ــه المپين ها هــم اردوها* تيم ملــ� را تر6 
0ردند تا جا�� 0ه ا�ن اردوها در حال حاضر به تعطيل� 0امل رســيده. 
آن هم در شرا�ط� 0ه تنها ٩ ماه تا شروع المپي% ٢٠٢٠ تو0يو فرصت 
باق� است. با حادتر شدن شرا�ط و تندتر شدن آتش اختالفات، 0ميته 
مل� المپي% دســت به 0ار شــد تا بل�ه با پادرميان� بتواند طرفين را به 
صلح دعوت 0ند. به همين دليل هم بود 0ه الهام هاشم� و عل� دادگر 
رئيــس فدراســيون تيرانــداز* چند�ن جلســه به ميزبانــ� 0ميته مل� 
المپي% با حضور نصرا... ســجاد* سرپرســت 0اروان المپي%، مهين 
فرهاد*  زاد معاون بانــوان وزارت ورزش و طاهره طاهر�ان نا�ب رئيس 
0ميتــه ملــ� المپي% برگــزار 0ردند و حتــ� ســيدرضا صالح� امير* 
رئيــس 0ميته ملــ� المپي% صراحتــا تا0يد 0رد 0ميتــه مل� المپي% 
برا* تهيه فشنگ از هيچ 0م�� به فدراسيون تيرانداز* در�غ نخواهد 
0رد. درحال� 0ه جلســات حل اختالف ��� در ميان برگزار م� شــد و 
خروج� مشــخص� هم نداشــت، به ناگاه برگزار* آن ها متوق= شد تا 
الهام هاشــم� هــم در مصاحبه ا* ب� پرده اعالم 0نــد از انتخاب ا�ران 
برا* ســرمرب� گر* تيم مل� تيرانداز*، پشــيمان است! ا�ن مصاحبه 
شا�د �% پيغام صر�ح در دل خود مستتر دارد و آن ا�ن 0ه الهام هاشم� 
د�گــر قصد ادامــه هم�ار* با تيرانــداز* ا�ران را نــدارد. ضمن ا�ن 0ه 
جسته و گر�خته هم شنيده م�  شود عل� دادگر رئيس فدراسيون هم با 
هاشــم� ســرلج افتــاده و خالصــه درگير* بيــش از پيش بــاال گرفته. 
درحالــ� 0ــه 0ميته ملــ� المپي% خــود را از معر0ــه تيرانــداز* 0نار 
0شيده، ن�ته جالب ا�ن جاست 0ه گو�ا �% نفر تفنگداران المپي�� را 
شــانتاژ م� 0نــد تــا نه تنهــا بــه اردو نرونــد، بل�ه از هــر تر�بونــ� برا* 
سر0وفت زدن به فدراسيون و شرا�ط 0نون� استفاده 0نند. نمونه بارز 
آن را م� توان در صفحه رسم� ا�نستاگرام 0ميته مل� المپي% جست و 

جــو 0ــرد. ٨ نوامبــر بــود 0ه 0ميتــه ملــ� المپيــ% ع�ســ� از حضور 
تيرانــدازان ا�ران در مســابقات آزاد بين الملل� 0ه بــه ميزبان� نماد�ن 
اندونــز* و به صــورت آنال�ن برگزار شــد، در صفحه ا�نســتاگرام خود 
منتشر و به نتا�ج تيراندازان ا�ران در ا�ن رقابت ها اشاره 0رد. بالفاصله 
بعــد از ا�ــن اتفــاق، نجمه خدمتــ�، مهيار صداقــت و فاطمــه 0رم زاده 
تيرانــدازان ا�ران� در اقدام� 0ه به نظر م�  رســد هماهنگ شــده بود، 
0امنت هــا* معنــادار* ز�ــر ا�ن پســت منتشــر 0ردنــد؛ 0امنت ها�� 
سراسر گوشه و 0نا�ه 0ه م� توان ا�ن  برداشت را از آن ها داشت 0ه گو�ا 
فرد* قصد دارد با شــانتاژ 0ردن المپين ها، فضا را به ســمت و ســو�� 
ببرد 0ه درنها�ت خواسته خودش است. نجمه خدمت� بانو* المپي�� 
تيرانداز* ا�ران از جمله نفرات� است 0ه ز�ر پست 0ميته 0امنت� با ا�ن 
مضمون منتشر 0رده: «تيم مل� تفنگ جمهور* اسالم� با ٤ سهميه، 
٤ هفتــه اســت تمر�ناتشــان به خاطر مشــ�الت متوق= شده(اســتي�ر 
خنــده)». مهيــار صداقــت هــم در ت�ميل گفته هــا* خدمت� نوشــته: 
«خدا رو شــ�ر ليگ اهداف پرواز*  و مسابقات اهداف پرواز* راه افتاد و 
مســابقات بين الملل� هم برا* تپانچه برقراره. �ه تمر�ن هم اگه واســه 
تفنگ بذارن ممنون ميشيم واقعا.» فاطمه 0رم زاده هم دوستانش را در 
ا�ــن چالــش ا�نســتاگرام� تنها نگذاشــته. آن هم با پســت 0ــردن ا�ن 
0امنت: «٤ المپي�� رشته تفنگ باد*، ٤ هفته است 0ه بالت�لي= در 
خانه منتظر حل مش�الت فدراسيون هستند، در صورت� 0ه فدراسيون 
مشــغول مسابقات ليگ تراپ با برگزار* مســابقات تپانچه است.» ا�ن 
پيغام ها درحال� منتشــر شده 0ه شــنيده م� شود ��� د�گر از مباحث 
اختالف هاشــم� و فدراسيون تيرانداز* بر سر انتخاب نفرات اعزام� 
به المپي% اســت. طبق شنيده ها، گو�ا هاشم� اصرار دارد افراد* 0ه 
0ســب ســهميه 0رده اند، با�د به المپيــ% بروند اما فدراســيون معتقد 
اســت نفرات� اعزام شــوند 0ه روحيــه و ر0ورد بهتر* نســبت به نفرات 
د�گر دارند. با ا�ن اوصاف به نظر م� رســد 0ار به جا�� رسيده 0ه بعيد 
اســت د�گر هاشــم� و تيرانداز* ا�ران با هم 0نار بيا�ند. هرچند هنوز 

برا* قضاوت زود است.

چه کسی تفنگداران المپيکی را شانتاژ می کند؟

هت تریک کرونایی ژکو
مهاجــم بوســنيا�� تيــم فوتبــال رم همچنــان درگير ابتال بــه و�روس 
0رونا ست. اد�ن ژ0و 0ه چند روز پيش از باز* دوستانه تيم مل� فوتبال 
بوســن� و هرزگو�ن مقابل        ا�ران به و�روس 0رونا مبتال شده بود و        ا�ن 
د�ــدار و البته تقابل با تيم ها* هلنــد و        ا�تاليا در ليگ ملت ها* اروپا را 
از دست داده بود، همچنان درگير       ا�ن و�روس است. بر اساس گزارش 
خبرگزار*  آنسا*        ا�تاليا، سومين تست 0رونا* مهاجم بوسينيا�� رم 
هم مثبت اعالم شــده و به        ا�ن ترتيب او  باز* روز �% شنبه  جالوروس� 

مقابل پارما در هفته هشتم سر* آ        ا�تاليا را هم از دست داد.

0ر�ســتيانو رونالدو بــا زدن ٢ گل  مقابل 0اليار* 
در آمار 0ل گل ها* فوتبال� از فرانتس پوش�اش 
عبــور 0رده و حاال خود را برا* رســيدن به ر0ورد 
بيشــتر�ن گل زده در تار�خ فوتبال آماده م� 0ند. 
0ر�ســتيانو رونالــدو در بــاز* �وونتــوس مقابــل 
0اليار* مرد اول ميدان بود. 0ر�ســتيانو در نيمه  
اول مسابقه به فاصله ٤ دقيقه ٢ بار دروازه حر�=  
را بــاز 0رد تا ٢ گل د�گر بــه آمار گل ها�ش اضافه 
0ند. با        ا�ن ٢ گل تعداد 0ل گل ها* به ثمر رسيده 
توســط ابرســتاره پرتغال� بــه عدد ٧٤٨ رســيد. 
رونالدو با        ا�ن ٢ گل موفق شد از فرانتس پوش�اش 
افسانه       ا* عبور 0ند. پوشــ�اش در دوران فوتبال 

حرفه       ا* خود ٧٤٦ گل به ثمر رسانده و رونالدو با 
       ا�ن ٢ گل موفق شــد از او عبور 0ند. رونالدو حاال 
در جــدول بهتر�ــن گلزنان تار�خ فوتبــال در رتبه 
چهــارم قرار دارد. اما 0ر�ســتيانو با نفر ســوم        ا�ن 
فهرست رومار�و* برز�ل� تنها ٢ گل فاصله دارد 
و ش�� نيست 0ه به زود* از او عبور خواهد 0رد.  
رونالــدو بعد از آن رســيدن به ر0ورد پلــه نفر دوم 
فهرســت را هدف قرار خواهد داد. 0ر�ستيانو در 
ادامه فوتبالش هر زمان 0ه بتواند ٢٠ گل د�گر به 
ثمر برســاند، از ر0ورد گلزن� پله هم عبور خواهد 
0رد و بعــد از آن تنها حر�فش برا* تبد�ل شــدن 
به بهتر�ن گلزن تار�ــخ فوتبال دنيا جوزف بي�ان 

اتر�شــ� خواهد بود؛ باز��ن� 0ــه با ٨٠٥ گل در 
دنيا* فوتبال ر0ورددار است.

پارادوچرخه سوارى به توکيو اعزام نمی شود
در حالــ� 0ــه رئيــس انجمــن دوچرخه ســوار* معلــوالن در تــالش اســت 0ــه تنهــا نما�نــده 
پارادوچرخه سوار* به تو0يو اعزام شود، سرپرست 0اروان ا�ران در باز* ها* پارالمپي% تو0يو 
م� گو�د  دوچرخه ســوار* جزو رشــته  ها* اعزام� به تو0يو نيســت. هاد* رضا�� به ا�ن ا�سنا 
گفت: «در نشســت خبر* 0ه هفته گذشــته با حضور تابع دبير اجرا�ــ� 0ميته مل� پارالمپي% 
برگزار شــد، او از جودو، ت�وانــدو، تيرانداز*، تيرو0مــان، وزنه بردار*، دووميدانــ�، پارا0انو، 
واليبال نشســته و بســ�تبال با و�لچر مردان به عنوان ٩ رشــته اعزام� بــه باز* ها* پارالمپي% 
تو0يو نام برد و اســم� از دوچرخه سوار* نبود. درست اســت دوچرخه سوار* امتياز ورود* به 
باز* ها* پارالمپي% را 0ســب 0رده ، اما 0سب ســهميه برا* اعزام مال6 نيست و تنها 0سان� 
در اولو�ت اعزام قرار دارند 0ه شــانس 0ســب مدال طال، نقره و برنز را در تو0يو داشــته  و �ا نفر 
اول آســيا باشــند 0ه دوچرخه ســوار* چنين شــرا�ط� را ندارد. با توجه به اعالم رسم� 0ميته 
مل� پارالمپي% مبن� بر اعزام تنها ٩ رشــته به باز* ها* پارالمپي% تو0يو، من نم� دانم رئيس 

انجمن دوچرخه سوار* معلوالن چرا هنوز هم به دنبال اعزام ا�ن رشته به پارالمپي% است.»

ضعيف ترین شروع گواردیوال در دوران مربيگرى
منچسترسيت� در هفته نهم ليگ برتر انگليس در حال� 0ه �% باز* 
عقب افتــاده نيز دارد، برابر تاتنهام با ٢ گل ش�ســت خــورد. به        ا�ن 
ترتيب منچسترســيت� از ٨ بــاز* ابتدا�� خود در فصل جار* ليگ 
برتر انگليس تنها ١٢  امتياز 0ســب 0رده   0ه        ا�ن ضعي=         تر�ن شروع 
بــرا* پپ گوارد�ــوال در تار�خ مربيگــر* اش  بوده .        ا�ــن مرب� 0ه به 
تازگ� قرارداد خود را به عنوان ســرمرب� منچسترســيت� تا ٢ سال 
د�گر تمد�د 0رده، در بارســلونا، با�رن مونيخ و منچسترسيت� سابقه 

مربيگر* دارد و امسال تيمش شرا�ط سخت� را تجربه 0رده است.

لغو اعزام حسن یزدانی
 به جام جهانی صربستان

پــس از آن 0ــه اعالم شــد حســن �زدان� و 
0امران قاسمپور به عنوان ٢ نما�نده ا�ران 
عــازم رقابت  هــا* جام جهان� صربســتان 
م� شوند، به احتمال فراوان ٢ 0شت� گير 
جوان جا�گز�ن ا�ن افراد خواهند شــد. در 
ا�ن ميان �زدان� شــانس به مراتب 0متر* 
بــرا* اعــزام بــه صربســتان دارد، چرا 0ــه 
از  عالوه بــر بحــث جوان گرا�ــ�، نگرانــ� 
مصدوميــت و* در ا�ــن رو�ــداد نه چندان 
مهم نيز وجود دارد. بر همين اســاس قرار 
است جلســه ا* با حضور سرمرب� تيم مل� 
0شــت� آزاد در فدراسيون 0شــت� برگزار 
شــود. در 0شــت� فرنگــ� احتمــال تغيير 
نفرات 0م اســت و سارو* و نور* 0ما0ان 

جزو نفرات اعزام� هستند.

موسوى ششمين نماینده واليبال 
ایران در سرى آ

ليگ واليبال ا�تاليا معتبرتر�ن مســابقات 
باشــگاه� ملــ� در ســطح جهان اســت و 
بسيار* از ســتاره ها* بزرگ جهان در آن 
حضــور دارند. بــا ا�ن وجود واليبــال ا�ران 
تــا هميــن چند ســال پيش نما�نــده ا* در 
باشــگاه ها* حاضــر در ســر* آ نداشــت. 
چنــد روز پيــش به صورت رســم� قرارداد 
ســيد محمد موســو* بــا پياچنزا بــه امضا 
رســيد و به ا�ن ترتيب ا�ران در رقابت ها* 
امســال نيــز �ــ% نما�نــده دارد. موســو* 
ششــمين باز��ن ا�ران� است 0ه در سر* 
آ به ميدان مــ� رود. پيش از او محمدجواد 
معنو* نژاد(تيم ورونا)، سعيد معروف(تيم 
ورونــا)،  شــر�ف�(تيم  مرتضــ�  ســيه نا)، 
و  0اســته النا)  ميرزاجانپور(تيــم  مجتبــ� 
اميــر غفور(تيم مونــزا)، ٥ باز��ن تيم مل� 
ا�ران در سر* آ بودند 0ه سرنوشت خوب� 
در ا�ن ليگ نداشــتند. البته در ســال ها* 
گذشــته باز��نان� مثل بهنــام محمود* و 
سعيد رضا�� هم به باشگاه ها* ا�تاليا�� 
رفتــه بودند امــا ا�ن باز��نان در ســر* ب 
بــاز* م� 0ردنــد و هيچ گاه به ســطح اول 

ليگ ا�ن 0شور نرسيدند. 

سبقت رونالدو از پوشکاش افسانه       اى
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قلعه نویی تماشاگر ویژه بازى دسته اولی 
ســرمرب� تيــم فوتبال گل گهر به تماشــا� مســابقه تيم 
همشــهر� نشســت. هفتــه اول ليــگ آزادگان د�ــروز 
آغــاز شــد -ه طــ� آن تيم آرمــان گهر ســيرجان ميزبان 
پارس جنوبــ� بود. اميــر قلعه نو��، ســرمرب� تيم ليگ 
برتر� گل گهر -ه به همراه ا�ن تيم در ســيرجان حضور 
دارد، بــا حضور در ورزشــگاه امام عل� به تماشــا� ا�ن 

باز� نشست.
نمره پایين قدوس در هفته دوازدهم 

ســامان قــدوس در ٦١ دقيقه -ــه برا� برنتفــورد باز� 
-رد نمــره پا�ين� را بــه دســت آورد. در چارچوب هفته 
مقابــل  برنتفــورد  انگليــس  چمپيونشــيپ  دوازدهــم 
و�Fومبــه واندررز به تســاو� بدون گل رســيد. ســامان 
قدوس ٦١ دقيقه در تر-يب برنتفورد قرار داشــت. او از 
ســا�ت Whoscored نمره پا�ين ٦٫٤ را در�افت -رد و 
در -نار �نسن و تون� ضعيK تر�ن باز�Fن تر-يب اصل� 
تيمــش بود. برنتفورد با ١٧ امتيــاز در رده �ازدهم ليگ 

دسته اول انگليس قرار دارد.
بيرانوند همچنان نيمکت نشين 

 ،Oاز هفتــه ســيزدهم رقابت هــا� ليــگ فوتبــال بلژ�ــ
آنتــورپ ميهمــان اوســتنده بــود و ا�ــن باز� با تســاو� 
�O-�ــO به پا�ــان رســيد. در ا�ن باز� باز هــم آنتورپ 
از حضــور عليرضا بيرانوند اســتفاده نFرد تــا دروازه بان 
ا�رانــ� همچنــان نيمFت نشــين ا�ــن تيم باشــد. تداوم 
نيمFت نشــين� ها� بيرانوند در تيم بلژ��F او را هر روز 
بيشــتر از تيم ملــ� دور م� -نــد و ا�ن بــرا� دروازه بان 

جام جهان� ٢٠١٨ اصال خوشا�ند نيست.

١٠آذر تاریخ حضور فکرى در کميته انضباطی 
تيــم  ســرمرب�  حضــور  تار�ــخ 
-ميتــه  در  اســتقالل  فوتبــال 
انضباطــ� فدراســيون فوتبال 
مشــخص شــد. محمود فFر�، 
ســرمرب� تيم فوتبال استقالل 
پس از شFست تيمش در هفته 
دوم ليــگ برتــر فوتبــال مقابل 

فوالد در اهواز، زمان� -ه داشــت زمين را تر^ م� -رد، 
الفــاظ ناشا�ســت� را عليه فوالد� هــا بر زبــان آورد. بر 
همين اســاس، -ميته انضباط� فدراسيون فوتبال ا�ن 
مرب� را برا� ادا� توضيحــات به ا�ن -ميته فراخوانده 
اســت. شــنيده م� شود جلســه انضباط� رســيدگ� به 

پرونده فFر� روز ١٠ آذر برگزار م� شود.

اميد عاليشاه قبل از باز� با تيم فوتبال صنعت نفت از ليست �حي� گل محمد� 
-نار گذاشته شد و دليل آن هم انضباط� بود. شنيده ها حا-� از آن است -ه 
عاليشــاه در تمر�نات با ��F از باز�Fنان جد�د پرســپوليس درگير م� شــود و 
در ادامــه ا�ن ماجرا با �Fــ� از اعضا� -ادر فن� هم به جــر و بحث م� پردازد. 
به همين دليل �حي� و� را -نار گذاشــت. اما حاال خبر م� رســد ســيدجالل 
حســين�، -اپيتان سرخ پوشان با گل محمد� صحبت ها�� داشته است و ا�ن 
باز�Fن بعــد از پيروز� پرســپوليس مقابل صنعت نفت به تمر�نات شــاگردان 
�حيــ� برگشــته و در تمر�ــن صبــح د�روز حضور داشــت. بــا ا�ن حــال به نظر 
م� رســد عاليشاه با�د در جلســه -ميته انضباط� باشگاه پرسپوليس شر-ت 

-ند و توضيحات� در مورد حواش� -ه برا� باشگاه به وجود آورده، ارائه -ند.

تيــم فوتبال پورتو در جام حذف� پرتغال موفق شــد با گل ها� مهد� طارم� 
و تون� مارتينز تيم فابر�ل را شFســت بدهد. ســرجيو -ونسيســائو، سرمرب� 
پورتــو در نشســت خبر� بعد از باز� دربــاره گلزن� طارمــ� و مارتينز گفت: 
«آنها از گلزن� خوشــحال هســتند ول� م� دانند -ه مهمتر�ن چيز -ار تيم� 
است -ه بسيار خوب بود. عمال نگذاشتيم فابر�ل به �O سوم دفاع� ما برسد. 
اجــازه نداد�م حر�K در باز� اعتماد به نفس پيدا -ند. من ا�ن لحظات را به 
اندازه گلزن� آنها مهم م� دانم ز�را همه چيز به هم پيوســته است.» سرمرب� 
پورتو افزود: «ثبات دفاع� خوب به شــما امــFان م� دهد تا به حمله و گلزن� 
نزد�O تر باشــيد. از طارم� و مارتينز راض� و خوشحالم همانطور -ه از بقيه 

باز�Fنان رضا�ت دارم.»

وا'نش جالب سرمرب� پورتو به گلزن� طارم�وساطت سيدجالل برا� بازگشت عاليشاه به تمر�نات

آمار شائبه برانگيز جانشين آل 'ثير
مهدى خانی؛ ٧٧ بازى در ۴ سال و 

فقط ٧ گل!
جذب مهد� خانــ� ابهام ها�� را دربــاره ا�ن -ه 
بتواند گره� از خط حمله پرســپوليس باز -ند، 
بــه وجــود آورده اســت. ا�ــن باز�Fــن ٢٣ ســاله 
در تيم هــا� قبلــ� اش �عنــ� پد�ــده و واراژد�ن 
-رواس� بيشتر به عنوان هافبO -نار�، باز�Fن 
پشــت مهاجم و حت� هافبO دفاعــ� باز� -رده 
و شــا�د ��F از دال�ل� -ه سبب شده آمار گلزن� 
ضعيف� خلق -ند، همين باشد. با در نظر گرفتن 
باز� هــا� رســم� تيــم اميــد در ا�ــن ســال ها و 
د�دارهــا� باشــگاه� مهد� خانــ� در طــول ٤ 
فصل اخير، در ٧٧ باز� آمار ٧ گل و ٦ پاس گل را 
ثبت -رده است. اگر مسابقات باشگاه� را از مل� 
تفFيــO -نيم، به آمار ٦٩ بــاز�، ٧ گل و ٦ پاس 
گل م� رسيم. با�د د�د استراتژ� گل محمد� چه 
بــوده -ه چنين باز�Fن� بــرا� تقو�ت خط حمله 
پرســپوليس جذب شــده و آ�ا اصــوال ا�ن باز�Fن 
-ــه در طــول ســال ها� اخير بــه نــدرت در خط 
حمله باز� -رده، م� تواند جانشين خوب� برا� 
مهاجمانــ� مثل عليپور و آل -ثير باشــد؟ شــا�د 
مسائل پنهان د�گر� در جذب ا�ن باز�Fن وجود 
دارد -ه سميع�، مد�رعامل تازه -ار پرسپوليس 
با همه مدع� بودنــش برا� انجام نقل وانتقاالت 
پا^، از آن غافل شده و به دليل محدود�ت زمان� 
برا� جذب باز�Fن، فا-تورها� د�گر برا� جذب 
�ــO مهره اثرگــذار را ناد�ده گرفته اســت. در هر 
صورت آ�نده مشــخص م� -ند آ�ــا مهد� خان� 
همان مهره گمشــده سرخ پوشــان در خط حمله 

است �ا خير. 

تکرار سناریوى استراماچونی 
براى ببرسياه؟

برگزار� جلسه 'ميته انضباط� د�اباته و انتظار برا� را� شيخ

استقالل پس از باخت به فوالد 
دچار حاشيه ها� عجيب� شد 
-ه ��F از آنها درگير� لفظ� محمود فFر� 
و  بهتر�ــن  از  �Fــ�  د�اباتــه  شــيخ  بــا 
تار�ــخ  باز�Fنــان خارجــ�  ب� حاشــيه تر�ن 
باشــگاه اســتقالل و ســپردن او بــه -ميتــه 
-ــه  تصميمــ�  بــود.  باشــگاه  انضباطــ� 
وا-نش ها� متعدد و مختلف� در پ� داشت 
و روز گذشــته هم -ميته انضباط� باشــگاه 
اســتقالل در خصــوص رســيدگ� بــه مورد 
انضباطــ� د�اباتــه تشــFيل جلســه داد امــا 
صدور حFــم مربوطه به هفته آ�نــده مو-ول 
شــد. صبح د�روز جلســه -ميتــه انضباط� 
شــيخ د�اباته در باشگاه اســتقالل با حضور 
اعضــا� ا�ــن -ميتــه و سرپرســت باشــگاه 
استقالل برگزار شــد و توضيحات د�اباته در 
خصــوص اتفاقــات بــاز� اســتقالل و فوالد 
شنيده شد. ا�ن در حال� بود شيخ �O جلسه 
تمر�ــن را از دســت داد و د�ــروز هــم تمر�ن 
اســتقالل تعطيــل بــود. در ا�ــن زمينه گفته 
م� شود موضوع با پادرميان� برخ� باز�Fنان 
و مســئوالن حل شــده و د�اباتــه م� تواند به 
تمر�نات برگردد. گو�ا ور�ا غفور�، -اپيتان 
و  فــوالد  بــاز�  حواشــ�  از  بعــد  اســتقالل 

ناراحتــ� -ه بيــن شــيخ د�اباتــه و فFر� به 
وجود آمد با شــيخ صحبت -رده و به او دليل 
ناراحت� فFر� را توضيح داده است. ظاهرا 
قرار بر ا�ن شــده تا در روزها� آ�نده شــيخ با 
عذرخواه� از سرمرب� استقالل به تمر�نات 
برگــردد. نFته جالب توجه د�گــر درباره ا�ن 
اتفاق سFوت د�اباته و خوددار� او از انتشار 
پست و استور� و �ا مصاحبه با رسانه هاست؛ 
از  مشــابه  مــوارد  در  بارهــا  -ــه  موضوعــ� 
باز�Fنان ا�ران� مشــاهده شده و نمونه اخير 
آن هــم وا-نش تند و عجيب فرشــيد باقر�، 
هافبO اســتقالل بــه انتقاد -ارشناســان و 
هواداران تيم بوده است. اما د�اباته -ه بارها 
نشــان داده و ثابت -رده باز�Fن ب� حاشيه و 
حرفــه ا� اســت فقــط در صحبت� -وتــاه با 
ميزان گفته اســت: «دوست ندارم در شرا�ط 
فعل� صحبت -نم. مشــFل� وجــود ندارد و 

برا� استقالل باز� م� -نم.»
  

البتــه برخــورد انضباطــ� بــا شــيخ د�اباتــه 
و  ادب  و  اخالق مــدار�  بــه  -ــه  باز�Fنــ� 
تعهــد شــهره اســت و همــه تيم هــا� ليگ� 
آرزو� داشــتن چنيــن باز�Fــن با-يفيــت و 
ب� حاشــيه ا� را دارند باعث تعجب بسيار� 

از فوتبال دوستان شده و برخ� از سا�ت ها و 
رســانه ها و حت� ادمين ها در فضا� مجاز� 
اقدام به نظرســنج� دربــاره تصميم محمود 
فFر�، ســرمرب� اســتقالل درباره ببرسياه 
و گلــزن آب� هــا -رده اند. آن ها ا�ن پرســش 
را مطــرح -رده انــد -ه آ�ــا با توجه بــه قصور 
سرپرست تيم در انجام وظا�فش و ب� خبر� 
از حضــور شــيخ د�اباته باز�Fــن تعو�ض� در 
̂ ها�ش برخورد  رختFن برا� تعو�ض استو
فFــر� با ا�ــن باز�Fن و ســپردن او به -ميته 
انضباطــ� تصميــم درســت� بــوده اســت؟ 
جالــب ا�نجاســت -ــه ا-ثر -ســان� -ــه در 
نظرسنج� ها شــر-ت -رده اند پاسخ منف� 
به ا�ن ســوال داده و خواهان بازگشت شيخ 
د�اباته به تمر�ن و تر-يب استقالل شده اند. 
البته جــدا از ا�ــن نظرســنج� ها بحث ها� 
جالبــ� هــم در فضا� مجــاز� و رســانه ا� 
شــFل گرفته و برخ� از هواداران اســتقالل 
بــا اشــاره بــه مقا�ســه رفتار� -ــه با آنــدره آ 

اســتراماچون�، سرمرب� ســابق و ا�تاليا�� 
آب� ها شد و رفتار اخير مسئوالن تيم با شيخ 
د�اباتــه شــده آن را مقدمــه ا� بــرا� فرار� 
اســتقالل  خوش اخــالق  گل  آقــا�  دادن 
م� دانند! به زعم ا�ن عده از هواداران ظاهرا 
دســت ها�� در -ار اســت تا با نيمFت نشين 
-ــردن و از بيــن بــردن انگيــزه شــيخ او را از 
ماندن در اســتقالل منصرف -ــرده و فرار� 
دهنــد. اتفاقــ� -ه در مــورد اســتراماچون� 
 O� رخ داد و آب� هــا هنــوز و پس از گذشــت
سال حســرت جدا�� ا�ن مرب� ا�تاليا�� را 
م� خورنــد. البته عده ا� اند^ هم هســتند 
-ه معتقدنــد برا� مقابله با باز�Fن ســاالر� 
فFر� و باشــگاه اســتقالل تصميم درســت� 
درباره د�اباته گرفته اند اما مسئله ا�نجاست 
اگر موضوع برخورد با باز�Fن ســاالر� است 
چــرا بــا رفتارهــا� عجيــب و غيرحرفــه ا� 
باز�Fنان� چون باقر� و اسماعيل� و امثالهم 

برخورد� نشده و نم� شود؟
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