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 + 4صفحه ورزشی + 4صفحه روزنامه استانی

. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران
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. تکشماره 40000 ریال در مشهد
. تکشماره 25000  ریال در شهرستان ها

   خراسان رضوی

»دهقان فداکار« 13 ساله

 نوجوانی که با گزارش شکستگی ریل 
از وقوع یک فاجعه پیشگیری کرد



واکسیناسیون کرونا و چالش  
ایمنی جمعی

بــی تــردیــد بــرای رهــایــی از بــحــران کنونی و 
بازگشت نسبی به قبل از زمستان سال گذشته، 
 جهان باید به سطحی از ایمنی جمعی برسد.
جمع آوری مطالعات سرواپیدمیولوژی از گوشه 
و کنار جهان نشان می دهد که فقط 25درصد 
ــا ویـــروس عــامــل کــوویــد ١٩،  از جهانیان ب
 SARS-CoV-2 برخورد داشته اند و 75درصد 
آنان هنوز در برابر آن آسیب پذیرند.  این روزها 
با شعله ور شدن مجدد اپیدمی در شهر مانوس 
برزیل؛ جایی که تقریبًا در تابستان 76درصد 
ساکنانش در خون خود پادتن ضد کرونا را 
داشتند، ایده کسب ایمنی جمعی با عفونت 
طبیعی، بیش از پیش رنگ باخته است و هیچ 
سیاست گذار عاقلی از آن صحبت نمی کند.
ناامید کننده اما یک واقعیت است که حتی با 
در دسترس بودن انواع واکسن ساخته شده 
با فناوری های مختلف و درصد کارایی های 
متفاوت هم، رسیدن به ایمنی جمعی را  در 
ــرار داده اســت.بــر اساس  هــالــه ای از ابهام  ق
فرمولی می توان تعیین کرد که چه درصدی از 
جمعیت باید واکسینه شوند)Coverage(  تا به 
ایمنی جمعی  برسیم. در این فرمول  میزان اثر 
گذاری واکسن )ve(  و ضریب باز تولید ویروس 
در هر جامعه )Ro( بسیار تعیین کننده  است. 
ــروس یا همان Ro تعداد  ضریب بــاز تولید وی

افرادی است که توسط یک فرد مبتال به کووید 
١٩ می توانند مبتال شوند.

)Coverage=1/Ve )1-1/Roبــه طور مثال 
اگر این محاسبه را برای جمعیتی که نوع ویروس 
کرونای اولیه ووهان که بین آن جمعیت متداول 
اســت )Ro آن 2.5 (بــرای واکسیناسیون با 
واکسنی با کارایی ٩5درصــد انجام دهیم، 
عدد حاصل 63 است یعنی باید 63درصد از 
جمعیت را با این نوع واکسن واکسینه کنیم تا 
به ایمنی جمعی برسیم. این محاسبات برای 
انواع واکسن ها با کارایی های مختلفی برای 
ویروس اولیه یعنی نوع بدون جهش آن محاسبه 
شده است . لذا هرچه کارایی واکسن استفاده 
شده کمتر باشد، میزان بیشتری از جمعیت 
باید واکسینه شوند تا جایی که برای واکسنی 
با 50درصد کارایی، رسیدن به ایمنی جمعی 

چیزی در حد محال است!
 با توجه به حضور واریته هایی در کشور های 
مختلف نظیر بریتانیا، آفریقای جنوبی و برزیل 
50درصــد  را   Ro انتقال  ضریب  تقریبًا  کــه 
افزایش داده و از 2.5 به 3.75 رسانده اند، 
ــرای رسیدن به ایمنی  کــار واکسیناسیون ب
جمعی سخت تر می شود تا جایی که با بهترین 
واکسن ها هم بخش بزرگ تری از جمعیت باید 
واکسینه شوند و حتی با واکسن هایی با کارایی 
 70درصد هم ایمنی جمعی حاصل نمی شود.
اما همه این ها محاسبات روی کاغذ است، 
فاکتور هــای دیگری در رسیدن یا نرسیدن 
مهم  واکسن  از  استفاده  با  جمعی  ایمنی  به 

هستند:
١- نکته امیدوار کننده این که عدد باز تولید 
ویــروس ووهــان یا Ro در بسیاری از جوامع با 
رعایت پروتکل ها پایین آمده تا جایی که به  یک 
رسیده بود، اما ظهور واریته هایی از ویروس 
جهش دار، کار را بسیار سخت کرده و می کند!

2- حتی بهترین واکسن ها محدودیت سنی 
دارنــد و مثال بیشتر آن ها به زیر ١6 ساله ها 
و زنــان حامله و شــیــرده تــزریــق نمی شوند. 
این نفرات درصد باالیی از جمعیت است که 
واکسینه نشدن آن ها بر تحقق نیافتن ایمنی 

جمعی موثر است.
3- کشورها اغلب واکسن هایی با کارایی های 
مختلف را خریده اند که این کار را مشکل خواهد 

کرد.
4- واکسیناسیون کل جهان تقریبا دو سال 
طول می کشد که در این بین ظهور واریته هایی 
با جهش های موثر امر واکسیناسیون را با اخالل 

مواجه می کند.
5- نکته بعدی که حقیر شخصا به آن بسیار 
حساسم این که چقدر مردم جهان به دریافت 
واکسن راغب هستند؟ چند درصد به آن شک 
ــد؟ چند درصــد با دیــدن کشمکش های  دارن
اخیر در شبکه های مجازی و حقیقی بر سر 
دو راهی ماندند و تصمیم گرفتند از خیر زدن 

واکسن بگذرند؟
این درصد ها را پیش خودتان حساب کنید، 
ببینید کــدام واکسن با کــدام درصــد کارایی 
را در اختیار خواهید داشت و در انتها ببینید 
چقدر باید کار کنیم تا مردم ایران و جهان را به 

واکسیناسیون تر غیب کنیم!
وظیفه دولت ها و ملت ها روشن است:

١-دولـــت هــا: در اختیار قـــراردادن واکسن 
مناسب)ساخت و واردات امن و موثرترین ها(

2- و ما مردم : بایداز دامن زدن به جنگ های 
واکسنی به شدت خودداری و دوست و آشنا را 

به تزریق واکسن تشویق کنیم.
3-رعایت بیش از پیش موازین بهداشتی از 
ســوی همه  کمک می کند تا حلقه انتقال را 
بشکنیم و Ro یا ضریب باز تولید ویروس   را به 

نازل ترین میزان آن برسانیم.
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  دکتر محمودرضا پورکریم 
پژوهشگر ارشد ویروس  شناسی

 در موسسه رگا بلژیک  

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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ــود االن  • ــودروی هــایــمــا 70مــیــلــیــون بـ ــ خـ
شده700میلیون و خودروی تندر 35میلیون 
بوده االن شده400میلیون. گران بشود ولی 
چقدر باید گران شود؟ با این گرانی بیش از حد 
که درست کردید باید این مردم آرزوی خودرو 
داشتن را با خود به گور ببرند. دست شما درد 
نکند واقعا! دارید برای مردم خدمت می کنید؟

آقایان مسئوالن! با خودتان چه می کنید؟ با  •
ما مردم چه می کنید؟ حواس تان هست؟

ــاال کــه قیمت ارز کاهش پیدا کــرده ما  •  ح
مردم منتظر کاهش هرچه زودتر قیمت اقالم 
خوراکی هستیم. امــیــدوارم با بهانه آوردن، 

مسئوالن از این موضوع شانه خالی نکنند.
بنده چندین سال است روزنامه خراسان  •

مطالعه می کردم از امروز تصمیم گرفتم این کار 
را روز در میان انجام دهم.

هشت ماه قبل در طرح پیش فروش سایپا برای  •
ــودروی شاهین در قرعه کشی برنده شدم  خ
و مبلغ 80میلیون تومان معادل نصف قیمت 
خــودرو را پرداختم االن در دعوتنامه شرکت 
سایپا مبلغ ١88میلیون درخواست کرده یعنی 
١08میلیون بیشتر از قیمت قبلی! لطفا پیگیری 
کنید. شرکت سایپا به چه حقی این گران فروشی 
و ظلم آشکار را در حق مشتریان که اغلب مصرف 

کننده واقعی هستند انجام می دهد.
با گرانی صد در صدی روزنامه مطمئن باشید  •

60 درصــد مشترکان تــان ریــزش می کنند. 
حداقل سه هزار تومان قابل هضم تر بود.

 دو بار است که از دیجی کاال خرید کرده ام  •
اما بعد از ١0 روز تماس می گیرند که کاالی 
ــرا پس  ــول م درخــواســتــی شما را نــداریــم و پ
می دهند. حساب کنید اگر این کار را با همه 
خریداران خود بکنند چه سودی به حساب شان 

خواهد رفت. لطفا گزارشی تهیه کنید.
 آقای واعظی به جای این که تعیین کند که  •

چه کسی توی بورس دخالت کند و چه کسی 
دخالت نکند اول برود یاد بگیرد که بیت کوین 
چطوری تلفظ می شود! واقعا همین ها برایمان 
تصمیم می گیرند که بیت کوین را بیت کورن 

می گویند؟!
 نویسنده ورزشی تون دو آتیشه استقاللیه.  •

برای روزنامه شما خوب نیست که این بنده خدا 
این قدر تابلو طرفدار استقالل است. یا اصالح 

بفرمایید یا عوضش کنید.
 به جوانان نصیحت می کنم اگر می خواهند  •

ازدواج کنند با خانم خانه دار ازدواج کنند چون 
خانم من که کارمند است یارانه ما را قطع کرده 
اند در حالی که پول الستیک  ماشینم را ندارم.

 از قصابی بولوار پیروزی یک کیلو گوشت  •
تنظیم بازار خریدم به قیمت ٩0 هزار تومان اما 
هم شیرین بود و هم قسمت های سیاه داشت. 
خواستم پس بدهم که قبول نکردند. با ١24 
تماس گرفتم گفتند ١٩١ زنگ بزنید. به آن جا 
زنگ زدم گفتند با دام پزشکی تماس بگیرید. 

یکی به من بگوید برای اعتراض به یک کیلو 
گوشت باید با چند نفر و سازمان تماس بگیرم؟ 
چــرا نباید کسی باشد که به اعــتــراض مردم 

رسیدگی کند؟
این که قیمت روزنامه را صد در صد گران  •

ــرده ایــد توهین اســت به کسانی که 40 یا  ک
50سال است مشترک روزنامه هستند. قیمت 
روزنامه در تهران 2500 تومان است چون 
نیازمندی ها را ندارند. خب برای مشهد هم 
دوگانه اش کنید که هر کس نیازمندی ها را 

نمی خواهد با قیمت 2500 تومان بخرد.
 آقای روحانی از ٩8 تا االن همه کاال ها برای  •

خیلی از مــردم رؤیــا شــده. لطفا خــودت و رئیس 
دفترت و محمد باقر نوبخت و خصوصا محمد 
نهاوندیان که از اول انقالب مدام یکی از کرسی 
های اقتصادی را در اختیار داشته، برین بیرون! 
شاید کسی پیدا شود بیاید جای شما را بگیرد و یک 
فرجی برای حاشیه نشین های مملکت حاصل 
شود. به خدا مردم گناه دارند. لطفا سیاست را رها 

کنید کمی به فکر اون دنیاتون باشید. 
 به جای گران کردن روزنامه صفحات ورزشی  •

را کم کنید و فقط مطالب مهم را بنویسید و 
صفحه کودکان را حذف کنید.

ــم چــاپ نمی کنید. آن عزیزی که  • می دون
ــران نشده همین  فــرمــوده تنها چیزی کــه گ
روزنامه ها هستند)!( یا توی گود نیست یا از 
اعضای سفارشی روزنامه است! قربانت گردم، 
چرا نمی گویی که قیمت تبلیغات که عالوه 
بر24صفحه نیازمندی ها نیمی از صفحات 
اصلی را هم اشغال می کند، در این چند ماه یا 
چند سال چند برابر شده ؟مگر درآمد روزنامه 

همان چندرغاز بهای هر شماره است؟
خراسان:هزینه تمام شده هر نسخه روزنامه 
بیش از ١2 هزار تومان است که فاصله قیمت 
هر نسخه 4 هزار تومان تا ١2 هزار تومان بهای 

تمام شده از محل آگهی ها تامین می شود.
 دولت محترم و مجلس انقالبی بهتر است  •

به جای به هم پریدن و حال و هوای کشور را 
متشنج کردن فکری به حال ما بیچاره ها بکنند 
که نه از ارز4200تومانی خیری دیدیم نه از 
ــزار تومانی. چیزی که این  ــ دالر32000هـ
وسط گیر مــردم میاد گرانی و کوچک شدن 
زندگی هاست که این هم مقصر این دولت و 

اون مجلس نیست.
شما که گرانی کاغذ را بهانه و روزنامه تان  •

ــران می کنید ایــن رو بدونید مسئوالن  را گ
بی لیاقت و خائن با همه مــردم و بــرای تمام 
ــردن.  یعنی من باید  اجناس همین کار را ک
از گلوی یکی دیگه بکشم بیرون و یکی دیگه 
باید از گلوی اون یکی دیگه بکشه بیرون و این 
طوری مردم رو به جون هم انداختن و آخرش 
این می شه که االن می بینیم. هر روز بدتر از 

دیروز.
  از این که به مردم عزیز شوک وارد کردید  •

بابت گــران شدن روزنامه محبوبتان از تمام 
ــالع رسانی  عــزیــزان تشکر می کنم! چــرا اط

نکردین؟
خراسان: مخاطب گرامی ضمن تشکر از  •

توجه شما مستحضر باشید که در سرمقاله روز 
2١ دی ماه و در خبر روز گذشته به این موضوع 

پرداختیم.
 چرا با وجود اعالم وضعیت آبی و سرازیر شدن  •

سیل مسافران به مشهد، منع تردد لغو نمی شه 
و پلیس هم هنوز به ارسال پیامک اشتباه ادامه 

می ده؟
رئیس محترم قوه قضاییه فقط به خاطر همین  •

ــت، افزایش نــرخ ارز از سه هزار  یک کــار دول
تومان به 30 هزار تومان لطفا آقایان دولت را 

محاکمه کنید.
 این مسئوالن با چه رویی می توانند هر روز  •

در تلویزیون صحبت کنند و باز هم برایمان 
شعار بدهند؟ به خدا اگر در ژاپن یا چین بودیم 
مسئوالن با این تورم فاجعه باری که برایمان 
ــی کــردنــد!  ــرده انــد خــودکــشــی م ــت کـ درسـ
ایــن جا مسئوالن مــان بعد از ١000درصـــد 
افزایش قیمت ها در یک سال از موفقیت ها و 

دستاوردهایشان می گویند!
 دو برابر کردن قیمت روزنامه شوک بزرگی  •

برای من بازنشسته بود. کاش آمار روزنامه را باال 
می بردید تا مجبور نباشید قیمت را زیاد کنید.

افزایش حقوق، حق بازنشسته های تامین  •
اجتماعی است اما هستند عده ای قلیل که هم 
بازنشستگی می گیرند وهم جای یک یا چند 
کارگر بیکار را اشغال کرده اند و کسی هم برخورد 
نمی کند. شغل هایی با درآمــد باال دارنــد و در 
حال بازنشستگی موافقت اصولی و پروانه کسب 
می گیرند و همچنان جای دیگران را اشغال 
می کنند آیا چند شغله بودن فقط برای کارمندان 

دولت است یا این قشر را هم شامل می شود؟
 پیشنهاد: برای استفاده بهینه کاغذ، آگهی  •

های ثبت را به صورت تجمیعی در یک برگ کاغذ 
آگهی چاپ کنید.

 در این بلبشوی اجتماعی و کشور عده ای در  •
روستاها با سرعت تمام به تخریب محیط و بافت 
روستاها  اقدام کرده اند و حتی به کوه ها هم رحم 
نمی کنند. در برخی روستاها اعضای دهیاری 
هم ذی نفع این امور شده اند و تسریع می کنند.

 چرا با این امکانات نسخه الکترونیکی، سهم  •
بیمه های تکمیلی درمانی به صورت آنالین در 
همان داروخانه ها یا بیمارستان ها از صورت 
حساب بیمار کسر نمی شود؟ چون هم در وقت 
مردم و نظام اداری صرفه جویی می شود و هم 
با این حق بیمه های تکمیلی گران، در هنگام 
مراجعه مریض، شرکت های بیمه گر، با هزار 
بهانه از پرداخت سهم شان خودداری می کنند.

چرا صندوق اجــرای احکام هر پولی را که  •
توی حسابش میره ١0 روز نگه می داره؟ از پول 

ما می خواد سود بخوره؟ ما که راضی نیستیم.

حرف مردم

 پیام تسلیت مقام معظم رهبری در پی درگذشت حجت االسالم والمسلمین علوی سبزواری 

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی درگذشت 
ــالم والمسلمین  ــت االس ــج ــا ح ــارس ــم پ ــال ع
علوی سبزواری را تسلیت گفتند.به  گزارش  
انقالب  رهبر  پیام  متن   KHAMENEI .IR

اسالمی به این شرح است:
»بسم ا... الرحمن الرحیم

ــار  ــزگ ــی ــره ــا و پ ــ ــارس ــ ــم پ ــالـ درگــــذشــــت عـ
ــای  آق ــالم والمسلمین  ــت االس ــج جــنــاب ح
سیدمحمدحسن علوی سبزواری رحمةا... علیه 
را به خاندان مکرم و بازماندگان و ارادتمندان 
ــردم عــزیــز ســبــزوار  ــه عــمــوم مـ ــوم و ب ــرح آن م
عالم  آن  همراهی  می کنم.  ــرض  ع تسلیت 

ربانی با حرکت مبارزان در دوران طاغوت و 
جمهوری  دوران  در  انقالبی  فعالیت های  با 
اسالمی، حسنه  ارزشمندی در محاسبات الهی 
و قدرشناسی های مردمی است. علو درجات آن 

مرحوم را از خداوند متعال مسئلت می کنم.
سیدعلی خامنه ای-4 بهمن ١3٩٩ «

ایران در رده 88 سرعت اینترنت موبایل جهان

ــزارش وب سایت »اسپید  طبق جدیدترین گ
تست« سرعت اینترنت موبایل ایران نسبت به 
ماه نوامبر 4 پله سقوط کرده و در رده 88 جهان 
قــرار دارد.در جدیدترین گــزارش وب سایت  

Speedtest.com از سرعت اینترنت کشورهای 
مختلف جهان در آخرین ماه 2020 میالدی 
)دسامبر(  سرعت اینترنت موبایل ایران نسبت 
به ماه نوامبر 4 پله سقوط کرده و در رده 88 قرار 
دارد. سرعت دانلود اینترنت موبایل25.30و 
ســرعــت آپــلــود آن ١١.3٩مــگــابــیــت برثانیه 
اســت. در مــاه نوامبر سرعت دانلود اینترنت 
بود.  برثانیه  25.64مگابیت  ــران  ای موبایل 
این در حالی است که رتبه ایــران در اینترنت 
ــت.در فهرست  ــد کــرده اسـ ثابت یــک پله رش
رده بــنــدی کشورهایی بــا بــاالتــریــن سرعت 

رشد  پله  دو  با  قطر  جهان،  موبایل  اینترنت 
در مقام اول قرار دارد. امــارات متحده عربی  
ــن ایــنــتــرنــت پــرســرعــت و کـــره جنوبی  ــی دوم
سومین اینترنت پرسرعت جهان را دارند. اما 
چین و استرالیا مانند مــاه گذشته رتبه های 
 چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده انــد. 
اینترنت  ــت  ــرع بــا س ــت  ــوی در رده شــشــم ک
١١0.5٩مگابیت بر ثانیه قــرار دارد که در 
مقایسه با ماه گذشته، 5 پله صعود کرده است. 
در رده هفتم نیز عربستان سعودی با سرعت 

اینترنت ١0٩.48 مگابیت بر ثانیه قرار دارد.
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کارتون روز 

خبر آخر 

توئیت روز 

چهره روز 

پازل ناممكن ؟ - كارى از : ماركو دى آنخلیس

زینب مغنیه دختر شهید عماد مغنیه، فیلمی از 
صحبت هاى پدرش حاج عماد و برادر شهیدش 
 جهاد را در توئیتی منتشر کرد که می گویند: 

» ال الکورنیت وال الغراد وال الزلزال وال خیبر وال 
الرعد، هیدا الدم هو لی کان عم یثمر نصر.«نه 
موشک کورنت، نه راکت گراد،  نه موشک زلزال 
و رعد هیچ کدام عامل پیروزى نبودند؛ این خون 

بود که ثمره آن پیروزى شد.

»لرى کینگ« مجرى سرشناس آمریکایی در سن 
۸۷ سالگی درگذشت.

تحلیل روز

11سناریو برای آینده سیاسی ترامپ 

امیرعلی ابوالفتح –  آینده سیاسی دونالد ترامپ 
چگونه خواهد بود؟1 – با توجه به استیضاح از 
سوى مجلس نمایندگان، ترامپ براى دومین 
بار در معرض مواجهه با دادگاه سنا قرار گرفته 
است که چه بسا در نهایت ، در آن محکوم شود. 
این محکومیت، امکان تصدى مقام هاى دولتی 
از جمله مقام ریاست جمهورى را از وى خواهد 
گرفت.2 – عالوه بر دادگاه سنا، محتمل است که 
دادستان هاى فدرال شکایاتی را نیز علیه ترامپ 
به اتهاماتی از جمله شورش، تشویق به شورش 
یا تحریک به حمله به کنگره مطرح کنند.3 – 
احتمال طرح شکایاتی در ارتباط با فساد مالی، 
پول شویی یا فرار مالیاتی علیه ترامپ و “ سازمان 
ترامپ” وجود دارد. 4 – عالوه بر نهادهاى فدرال، 
ایالت هاى مختلف آمریکا نیز می توانند انواع 
اتهامات را علیه ترامپ مطرح کنند. 5 – با گذشت 
زمان، انتظار می رود محدودیت هاى رسانه اى 
علیه ترامپ و برخی از نزدیک ترین یــاران وى 
تشدید شود.6 – پیش بینی می شود نظام بانکی 
آمریکایی و اروپــایــی ، مشکالتی را در ارتباط 
با موضوعات بانکی و تسهیالت مالی متوجه 
ترامپ و » سازمان ترامپ « کنند که چه بسا به 
ورشکستگی مالی و ایجاد بدهی هاى سنگین 
براى وى و امپراتورى مالی وى منجر شود. ۷ – با 
توجه به نارضایتی عمیق سران حزب جمهورى 
خواه، پیش بینی می شود رابطه ترامپ با حزب 
در ماه هاى پس از پایان ریاست جمهورى بیش 
از پیش رو به وخامت بگذارد.۸ – قابل انتظار 
است که برخی از بدنه ناراضی حزب جمهورى 
خواه به تدریج گرد ترامپ یا افراد نزدیک به وى 
جمع شوند و تشکل هاى سیاسی یا حتی حزب 
جدیدى را پایه گذارى کنند.9 – درصورتی که 
انتظار می رود شخص ترامپ به لحاظ سیاسی 
قدرت اثر گذارى خود را از دست دهد، اما جریان 
 حامی ترامپ که به اصطالح آن را »ترامپیست ها «

 می خوانند، رشد و گسترش خواهند یافت. 10 
– موفقیت یا شکست دولت بایدن در مواجهه با 
بحران هاى عمیق در آمریکا، تاثیر مستقیمی 
بر نقش آفرینی ترامپ و نزدیکان وى در آینده 
خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر بایدن نتواند به 
نابسامانی هاى کنونی سرو سامان دهد، چه بسا 
اقبال عمومی بار دیگر متوجه ترامپ یا اندیشه ها و 
برنامه هاى کارى وى شود.11 – اگر سنا، ترامپ 
را به اتهام تشویق به شورش علیه دولت فدرال 
محکوم نکند، نامزدى وى در انتخابات ریاست 

جمهورى 2024 آمریکا محتمل خواهد بود.  

نماى روز 

بارش باران در اردوگاه آوارگان جنگی در ادلب

پیشخوان بین الملل 

 طرح اكونومیست ؛ صبح بعد/بایدن  و تمیزكارى 
سیاسی و اقتصادى آثار به جاى مانده از ترامپ

»یحیی سریع« سخنگوى نیروهاى مسلح یمن ادعاى عربستان درباره حمله موشکی و ساقط 
کردن یک فروند موشک ارتش یمن در آسمان ریاض را رد کرد و گفت: نیروهاى مسلح ما طی 
24 ساعت گذشته هیچ عملیاتی علیه کشورهاى متجاوز انجام نداده اند.وى تاکید کرد: اگر 
ارتش عملیاتی را انجام دهد با عزت و کمال افتخار آن را اعالم می کند.سخنگوى نیروهاى 
مسلح ارتش یمن گفت: تا زمانی که تجاوزگرى و محاصره تداوم داشته باشد، پاسخ به تجاوز 

دشمن حق طبیعی و قانونی ماست.

 عزم بایدن برای بازنگری توافق با طالبان 
مشاور امنیت ملی آمریکا: تعهدات توافق نامه آمریکا و طالبان،مخصوصا 

سطح خشونت ها در افغانستان ارزیابی می شود 

کاخ سفید  اعالم کرد که دولت جدید آمریکا 
،توافق صلح با گروه طالبان در سال گذشته 
را مــورد بررسی و بازبینی قــرار می دهد.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا 
در تماسی تلفنی با همتاى افغانستانی خود 
این موضوع را اعالم کرده است.براساس 
توافق دولت دونالد ترامپ با گروه طالبان 
در 10 اسفند 139۸، تمامی سربازان، 
ماموران اطالعاتی و شرکت هاى امنیتی 
2021 از  خصوصی آمریکایی تا مــاه مه 
افغانستان خــارج خواهند شد. در مقابل 
گروه طالبان تضمین هایی درباره اقدامات 
ــه  ارائ خشونت  کاهش  و  تروریستی  ضــد 
ــد.وزارت دفـــاع آمــریــکــا هــم هفته  ــن ــی ک م
ــرد کــه تــعــداد نیروهاى  گذشته اعـــالم ک
آمریکایی مستقر در افغانستان را به دو هزار 
و 500 نفر کاهش داده است . این کمترین 
افغانستان  در  آمریکایی  نیروهاى  میزان 
از ســال 2001 تاکنون اســت.امــا به رغم 
کاهش نیروهاى آمریکایی در افغانستان، 
مــیــزان خشونت ها در ایــن کشور بــه طور 
مضاعفی افزایش داشته و درخواست هاى 
ــش بــس بین دولــت  بین المللی بـــراى آت
افغانستان و طالبان باال گرفته است.کاخ 
سفید می گوید، جیک سالیوان در تماس 
تلفنی با حمدا... محب، مشاور امنیت ملی 
افغانستان تصریح کرده است که در بازنگرى 
توافق صلح با طالبان، ارزیابی خواهد شد 

که آیا طالبان به تعهدات خود در قطع رابطه 
با گروه هاى تروریستی، کاهش خشونت 
معنادار  مذاکرات  انجام  و  افغانستان  در 
بــا دولـــت افغانستان و دیــگــر طــرف هــاى 
ذى نفع این توافق، پایبند است یا نه. در 
مراسمی در 10 اسفند،  زلمی  خلیل زاد،  
نماینده ویژه آمریکا براى صلح افغانستان 
و مال عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه 
طالبان قـــرارداد صلح امضا کردند. این 
توافق بعدا زمینه ساز گفت وگوهاى دولت 
افغانستان با طالبان شد.در همین حال، 
منابع مطلع به شبکه »سی ان ان« گفته اند، 
دولت جو بایدن همچنان زلمی  خلیل زاد، 
نماینده ویــژه دولــت ترامپ در مذاکرات 
صلح افغانستان که هدایت این مذاکرات با 
طالبان را بر عهده داشت در پست خود نگه 
می دارد.سی ان ان می گوید، نگه داشتن 
زلمی  خلیل زاد در سمت خود به نظر کمی 
غیر معمول است، اما از آن جا که او در دو 
ــال گذشته بــا طــرف هــاى درگــیــرى در  س
افغانستان در تماس بوده در پست خود ابقا 
خواهد شــد.از زلمی  خلیل زاد، دیپلمات 
آمریکایی افغان تبار به عنوان معمار توافق 
یــاد می شود.  صلح بین آمریکا و طالبان 
توافقی که قرار است به طوالنی ترین جنگ 
آمریکا پایان دهد. جنگ 1۸ ساله اى که 
بیش از سه هزار و 500 سرباز آمریکایی و 

ناتو در آن کشته شده اند.

ترامپ 20 بهمن استیضاح می شود 
»چاک شومر« رهبر اکثریت دموکرات مجلس 
سناى آمریکا خبر داد که دادگاه استیضاح 
ترامپ، روز دوشنبه، ۸ فوریه )20 بهمن( 
آغاز خواهد شد.»شومر«، پیش از این اعالم 
کرده بود که طرح استیضاح رئیس جمهور 
سابق آمریکا روز دوشنبه آینده به این مجلس 
تحویل داده می شود.روند محاکمه ترامپ در 
مجلس سنا به دلیل نقش آفرینی او در حمله 
مرگبار معترضان به کنگره از هفته آینده آغاز 
می شود. این درحالی است که جمهورى 
دموکرات ها  از  آمریکا  سناى  در  خواهان 
درخواست کرده بودند که شروع دادرسی 
براى استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
پیشین را تا ماه آینده میالدى )فوریه( به 
تأخیر بیندازند.آن ها گفته اند که این تأخیر 
به ترامپ فرصت می دهد تا خود را براى دفاع 
آماده کند. ترامپ متهم شده که در سخنرانی 
خود در روز 6 ژانویه در واشنگتن، هوادارانش 
ــورش بــه ساختمان کنگره تشویق  را بــه ی
اقلیت  ــرده است.میچ مک کانل، رهبر  ک
سنا، روز گذشته در تماسی با سناتورهاى 
جمهورى خواه گفت که از دموکرات هاى 

مجلس درخواست کرده تا از ارسال الیحه 
استیضاح به سنا تا 2۸ ماه جارى )ژانویه( 
خوددارى کنند. اقدامی که باعث آغاز مرحله 
اول رسیدگی به استیضاح دونالد ترامپ 
می شود.براساس این برنامه زمانی، ترامپ 
دو هفته یعنی تا 11 فوریه فرصت دارد تا 
ــه دهــد. انتظار  دفــاع مقدماتی خــود را ارائ
می رود که بحث ها از اواسط ماه فوریه آغاز 
شود.جمهورى خواهان که از روز چهارشنبه 
20 ژانویه عماًل دیگر کنترل سنا را در دست 
ندارند، براى عملی شدن به تأخیر افتادن 
روند رسیدگی استیضاح در سنا، به موافقت 
رهبر جدید اکثریت دموکرات در سنا یعنی 

چاک شومر نیاز دارند.

دردسری به نام الکسی برای پوتین 
تظاهرات گسترده در سراسر روسیه در اعتراض به بازداشت منتقد سرسخت 

کرملین برگزار شد

بازگشت دشمن شماره یک پوتین به مسکو تازه 
اول ماجرا شده است .همزمان با آغاز تظاهرات 
هواداران الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان دولت 
والدیمیر پوتین که اکنون در بازداشت به سرمی 
برد، نیروهاى پلیس روسیه صدها نفر را بازداشت 
کردند.به گزارش خبرگزارى فرانسه، تظاهرات 
هواداران ناوالنی که در تابستان گذشته هدف 
یک حمله سمی قرار گرفت، در ده ها شهر روسیه، 
از جمله مسکو و نووسیبیرسک براى آزادى این 
چهره برگزار شد.اولین تجمع ها و تظاهرات 
ــزاران  ــاز شد و ه در شــرق روسیه و سیبرى آغ
نفر به خیابان هاى شهرهاى مختلف آمدند. 
پلیس ضدشورش روسیه نیز به صورت پرشمار 
در خیابان ها حضور دارد.معترضان در مسکو 
شعارهایی از جمله »روسیه بــدون پوتین« سر 
دادند.پیش از برگزارى تظاهرات در پایتخت 
روسیه که بــراى ساعت 2 بعد از ظهر به وقت 
محلی برنامه ریزى شده بود، پلیس ضدشورش 
مسکو دســت کم 100 نفر را بــازداشــت کرد 
و لیوبوف سوبول، از متحدان ناوالنی نیز در 
مسکو دستگیر شد.یولیا، همسر ناوالنی هم 
در مسکو بــازداشــت شــد. براساس اعــالم یک 
سازمان غیردولتی )info-OVD (که بازداشت 
هاى معترضان در تظاهرات مختلف را دنبال 
می کند،تاکنون نزدیک به 1100 معترض در 
روسیه بازداشت شده اند.وزارت کشور روسیه 
اعالم کرد، نزدیک به چهار هزار نفر در اعتراضات 
مسکو شرکت کرده اند، اما رویترز تخمین زده در 

این شهر دست کم 40 هزار نفر در این تظاهرات 
حضور دارند.یک وب سایت مانیتورینگ اعالم 
کرد در روسیه اینترنت قطع شده و سرویس 
هاى تلفن همراه با اختالل مواجه شده اند.در 
شهر یاکوتسک، شهرى است در شرق سیبرى 
و مرکز جمهورى یاقوتستان روسیه، معترضان 
در حالی به خیابان ها آمده اند که دماى هوا در 
این شهر منفی 50 درجه سانتیگراد است.بنا 
بر ویدئویی که از سوى این سازمان غیردولتی 
منتشر شــده، ده ها نیروى پلیس ضدشورش 
وستوک  والدى  شهر  در  معترضان  دنبال   به 
افتاده اند.به گزارش رویترز، پلیس حصارهایی 
را در اطراف میدان پوشکین قرار داده و سفارت 
آمریکا در مسکو نیز با انتشارمکان ها و زمان هاى 
تظاهرات، از شهروندان آمریکایی خواسته که 
از محل تظاهرات دور بمانند. اما وزارت خارجه 
ــدام سفارت آمریکا را »دخالت  روسیه ایــن اق
آشکار« در امــور داخلی روسیه دانسته است. 
ناوالنی فعالیت سیاسی اش را با وبالگ نویسی و 
اعتراض به فساد در دولت آغاز کرد، اما رفته رفته 
به شبکه هاى اجتماعی روى آورد. شاید حضور 
پرقدرت او در شبکه هاى اجتماعی باعث شده 
بود تا طی همه این سال ها دولت روسیه نتواند 
ــردارد. ناوالنی حزب  به سمت حذف او قدم ب
حاکم »روسیه متحد« به رهبرى والدیمیر پوتین 
را »حزب کالهبردارها« می  خواند؛ عبارتی که 
اکنون در فضاى سیاسی روسیه و به وفور استفاده 

می شود و دیگر مترادف این حزب شده است.
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چالش مرگبار  تیک تاک و دسترنجی که دفن شد!
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حادثه خطرناک در پیست دربندسر!

ویدئویی از پرت شدن پدر و دختری از تله سیژ پیست 
اسکی دربندسر در شمال پایتخت در فضای مجازی دست 
به دست شد که به گفته مسئوالن با اقــدام به موقع 
متصدیان پیست هر دو فرد نجات یافتند. در این فیلم 
که ادعا شده، به دلیل خطای اپراتور رخ داده، یک کودک 
7 ساله که پای پدرش را گرفته، به همراه پدرش از روی 
»تله سیژ« به پایین پرتاب می شود. خوشبختانه هر دو 
نفر سالم هستند و حالشان خوب است. در ضمن گفته می 
شود این پیست که برای ورودی هر نفر از ۲۳۰ تا ۶۰۰ 
هزار تومان از افراد می گیرد، با امکاناتی فرسوده و در 
شرایط کرونا بازگشایی شده است. کاربری نوشت: »کاش 
مسئوالن این جور جاها همش به دنبال کسب درآمد 
نباشن و کمی از درآمدشون رو هم صرف به سازی وسایل 

کنن که خدایی نکرده حادثه ای رخ نده.«
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چالش مرگ بار تیک تاک!

مرگ دختر ۱۰ ساله در چالش بازی روسری باعث شد 
تیک  تاک در ایتالیا محدود شود. این خبری بود که روز 
گذشته در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. ماجرا 
از این قرار بوده که یک چالش روسری در این شبکه 
اجتماعی چین به راه می افتد و یک دختر ۱۰ ساله که 
قصد داشته آن را انجام دهد جان خود را از دست می 
دهد و همین موضوع باعث می شود ایتالیا دسترسی به 
اپلیکیشن تیک تاک را برای کاربرانی که سن شان تأیید 
شده نیست، موقتا ممنوع کند. کاربران زیادی به این اتفاق 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »تا دلت بخواد توی 
شبکه های اجتماعی از این چالش هایی که هیچ معنی نداره 
و سالمت آدم ها رو به خطر می اندازه وجود داره.« کاربر 
دیگه ای نوشت: »معموال توی کشورهای جهان قوانین 

سفت و سختی برای پیام رسان ها وجود داره.«
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دسترنجی که دفن شد!

سوم بهمن در عرض چندین ساعت فضای مجازی و شبکه 
های اجتماعی از ویدئوهای غم انگیزی پُر شد که حاوی 
صدای توفان و پاره شدن پالستیک های کشت خیار، 
گوجه و... بودند. این اتفاق بعد از خسارت های سنگین 
سرمازدگی برای کشاورزان منطقه رخ داد و باعث شد این 
بار زحمات و امید آن ها در توفان شن دفن شود. کاربران 
زیادی به این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: 
»امسال کشاورزها به بدبختی و با قرض تونستن نهاده های 
کشاورزی و بذر و کود بخرن و متاسفانه همه دسترنج شون 
هم به زیر شن رفت.« کاربر دیگری نوشت: »توفان های 
شن به عنوان بادهای پرسرعت جزو حوادث غیرمترقبه 
محسوب می شن و باید خسارات وارد شده توسط ستاد 
مدیریت بحران جبران بشه.« کاربری هم نوشت: »خدا 

کنه این کشاورزا رو دولتمردا فراموش نکنن.«
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شب های روشن خداحافظ!

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز در خصوص 
گالیه شهروندان از خاموشی شبانه معابر کرج، با اشاره 
به کمبود برق و گاز گفته: »خیابان ها برق نداشته باشند 
بهتر از این است که شاهد خاموشی در خانه ها باشیم.« 
این در حالی است که روز گذشته ویدئوهایی در شبکه 
های اجتماعی دست به دست شد که نشان می داد چراغ 
بزرگراه های تهران که در شب ها به دلیل کمبود برق 
خاموش می شود، در روز روشن است. کاربران زیادی 
به این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »اون 
سنسور حساسیت نوری این چراغ ها خراب شده چون این 
چراغ ها دستی که خاموش و روشن نمی شن و با استفاده از 
یک سنسور نوری خاموش و روشن می شن.« کاربر دیگری 
نوشت: »بهتره شرکت برق جلوی در رفت های برق مثل 
همین چراغ های روشن بزرگراه توی روز رو بگیره بعد می 

تونیم برق رو صادر هم بکنیم.«

 

  3.4     M   views 

رونالدو حاضر به تبلیغ گردشگری سعودی ها نشد

عربستان سعودی به دنبال بهبود وجهه خود در سطح بین 
المللی است و ورزش یکی از اصلی ترین گزینه های آن 
ها در این راه است به همین دلیل برای تبلیغ صنعت 
گردشگری شان به سراغ لیونل مسی و کریستیانو رونالدو 
رفتند. گفته شده به هر کدام از این دو بازیکن فوتبال 
قول دستمزد ساالنه شش میلیون یورو داده اند. اما روز 
گذشته نشریه »تلگراف« اعالم کرد که کریستیانو رونالدو 
این پیشنهاد را به دلیل وضعیت سوال برانگیز حقوق بشر 
در این کشور رد کرده است و مقامات عربستانی هنوز در 
حال مذاکره با لیونل مسی و دیگر ستاره های ورزشی 
هستند. کاربری نوشت: »دم رونالدو گرم که حاضر نیست 
به خاطر پول برای کودک کش های عربستانی تبلیغ کنه.« 
کاربر دیگری هم نوشت: »قبال هم رونالدو به کودک های 

فلسطینی کمک کرده بود.«
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دستمریزاد به این پلیس هموطن

ویدئویی از یک پلیس که روی برف ها دراز کشیده تا 
خودروی یک هموطن را که خراب شده و در برف و بوران 
مانده، تعمیر کند، در شبکه های اجتماعی دست به دست 
شد و تحسین کاربران را به همراه داشت. کاربری نوشت: 
»در حالی که برخی از مسئوالن توی گوش پلیس می زنن 
ولی پلیس در کنار مردمه و اگه براشون مشکلی پیش میاد 
پلیس از جونش هم می گذره، نمونه اش  رو زیاد دیدیم.« 
کاربر دیگری نوشت: »واقعا باید این جور ویدئوها رو 
بازنشر کنیم که همه بدونن ما فرهنگ مون اینه.« کاربری 
هم نوشت: »می شه با تقدیر از این جور پلیس های مردمی 
باعث شد که کمک کردن به فرهنگ تبدیل بشه.« کاربر 
دیگری هم نوشت: »یادمون نره که پلیس هم پدر یا برادر 

یکی از ماست که شغل پلیسی رو انتخاب کرده.«

فروردین 96   عباس آخوندی   توهین به خبرنگار

فروردین سال 96، وزیر وقت راه و شهرسازی، در پاسخ به 
ــاره مرجوعی بــودن هواپیمای  ســوال یک خبرنگار که درب
ایرباس تحویلی به ایران پرسیده بود، اتفاق تلخی را رقم زد. 
عباس آخوندی در حالی که جوابی به پرسش خبرنگار نداده 
بود، بالفاصله پس از قطع دوربین شروع به اهانت به خبرنگار 
کرد. میکروفن را از دست خبرنگار زن کشید و با فریاد گفت: 
»شما از خبرنگاری سردرنمی آورید. خبرنگار باید یک جو عقل 
داشته باشد.« البته از اقبال بد او، تصاویر این کار زشت، توسط 
عکاسان ثبت شد اما در جست و جوهای ما خبری از دادگاهی 
برای این برخورد آقای وزیر پیدا نشد. تنها به یک عذرخواهی 

بسنده شد که در آن بازهم توهین هایی دیده می شد.

مرداد 96    حمدا... کریمی   شکستن بینی راهور

ویدئوی درگیری نماینده مردم بیجار با پلیس راهور فرودگاه 
در مرداد سال 96 در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. 
اتفاق ناخوشایندی که فرمانده پلیس فرودگاه مهرآباد درباره 
جزئیات آن گفته: »مامور، خودرویی که بدون مجوز سعی در 
عبور از گیت مخصوص فرودگاه را داشته، متوقف می كند 
اما متاسفانه راننده خودرو شخصا اقدام به باال بردن راه بند 
 گیت می كند. در استعالم شماره خودروی مدنظر مشخص 
می شود كه این خودرو، بیش ازچهار میلیون تومان خالفی نیز 
دارد و همین باعث می شود مامور به دنبال خودرو حرکت کند 
که متاسفانه نماینده مجلس به صورت مامور راهور سیلی و در 
ادامه ضربه دیگری هم به مامور می زند که باعث شکستگی 
بینی وی می شود«. در این فقره اما به گزارش تسنیم، بعد از 
گذشت بیش از یک سال ونیم از اتفاق و پیگیری شکایت قضایی 
از سوی نیروی انتظامی و از سوی دیگر تشکیالت هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان مجلس، نماینده بیجار در مجلس شورای 
اسالمی از مأمور پلیس راهور عذرخواهی می کند و پرونده 

همین جا مختومه می شود.

آذر 97   محمد باسط درازهی   فحاشی به کارمند گمرک

یکی دیگر از ویدئوهایی که در نهایت با عذرخواهی نماینده 
مجلس پایان یافت، ویدئویی از ناسزاگویی  محمد باسط 
ــی در آذر 97 بــود. در این ویدئو مشخص است که  درازه
نماینده مردم سراوان درخواستی از کارمند اداره گمرک 
دارد که به نظر می رسد خارج از ضوابط اداری است و کارمند 
در برابر خواسته آقای نماینده مقاومت می کند و در برابر 
پرخاشگری درازهی می گوید: »من از شما دستور نمی گیرم.« 
که پس از آن این نماینده مجلس شروع به ناسزاگویی می کند 
اما ماجرا بعد از انتشار ویدئویی از جلسه غیرعلنی مجلس 
دهم جنجالی تر هم شد. در این ویدئو نماینده سراوان پشت 
دیگر  به  استیضاح،  وزیر اقتصاد به  تهدید  ضمن  تریبون 
نمایندگان تاکید کرد که »اگر من کوتاه بیایم، فردا نوبت 
شماست.« در نهایت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این 
نماینده دوره قبل اخطار داد. البته از شکایت کارمند گمرک 

هم خبری منتشر نشد.

فروردین 98    غالمرضا شریعتی   برخورد توهین آمیز

ابتدای سال 98 درست زمانی که سیل زندگی مردم بیشتر 
نقاط کشور را به غارت برده بود، استاندار خوزستان از اعتراض 
یک پیرمرد خوزستانی که از نبود خدمات رسانی گالیه داشت 
از کوره در می رود و رفتار شایسته ای را از خود نشان نمی دهد و 
با برخوردی تند به او می گوید: »حرف بی ربط نزن. آدم مخالف 
نظام بی تربیت.« و سپس به او می گوید: »برو بیرون!« ویدئوی 
این برخورد هم خیلی زود در شبکه های اجتماعی پیچید و 
دبیر شورای اطالع رسانی دولت هم خطاب به شریعتی نوشت: 
ــدارد ایــن چنین  »مسئول نظام که خــادم مــردم اســت، حق ن
مردخوزِی مظلوم و آسیب دیده را از خود براند.« این اتفاق هم در 
پایان با عذرخواهی شریعتی مختومه شد و هیچ توبیخی برای این 

استاندار در نظر گرفته نشد.

آذر 99    بازپرس بابل   سیلی به سرباز

این بار ماجرا با توضیح و توئیت یک فعال اجتماعی شروع شد 
و خبر از کتک خوردن جوان 20 ساله ای به دست بازپرسی در 
بابل داد. البته این اتفاق خیلی زود تایید شد و بر اساس توضیحات 
رسمی، اصل ماجرا هم به این صورت بود که یکی از بازپرس های 
دادگستری بابل هنگام مراجعه به محل کارش از در ورودی ارباب 
رجوع با درخواست سرباز وظیفه شناس برای بازرسی بدنی 
مواجه می شود و او اجازه این کار را به سرباز نمی دهد. بازپرس هم 
وقتی با سماجت سرباز مواجه می شود، سیلی به صورتش می زند. 
البته برخی هم گفته اند بازپرس این سرباز را به اتاقش فرا می 
خواند و در اتاقش او را هدف ضرب و شتم قرار می دهد. این رفتار 
با اعتراض سرباز و خانواده اش و همچنین پیگیری از سوی آن ها 
مواجه می شود و شاید دلیل خبری شدن این پرونده هم همین 
پیگیری باشد. البته در نهایت این ماجرا هم با عذرخواهی بازپرس 
و گذشت سرباز مختومه می شود. هرچند که ستاد کل نیروهای 
مسلح اعالم کرده برای صیانت و پاسداری از حقوق سربازان هنوز 

در حال پیگیری این اتفاق هستند.

دی 99   هادی ساعی   درگیری با دبیر سازمان لیگ تکواندو

قهرمان و مدال آور المپیکی کشورمان هم در کمتر از یک ماه 
پیش با درگیری که با دبیر سازمان لیگ تکواندو داشت حاشیه 
ساز شد. عصر ایران در گزارشی ادعا کرده که هادی ساعی با 
برخی رفتارها که آن ها را »بی احترامی عمدی« قلمداد می کند، 
از کوره در می رود و هنگام برگزاری لیگ تکواندو به صورت دبیر 
سازمان لیگ سیلی می زند! البته در این فقره انگار عزمی برای 
برخورد وجود داشته چون همشهری آنالین درباره محرومیت 
های ساعی به خاطر این رفتار نوشت: تاوان سیلی به صورت 
دبیر فدراسیون محرومیت سنگین برای هادی ساعی به همراه 
داشته است. هرچند ساعی از دبیر لیگ عذرخواهی کرد اما 
مجید ناظمی دبیر کمیته قضایی فدراسیون تکواندو از حکم 
این کمیته علیه ساعی خبر داد. ناظمی بیان کرد: »اوال، از امروز 
ایشان حق ورود و شرکت در مسابقات کشوری و لیگ را ندارند. 
ثانیا، یک سال محروم از تمامی فعالیت ها در لیگ خواهند بود. 

ثالثا، مبلغ 100 میلیون ریال نیز جریمه شده اند.«

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

اسکن کنید.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

به همه توصیه 
می کنم 

حداقل توی 
پارک کردن 
خودروتون 

جوری رفتار 
کنید که 

دوست دارید 
دیگران رفتار 

کنن شاید 
کمی اوضاع 

بهتر بشه

یه فعال محیط 
زیست با بغل 
کردن یه بچه 
سیل باعث 

مرگش شد، 
چون سیل ها 

به بوی بچه 
هاشون 

حساسن و 
اگه  بوشون 

عوض بشه مادر 
 رهاشون 

می کنه

آقا یا خانمی که 
این ظرف آب 

رو برای حیوونا 
گذاشتی 
تا بتونن 

آب بخورن 
خواستم ازت 
تشکر کنم که 
مهربونی رو 

تکثیر می کنی

آن چه برای خود می پسندی

تکثیر مهربانی

تو جنوب 
ایتالیا ماشین 

یک خانم رو 
دزدیدن بعد که 

فهمیدن اون 
خانم معلول 

بوده ماشین رو 
بردن گذاشتن 

سر جاش با 
نامه معذرت 

خواهی

مزرعه های 
کاشت مواد 
مخدر توی 

استرالیا یه مدت 
دایره هایی 

عجیب داخل 
شون به وجود 

میاد، بعد معلوم 
شده کانگوروها 
مواد می خوردن 
و دور خودشون 
می چرخیدن!

مواد خوری کانگوروها!

دزد مهربان!

دوستی خاله خرسه!

 طی این سال ها پرخاش ها و رفتار های تند و زشت برخی مسئوالن  با مردم 

جنجال برانگیز شده است که ...

سندروم 
مسئوالن 
عصباین!
رعیت نواز- روز گذشته ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن ادعا می شود یک 
نماینده مجلس به صورت سرباز راهور که مانع عبور خودروی دنا پالس او از خط ویژه اتوبوس بی آرتی 
شده سیلی می زند، هر چند این نماینده آن را تکذیب کرده است . البته بعد از این اتفاق هم انگار ترافیک 
سنگینی شکل می گیرد و این موضوع نارضایتی بیشتر مردم را هم در پی دارد! البته مشروح این 
اتفاق را می توانید در صفحه 12 بخوانید اما در این گزارش قصد داریم برخی از این گونه اتفاقات 
که جامعه را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده برخی اعتمادشان به مسئوالن را تا مدتی از دست 
بدهند، مرور کنیم. اتفاقاتی که در برخی از آن ها جمع بندی نهایی و برخورد صورت گرفته با 

متخلف یا انجام نشده یا رسانه ای نمی شود.

مسئوالنی که تنبیه نمی شوند!

آن چه خواندید نشان می دهد که معموال مسئوالن خطاکار بعد از اشتباهی که انجام می دهند، تنبیه 
نمی شوند و شاید همین اتفاق باعث شده رفته رفته این توهم میان برخی از مسئوالن ایجاد شود که 
می توانندبه هر نوعی که بخواهند با دیگران برخورد کنند و در پایان هم اگر ویدئویی از ماجرا در شبکه 
های اجتماعی پیچید با یک عذرخواهی آن را فیصله دهند. البته به قول دالوری مجری برنامه تهران 
20 افرادی مثل سرباز بابلی که از بازپرس کتک خورده مگر جز بخشش می توانسته کار دیگری انجام 
دهد؟ پس اگر می خواهیم دیگر شاهد این برخوردها نباشیم، دستگاه های نظارتی باید تنبیهات 
بازدارنده ای را درنظر بگیرند چون این افراد صدمات زیادی به اعتماد جامعه وارد می کنند. در ضمن 
از مسئوالن هم می خواهیم در این اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکالتی چون بیکاری، گرانی و... که 
خانواده ها با آن دست و پنجه نرم می کنند و آن را نتیجه بی تدبیری برخی مسئوالن می دانند با مردم 

بیشتر مدارا کنند و مانند زمانی که به دنبال رای شان بودند، خود را خادم آن ها بدانند.
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گزیده یک توئيت

یک عکس  

بازگشایی مدارس  ابتدایی در همدان 

رسانه های جهان 

دویـــــچـــــه ولـــــه: 
دانــــشــــمــــنــــدان 
یافته های  براساس 
جدید می گویند که 
واکــســن هــای کرونا 
شاید مانع از انتشار ویــروس نشود. 
محققان می گویند به زمان بيشتری نياز 
داریم تا دریابيم که آیا واکسن از انتقال 
ویروس نيز جلوگيری می کند یا نه. به 
عبارت دیگر، یک فرد واکسينه شده 
ممکن است ویروس را گسترش دهد، 

حتی اگر احساس بيماری نکند.

  تی آر تــی: شرکت 
هواپيمایی  مــطــرح 
یونایتد   انگليسی 
اعالم کرد که در سال 
2020 معادل7.1 
ــارت شده  ــس ــار خ ميليارد دالر دچـ
ــت؛ در حالی که در ســال 2019   اس

  3 ميليارد دالر سود داشت.

سازمان غذا و دارو:
به اندازه یک ماه ذخیره انسولین 

در کشور داریم

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو گفت: به اندازه  یک ماه مصرف کشور انسولين 
داریــم؛ البته باید به انــدازه  3 ماه ذخيره داشته 
باشيم. محمدی با اشــاره به برخی کليپ های 
منتشرشده  مبنی بر حضور بيماران دیابتی جلوی 
داروخانه ها به دليل کمبود انسولين گفت: باید 
به این نکته توجه کرد، زمانی کمبود را مالک قرار 
می دهيم که هيچ کجای کشور آن دارو را پيدا 
نکرده باشيم و درباره انسولين هم باید بگویم که 
انسولين های متنوع در کشور داریــم و شرایط 
مثل قبل نيست که فقط یک مدل انسولين داشته 
باشيم، بلکه انسولين های ویالی و قلمی متنوعی 
در کشور داریم و در کميسيون هایی که امسال 
داشتيم، رای دادیم تا توليد داخل انسولين های 
ــه داد:  قلمی هم داشته باشيم. محمدی ادام
می کنند،  مصرف  را  خاصی  برندهای  برخی 
وقتی آن برندها را پيدا نمی کنند، می گویند که 
کمبود وجود دارد؛ در صورتی که این مالک ما 
است،  موجود  انسولين  می گویيم  ما  نيست. 
چون مالک ما مولکول انسولين است که برای 
قلم های انسولين هم سبد مستقلی گذاشتيم 
که اگر ویال انسولين موجود بود، قلم انسولين 
هم باید موجود باشد که این قلم ها را با مدل های 
مختلف در بازار توزیع کردیم. وی  افزود: اکنون 
به اندازه یک ماه مصرف کشور انسولين داریم، 
البته که باید به اندازه  3 ماه ذخيره داشته باشيم، 
امــا شرایط متغير اســت و  اگــر مشکالت ارزی 
ذخيره  می توانستيم  راحــت  خيلی  نداشتيم، 

انسولين را بيشتر کنيم.

سراب با منفی 3۰ درجه 
سردترین شهر کشور

شهرستان ســراب در استان آذربایجان شرقی 
در شبانه روز جمعه تا شنبه سردترین شهر ایران 
بود و دمای منفی 30 درجه سانتی گراد را ثبت 
کرد. همچنين، تبریز در همين مدت با منفی 
1۴ درجه سانتی گراد، دومين مرکز استان سرد 

لقب گرفت.  

مصطفی عبدالهی- دل مــان خوش بود که 
ویروس جهش یافته کرونا، فقط سرعت شيوع 
بيشتری دارد اما یافته های علمی نشان می دهد 
که احتماال قدرت کشندگی آن هم از ویروس 
اوليه بيشتر است. گروهی از دانشمندان در 
بررسی کرونای جهش یافته انگيسی، متوجه 
شده اند این ویروس با افزایش مرگ های کرونایی 
در این مناطق مرتبط است. طبق گفته آن ها، 
هرچند این اطالعات قطعی نيست اما به نظر 
می رسد این ویروس عالوه بر 30 تا 70 درصد 
قــدرت سرایت بيشتر، 30 درصــد هم قدرت 

مرگ آوری بيشتر دارد.

کرونای انگلیسی و آفریقایی در ۸3 کشور       
آن طـــور کــه ســازمــان جهانی بهداشت گفته، 
هم اکنون چندین ویروس جهش یافته شناسایی 
شده که قدرت سرایت بسياری باالیی دارند. 
کرونای انگليسی در 60 کشور و کرونای آفریقایی 
در 23 کشور مشاهده شده و کرونای برزیلی هم 
در حال گسترش است. هرچند گفته می شود 
واکسن های کرونا با اندک تغييراتی توان مقابله با 
انواع جهش یافته ویروس را هم خواهند داشت، اما 
رکوردشکنی های تعداد مبتالیان روزانه کرونا در 
کشورهای اروپایی، بيم آن را ایجاد کرده است که 
قبل از امکان واکسيناسيون گسترده در جهان، 
انسان های بيشتری جان خود را از دست بدهند؛ 
این یعنی آمار 99 ميليونی مبتالیان و 2ميليون 
و 100 هزارنفری فوت شدگان کرونا در جهان، 

همچنان افزایش خواهد یافت.

زنگ خطر به صدا درآمد       
ــا همگی از ثمربخش بودن  هرچند ایــن روزه
رعایت پروتکل ها و دو رقمی شدن آمار فوتی های 
کرونا احساس آرامش می کنيم، اما طبق اعالم 
بــا کــرونــا، زنگ  سخنگوی ستادملی مقابله 
خطر بازگشت به روزهـــای سياه کرونایی به 
صدا درآمده است. دکتر »عليرضا رئيسی« روز 
گذشته در این باره گفت: »در برخی استان ها 
ميزان بيماران سرپایی افزایش یافته است و این 

موضوع می تواند زنگ خطر باشد«.

افزایش مبتالیان 7 تا 1۸ ساله       
موضوع نگران کننده دیگر، صحبت های دکتر 
»ایرج حریرچی« است که اظهار کرد: »متاسفانه 
در برخی استان ها که تعدادشان هم کم نيست، 
خيزش جدید خفيف بيماری شــروع شده که 

عامل نگرانی است. به خصوص که در دو استان 
تهران و اصفهان مواردی از رشد بيماری در افراد 
7 تا 1۸ سال مشاهده شده است«. حریرچی این 
را هم گفت که: »مهم ترین ناقالن بيماری عمدتا 
افراد 7 تا ۴0 سال هستند که مبتال می شوند اما 

خودشان بی عالمت و کم عالمت اند«.

سپرها را باال نگه داریم       
دکتر»مختاری« عضو کميته علمی ستادملی 
مقابله با کرونا هم درباره خطر شيوع این ویروس 
جهش یافته در کشور هشدار داده و گفته است: 
ــروس جهش یافته در  »تعداد مبتالیان به وی
کشور فعال کم است اما قطعا این طور نمی ماند. 
ــل شيوع کرونا ما فکر  همان طور که در اوای
نمی کردیم این ویروس وارد کشور ما شود اما 
این اتفاق افتاد. باید سپرهایمان باال باشد و 

فکر نکنيم این جهش ها فقط مربوط به برزیل 
و آمریکا و اروپاست«. دکتر مختاری این هشدار 
را هم داده اســت کــه: »گونه جدید ویــروس، 
ــراد زیــر 60 ســال را بيشتر درگير می کند  اف
و حتی کودکان هم می توانند ناقالن بدون 
عالمت بيماری باشند. به همين علت باید برای 
بازگشایی مدارس و رفع محدودیت ها خيلی با 

احتياط پيش برویم«.

دستور روحانی       
رئيس جمهور نيز صبح دیــروز در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا گفت: »برای این که ویروس 
جدید از اروپا و آفریقا به کشور وارد نشود، الزم 
است فرودگاه ها و همه مبادی ورودی کشور 
به دقت کنترل شود. عالوه بر آن همچنان باید 
با قاطعيت از تجمع ها و ترددهای غيرضرور 
جلوگيری شود«. روحانی این را هم گفت که: 
»اگر خدای ناکرده با موج جدیدی مواجه شویم، 
این موج جدید به معنی تعطيلی مجدد بخشی 
از کسب و کارها و ایجاد مشکالت روحــی در 

جامعه است«.

رئیس جمهور: ان شــاءا... در بهمن ماه        
واکسیناسیون آغاز می شود

دکتر »حسن روحانی« در جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا، توضيحاتی درباره واکسن کرونا ارائه 
کرد و گفت: »واکسن داخلی بــرای ما افتخار 
است و واکسن خارجی تا وقتی واکسن داخلی 
برسد یک ضــرورت. در زمينه داخلی تقریبًا 
می توانيم بگویيم آخر بهار و در تابستان سال آینده 
سه واکسن برکت، رازی و پاستور در دسترس 
خواهد بود. عالوه بر آن از االن تا پایان سال غير 
از 16 ميليون سهم واکسن از کواکس، تالش 
می کنيم از جاهای دیگر هم واکسن تهيه کنيم و 
همه تالش ها این است که در ماه بهمن ان شاء ا... 

واکسيناسيون آغاز شود«. 

    سخنگوی وزارت بهداشت در گفت وگو با خراسان هشدار داد
                   خطر جهش های جدید کرونادر کشور

سخنگوی وزارت بهداشت درباره احتمال شيوع ویروس های جهش یافته کرونا در کشور ابراز نگرانی کرد و از مردم 
خواست اجازه ندهند وضعيت کشورهای اروپایی در ایران هم رخ بدهد. دکتر »سيما سادات الری« در گفت وگو 
با خراسان در این باره گفت: »نباید از احتمال جهش ویروس کرونا در کشور خودمان غافل باشيم. به هر حال این 
ویروس ممکن است همان طور که در سایر کشورها جهش هایی داشته، در کشور ما نيز دچار جهش هایی شود و 

در شرایط فعلی تنها راه موثر در برابر این ویروس، رعایت موارد بهداشتی است«. وی تصریح کرد: »خوشبختانه با رعایت پروتکل ها و همراهی 
مردم، در ماه  اخير تعداد موارد ابتال، بستری و فوتی کووید 19 در کشور کاهش یافته است. در کنار این همراهی، کادر بهداشت و درمان هم در 
حدود یک سال گذشته در خط مقدم مبارزه با این ویروس قرار داشته و با وجود خستگی فراوان و شهادت بسياری از نيروهای ارزشمند، حتی 
لحظه ای از ارائه خدمات غافل نشده است. حاال هم انتظار وزارت بهداشت از مردم این است که همراهی و همکاری خود را با کادر درمان ادامه 

بدهند تا روند فعلی کاهش موارد ابتال، بستری و فوتی را حفظ کنيم و به شرایط کشورهای اروپایی دچار نشویم«.

تشنه کشتار بیشتر
کرونای انگلیسی   آمار قربانیان را تا 3۰ درصد افزایش داده است

هشدار حریرچی: تعداد مبتالیان 7تا1۸ ساله در کشور رو به افزایش است 

ضرغامی :شورای عالی فضای مجازی تصمیمی برای فیلتر اینستاگرام نداشته است
عضو حقيقی شورای عالی فضای مجازی گفت: 
این شورا هيچ تصميمی برای فيلترینگ شبکه 
اجتماعی اینستاگرام نگرفته است. به گزارش 
اعتمادآنالین، ضرغامی  در توئيتر نوشت: خوب 
یا بد مردم با اینستاگرام زندگی می کنند. اگر 

نتوانستيم سرویس مشابه راه انـــدازی کنيم، 
با کاهش پهنای باند، مردم را ناراضی نکنيم.  
وی با تاکيد بر این که بزرگ ترین بازار خرید و 
فروش مجازی ایران در اینستاگرام است، افزود: 

بگذارید مردم زندگی کنند. 



امیرسلیمانی در سریال  سپند 
کــرده  بـــازی  »بوتیمار«  کمدی 
است و احتماال نــوروز 1400 با 
این مجموعه در تلویزیون حضور 
خواهد داشت. او اکنون سریال 

»باخانمان« را روی آنتن دارد.

حسین سهیلی زاده در گفت وگو با 
فارس درباره سریال »آوای باران« 
خــاطــر نــشــان کـــرده کــه دوســت 
نداشته است مانند بسیاری  از 
فیلم ها سیاه نمایی کند، بنابراین 
بخش کمتری از قصه به گذشته شخصیت های 

آسیب دیده اختصاص داشته است.

سینما و تلویزیون 6

ابوالفضل پورعرب نیمه دی ماه 
در مــوزه سینما حضور داشته و 
ــاریــخ شفاهی او درخــصــوص  ت
دوران کودکی، ورود به سینما و 
خاطراتش دربــاره بازی در فیلم 

ها و سریال ها ضبط شده است. تاریخ شفاهی او به 
صورت تصویری منتشر خواهد شد.

ــروز بــا فیلم  مه لقا بــاقــری از دیـ
»بزرگراه« ساخته فرناز امینی به 
سینما آمــده اســت. این فیلم در 
گــروه هنر و تجربه ساخته شده 
است و شبنم قلی خانی و مجید 

واشقانی نیز در آن بازی کرده اند. باقری فیلم »شنای 
پروانه« را آماده اکران دارد.

چهره ها و خبر ها

بهرام رادان در فیلم »ابلق« گریم 
متفاوتی داشته و با چهره جدیدی 
در این فیلم ظاهر شده است. این 
فیلم اولین همکاری او با نرگس 
آبیار است و الناز شاکردوست و 

هوتن شکیبا دیگر بازیگران فیلم هستند.

یکتا ناصر این روزها مشغول بازی 
در »شمش طال« به کارگردانی 
یوسف حاتمی کیاست و در این 
فیلم با حسن معجونی، مسعود 
کرامتی و مریم سعادت همبازی 

شده است. قصه فیلم در دوران کرونا می گذرد.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ایوب آقاخانی پیشتر از این که بین اهالی سینما 
و بینندگان تلویزیون شناخته شــود، در تئاتر، 
کارگردانی سرشناس و بازیگری حرفه ای شده 
است. او که در رشته نمایش تحصیل کرده، در 
کنار فعالیت هایش عالقه وافری به نگارش دارد 
و بیش از 30 کتاب نوشته است. ایوب آقاخانی 
مــدرس و استاد دانشگاه است و سابقه اجــرا و 
فعالیت در رادیو را نیز دارد. آقاخانی با سریال 
شبانه »بیگانه ای با من است« در ردای »جاوید« 
ظاهر شده  است که این موضوع بهانه گفت و گوی 

ما با او شد.
سریال »بیگانه ای با من اســت« این روزها 	 

خیلی دیده شده است.
بیشتر از سطح توقع ما دیده شده، البته منظورم در 
مقایسه با دیگر سریال هاست. بازخوردهایی که 
دریافت می کنم نشان می دهد بسیار با استقبال 
مواجه شده و مردم آن را دوست دارند و با هیجان 
دنبال می کنند. ضمن این که درباره نقش  خودم 
هم بازخوردهای عجیب و غریبی دریافت کردم. 
فرهیختگان بیش از آن چه که الیق هستم، مرا 
تحسین می کنند. بابت نقش متفاوت »جاوید« 
عوام نفرت شان از نقش را روی من خالی می کنند 
که البته نشانه خوبی است و در واقع توانسته ام 

نقش را باورپذیر بازی کنم.
به طــور حتم همکاری خــوب پیشین تان 	 

با احمد امینی سبب شد برای بازی در نقش 
»جاوید« انتخاب شوید.

احمد امینی بازی مرا در تئاتر دیده بود و برای 
بازی یکی از نقش های اصلی سریال »داوران« 
مرا انتخاب کرد. او با حوصله و وسواس و دیر به 
دیر کار می کند و مثل خیلی از همکارانش پشت 

سر هم تن به تولید پروژه های مختلف نمی دهد.
از شخصیت چند وجهی و پیچیده »جاوید« 	 

بگویید. با وجــود این که ضدقهرمان است، 
مخاطب او را دوست دارد و با او ارتباط برقرار 

کرده است.
برای ایفای نقش »جاوید صناعی« به عنوان یک 

ــدرس، الگو داشتم و آن هم  تئاتری اصیل و م
شخصیت »یاگو« در »اتلو« بود. این شخصیت هم 
در نمایشنامه شکسپیر خودش را به حق می داند. 
وقتی به »جاوید« نزدیک می شوید، به او حق می 
دهید چون سال ها زحمت کشیده، ولی ناگهان 
اتلوی مغربی سیاه پوست از آن طرف دنیا می آید و 
قدرت را در دست می گیرد. پس زحماتی که او این 
همه سال کشیده چه می شود؟ او خیلی زحمت 
کشیده و تالش و حتی تلخی های همسرش و 
نادیده گرفتن ها و تحقیرهایش را تحمل کرده  
است تا روزی به جایی برسد ولی ناگهان دختری 
می آید و می گوید که عروس تان هستم. جاوید از 
لحاظ روان شناختی، درخواست هایی به حقی 
دارد و رابطه خانوادگی، روابط پدر و مادر و ترک 
زود هنگام پدر و عواملی از این دست، سبب شده 
کاراکتر زخم خورده ای باشد و اعمالی که انجام 
می دهد قاعده مند نیست و مبتنی بر دروغ و پنهان 
کاری  است که مخاطب آن ها را شایسته نمی داند. 
وقتی به زوایای پنهان جاوید رجوع می کنید، می 
بینید فرد قابل ترحمی است ولی اعمالی که انجام 
می دهد گزنده، تلخ و بد هستند برای همین وقتی 
مخاطب به هر دو وجه فکر می کند، می بیند که 

»جاوید« را دوست دارد.
هم بازی شدن با زنده یاد پرویز پورحسینی 	 

چه محاسنی داشت؟
اقبال بزرگی داشتم و آن این بود که در این پروژه 
نقش دامــاد زنده یاد پرویز پورحسینی را بازی 
کــردم که در مقطع دانشجویی استادم بــود. با 

هم در خلوت گپ و گفت داشتیم و در گوشه ای 
درباره خاطرات دانشگاه و سکانس ها حرف می 
زدیم. بخشی از محاسن بازی »جاوید« محصول 
هدایت مشفقانه، نرم و کوتاه معلم نازنین ام زنده 

یاد پورحسینی است.
چه ویژگی استاد در صندوقچه ذهن تان جا 	 

خوش کرده است؟
بزرگ ترین آن جدیت و نظم در کار بود. افتخار 
ــدارم، ولی  ــازی بــا اســتــاد علی نصیریان را نـ ب
شنیده ام که او در کار این گونه است، واقعًا این 
اندازه وسواس حرفه ای ندیده ام و تمریناتی که 
پورحسینی در خلوت انجام می داد، بی نظیر بود. 
تمام سکانس ها را با خط خودش می نوشت و بارها 
آن ها را مرور می کرد. واقعًا اگر بتوانم حتی ادای 
پرویز پورحسینی را درآورم، مطمئن هستم که 10 

پله در بازیگری رشد کرده ام.
ایوب آقاخانی از »داوران«، نخستین تجربه 	 

همکاری با احمد امینی تا »بیگانه ای با من است« 
چقدر در شیوه، روند و تکنیک  بازی اش تغییر 

کرده است؟
اولین فیلم هایی که بازی کردم »حق سکوت« 
و »تعطیالت زمستانی« و بعد سریال »داوران« 
بود. واقعیت این است که به برگ های تجربه من 
در بازیگری و زندگی اضافه شده است، وقتی 
این برگ ها به زندگی و کارنامه ام افــزوده می 
شوند درکم از مردم و جامعه بیشتر می شود. مهم 
ترین ویژگی »بیگانه ای با من است« این است که 
بیشترین فاصله را از شخصیت خودم گرفتم و این، 

ویژگی نسبتًا قابل بحثی در بازیگری محسوب می 
شود که از خودت فاصله بگیری بی آن که سعی 
کنی رفتار متفاوتی از خودت بروز دهی و این نیاز 
به تجربه و توفیق در به کار بستن تجربه دارد. اگر 
خدا عمر بیشتری عطا کند قطعًا 7-8 سال دیگر 

بازیگر بهتری خواهم بود.
چه نقش هایی را دوست دارید بازی کنید که 	 

تا حاال تجربه نکرده اید؟
سعی می کنم عاشق نقش هایی شوم که به من 
محول می شود و اگر نتوانم به نقشم مهر بورزم، 

آن را نمی پذیرم.
عشق به این حرفه چه زمانی در شما ایجاد 	 

شد؟
کارم را از 12 سالگی به صورت نیمه حرفه ای در 
تئاتر شروع کردم. سال 73 وارد دانشگاه شدم و 
سعی کردم کارم را از نیمه حرفه ای به حرفه ای 
تبدیل کنم و دقیقًا نیمه دوم سال 75 به عنوان 
یک تئاتری برای ورود به رادیو آزمون دادم. من 
یک تئاتری هستم و خواهم ماند، اگر چه ویروس 
خانمان برانداز کرونا یک سال است که مرا از 

اصلی ترین عالقه ام دور نگه داشته است.
چطور می شود یک  هنرمند این همه کار را با 	 

هم انجام دهد؟ بازیگری، مدیریت های مختلف 
تئاتر، اجرا، کارگردانی، نگارش و ...

-می خندد- به سختی. قیمت اش این است که 
همه موهایم در این راه سفید شده و راضی هستم 
و به نظرم قیمت گزافی نیست. به هر حال بعد 
استعاری اش این است که تقریبًا همه زندگی 
ام را وقف این حرفه کرده ام و اگر عشق نباشد 

شدنی نیست.
با این همه مشغله کاری چه زمانی فرصت می 	 

کنید دست به قلم شوید؟
فقط شب ها ، آن هم از طریق کم کــردن زمان 
استراحت و خوابم و طبیعتًا راه دیگری وجود 

ندارد.
آیا موافق برگزاری جشنواره فیلم فجر در این 	 

شرایط هستید؟
کاماًل موافق هستم، چون سالن های تئاتر و 
سینمای ما تعطیل شده و صاحبان آن ها آسیب 
دیده اند و اگر تنها بارقه امید بخش )جشنواره ها( 

خاموش شود، به نظرم عقالنی نیست.

عذرخواهی جواد هاشمی  به خاطر 
حضور در یک آگهی تبلیغاتی

انتشار یک ویدئویی تبلیغاتی با حضور بازیگر 
سینما و تلویزیون، انتقادهای فراوانی را علیه وی  

در پی داشته است.
در روزهای گذشته انتشار آگهی های تبلیغاتی 
یک شرکت خدمات خرید ملک در کشورهای 
خارجی که در آن تعداد زیادی از بازیگران سینما 
انتقادی  تلویزیون دیــده می شوند، واکنش  و 
کــاربــران شبکه های اجتماعی را علیه آن هــا 
برانگیخته است. در این میان چهره هایی چون 
محمد نادری، شهره لرستانی، شهاب عباسی و... 
دیده می شوند، اما آن چه باعث بیشترین انتقادها  
شده، حضور سیدجواد هاشمی در یکی از این 
ویدئوهاست که در آثار نمایشی، کاراکتری بسیار 

متفاوت از این آگهی تبلیغاتی دارد.
ــای  ــش ه ــن ســیــدجــواد هــاشــمــی در پـــی واک
ــراوان، در گفت وگویی با باشگاه خبرنگاران  ف
جوان،اظهار کرد: »من امشب )دیشب( به طور 
رسمی در صفحه مجازی ام از مردم عزیز کشورم 
عذرخواهی خواهم کرد.« طبق وعده ای که در 
صفحه تازه  تاسیس شده این بازیگر در اینستاگرام 
نوشته شده، در ساعت 21 دیشب قرار بوده این 

ویدئوی عذرخواهی منتشر شود.

لری کینگ درگذشت

لری کینگ، مجری کهنه کار تلویزیون در 87 
سالگی درگذشت.

به گــزارش ایلنا، در بیانیه رسمی ارســال شده 
به حساب توئیتر لری کینگ آمده است که این 
مجری تلویزیونی در 87 سالگی در یک مرکز 
پزشکی در لس آنجلس درگذشت. کینگ ۶3 
سال در رادیو، تلویزیون و رسانه های دیجیتال، 
هزاران مصاحبه انجام داد و جوایز و تحسین های 
ــر اســتــعــداد بی نظیر و  ــدی ب ــاه جــهــانــی او ش

ماندگارش بود.
ــرای زنــده لری کینگ« در شبکه  او با برنامه »اج
ســی ان ان در سطح بین المللی مشهور شد که از 
سال 1۹85 تا 2010 در این شبکه پخش می شد 
و در شش هزار اپیزود این برنامه کینگ با افرادی از 
جمله رئیس جمهورها، سناتورها، ستارگان سینما 
و موسیقی و دیگر افراد مشهور به گفت وگو نشست.



7ادب و هنر یک شنبه  5 بهمن 1399
10  جمادی الثانی  1442.شماره 20582

ادبی

برگزاری چهارمین جایزه 
نویسنده »غلط ننویسیم«

ــه مناسبت پــاســداشــت ابــوالــحــســن نجفی،  ب
چهارمین دوره  اهدای جایزه و نشان ابوالحسن 
نجفی به مترجمان برگزیده، روز سه شنبه، هفتم 
بهمن ماه برگزار می شود. به گزارش خبرآنالین، 
ابوالحسن نجفی، با وسواس و کوشش مداوم، 
طی سال های پربار زندگی علمی و فرهنگی 
ــای زبــان شــنــاســی، ترجمه،  ــوزه ه خـــود، در ح
ادبیات تطبیقی، وزن شعر و فرهنگ نویسی، آثار 
ارزشمندی از خود به جا گذاشت. عالقه مندان 
مرکز  اینستاگرام  از  را  برنامه  ایــن  می توانند 

فرهنگی شهرکتاب پیگیری کنند.

 انتشار تازه ترین رمان
 بلقیس سلیمانی 

ــیــمــانــی از  بــلــقــیــس ســل
ــازه خود  ــان تـ انــتــشــار رمـ
با عنوان »تخم شــر« خبر 
داد. بــه گـــزارش ایسنا، 
ایــن نویسنده دربــاره کار 
ــازه اش گفت: این رمان  ت
حــجــیــم تــریــن  از  یـــکـــی 
کتاب هایم است. »تخم شر« داستان عشق است، 
منتها بن مایه های فلسفی هم دارد؛ این رمان 
داستان عاشقی دو نسل از مردمان این سرزمین 
است. داستان از سال های آغازین دهه ۷۰ شروع 
می شود و در سال های آغازین دهه ۸۰ به پایان 
می رسد، اما در میانه، مــدام گذشته تاریخی، 
اجتماعی و فرهنگی نسل های پیشین، با امیدها، 
عشق ها، پنهان کاری ها و گناهان شان فراخوانده 
می شود تا نسل تازه بهتر درک شود.« رمان »تخم 
شر« در ۴۷۲ صفحه و با قیمت ۷۲هزار تومان در 

انتشارات ققنوس منتشر شده است.

الهه آرانیان- اهالی ادبیات، او را بیشتر با 
آثارش دربــاره حافظ می شناسند و بیشتر از 
همه با کتاب حافظ نامه اش مأنوس هستند؛ 
اما هرجا که سخن از خیال و عاطفه شعری 
باشد، برای ادیب و پژوهشگر ادبیات فارسی 
هم جایی هست. استاد بهاءالدین خرمشاهی 
عــالوه بر تحقیق و پژوهش در شعر حافظ، 
دربــاره اشعار دیگر شاعران ادب فارسی هم 

مقاالت و تألیفاتی دارد. یکی از این آثار که به 
تازگی منتشر شده، »من سعدی آخرالزمانم« 
ــت کــه بــه شعر سعدی اختصاص دارد.  اس
درباره محتوای این کتاب با استاد خرمشاهی 

گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

حق تقدم سعدی بر حافظ	 
اســتــاد خرمشاهی در طــول ســال هــا عمر 
ــاره  ۲۰ مقاله دربـ پــربــارش، بیش از 
سعدی و شعر او نوشته که از بین 
آن ها، 11 مقاله را انتخاب کرده 
و در »من سعدی آخرالزمانم« 
گنجانده اســت. او می گوید: 
ــن کــار بــه کمک فــرزنــدم،  »ای
ــارف خــرمــشــاهــی انــجــام  ــ ع
شد. در آخرین مقاله کتاب، 
از حقی که سعدی بر گردن 
حــافــظ دارد، نـــوشـــتـــه ام و 
غزل های هر دو را موبه مو مقابله 
ــا و وزن و  و ابیات، عبارات، واژه ه
قافیه های مشترک بین اشعارشان 
ــر کــــرده ام؛ مــثــاًل سعدی  را ذک
بــرای اولین بار گفت: »مــن از 
آن روز که در بند توام آزادم« 
وام  او  از  را  همین  حــافــظ  و 
گــرفــت. حق تقدم بــا سعدی 
است که یک قرن پیش از حافظ 

می زیسته است. این کتاب را نشر ناهید منتشر 
کرده و نام آن هم برگرفته از مصرعی از خود 
سعدی)هر کس به زمان خویشتن بود/ من 
سعدی آخرالزمانم(  است که به نظر من طنز 
است و روحیه شادی دارد. مگر آخرالزمان باید 

سعدی داشته باشد!؟«

سعدی و حافظ، قله های یک سلسله جبال	 
این استاد و پژوهشگر ادبیات فارسی که ذوق 
و قریحه طنز هم دارد و در گذشته در مجله 
گل آقا با نام مستعار »بخ بخ میرزا« یادداشت 
سعدی  »مــن  کتاب  مقدمه  می نوشته،  طنز 
آخرالزمانم« را هم طنزآمیز به رشته تحریر 
ــاره  ــت. اســتــاد خرمشاهی درب درآورده اس
مقدمه این کتاب و علت طنز بودنش چنین 
می گوید: »مقدمه را به طنز نوشته ام چون 
خوش خلقی و خــوش بــاشــی خــوب اســت. 
کنیم،  شوخی  اگــر  می کنند  فکر  بعضی ها 
آسمان به زمین می آید. 15-1۴ ساله بودم که 
مناظره ای بین پدربزرگ مادری و پدرم، میرزا 
ابوالقاسم خرمشاهی درگرفت؛ پدربزرگم از 
سعدی می خواند و پدرم از حافظ. یک بیت 
آن می خواند و یک بیت این. دیدم هردو حق 
دارند. هر دوی این شاعران در اوج هستند. 
به این نتیجه رسیدم که دنبال برتر نگردم 
و هــردو را دوســت داشته باشم. یک سلسله 
جبال ممکن است دو قله داشته باشد؛ یک 

درخت ممکن است دو شاخه هم اندازه داشته 
باشد. من هم از همان نوجوانی اشعار هردو 
را می خواندم. پنج، شش بار کلیات سعدی 
را خواندم و بیش از ۴۰ بار دیــوان حافظ را. 
به عزیزان توصیه می کنم این مقایسه نخ نما 
را رها کنند و دنبال برتری نگردند. درباره 
این مقایسه هم، با اقتباس از این بیت حافظ 
گفت  لیلی  به  مجنون  »شبی  می سراید  که 
تو را عاشق شود  که ای محبوب بی همتا/ 
ــد«، این طور  پیدا، ولــی مجنون نخواهد ش
ــروده ام: »شبی خــّرم به سعدی گفت ای  سـ
ســردار بی همتا/ تو را همتا شود پیدا، ولی 

حافظ نخواهد شد«.

»کوته گویه« در »بخارا«	 
سال هاست که یادداشت ها و مطالب استاد 
خرمشاهی در مجله فرهنگی و هنری بخارا 
منتشر می شود. در پایان گفت وگو از او درباره 
این مطالب در مجله بخارا پرسیدیم که گفت: 
»حدود 5۰ شماره در مجله بخارا مطالبی به نام 
»قلم  رنجه« نوشتم و حاال چند شماره ای است 
که سلسله جدیدی را باز کرده ام به نام »کوته 
گویه«، شامل 6۰ نکته که سه بخش دارد: بخش 
اول ۲۰ نکته و یادداشت از خودم است؛ بخش 
دوم ۲۰ ترجمه منظوم از آیات قرآن و بخش 
سوم، ۲۰ ترجمه منثور از منابع مختلف، مانند 

محاضرات راغب اصفهانی و... «.

پیک خبر 

 خوشنویسی ایران
 ثبت جهانی می شود؟

مــعــاون وزیــر مــیــراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی گفت: »پرونده خوشنویسی ایران 
آماده و برای یونسکو ارسال شده است تا سال 
آینده در فهرست جهانی قرار بگیرد.« به گزارش 
ــران آرت، محمدحسن طالبیان در مراسم  ــ ای
افتتاح نخستین نمایشگاه و همایش بین المللی 
خوشنویسی راه ابریشم کــه در مــوزه بــزرگ 
خراسان برگزار شــد، گفت: »تــالش کرده ایم 
به  مختلف  ابعاد  در  را  خوشنویسی  پرونده  تا 
عنوان پاسداری خوب از فرهنگ، تهیه کنیم 
که هم اکنون آماده و برای یونسکو ارسال شده 
اســت تــا ســال آیــنــده در فهرست جهانی قــرار 
ــت کــه چندی قبل،  ــر اس بــگــیــرد.« درخـــور ذک
ایسنا در نوشتاری به مشکالت موجود در این 
پــرونــده و سهم خواهی برخی کشورها در آن 
ــاره کــرد و خراسان نیز، در همین صفحه،  اش
طی گزارشی مفصل به ابعاد نیازمند توجه در 
این پرونده پرداخت. حال باید دید آیا این اقدام 
با لحاظ کردن آن نکته ها و ضرورت ها انجام 
هیچ  که  کشورهایی  آیــا  و  خیر  یا  گرفته است 
سهمی در این هنر ندارند، می توانند خود را به 

پرونده خوشنویسی ایرانی تحمیل کنند؟

 صدور 143 مجوز موسیقی
 در یک هفته

موسیقی  مجوز   1۴۳
ــوز دو  ــجـ ــه مـ ــل ــم از ج
تک آهنگ »تظاهر کن« 
از کاوه یغمایی و »بگذار 
و بگذر« با صدای سینا 
ــد. به  ســرلــک صـــادر ش
گزارش خبرآنالین، در 
آلبوم های  هفته،  ایــن 

ــه آهــنــگ ســازی هومن  ــون« ب ــم ــاه بلند آس »مـ
مهدویان و صدای فردین صاحب الزمانی و »به 
یاد آر« که شامل آثــار برگزیده چهارمین دوره 
مسابقه آهنگ سازی موسیقی الکتروآکوستیک 
جایزه رضا کروریان است، مجوز انتشار گرفتند. 
برای این آثار صرفا مجوز انتشار صادر شده و 

زمان انتشار آن در اختیار مالک اثر است.

خاطره بازی با »گل آقا« در محضر »سعدی شیرازی«!
 استاد بهاءالدین خرمشاهی در گفت وگو با خراسان از تازه ترین طنازی قلمی اش

 و شناخت حافظ و سعدی در مشاعره داماد و پدرزن می گوید 

اگر می خواهید عکس های بهتری بگیرید، 
حتما باید از حالت عكس های پشت سرهم آموزش

)Burst Mode( استفاده کنید و در هر عکس، 
موارد جزئی مانند زاویه و قاب بندی را کمی تغییر دهید. این 
قابلیت به شما گزینه های زیــادی برای عکس های صفحه 
اینستاگرام، فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی می دهد. 
بسیاری از گوشی های هوشمند، به کاربران امکان گرفتن 

عکس های سریع پشت سرهم را به سادگی و تنها با نگه داشتن 
دکمه  شــات می دهند. به عنوان مــثــال،  در گوشی های 
سامسونگ این قابلیت وجود دارد که تا 1۰۰ عکس پشت 
سرهم گرفته شود. یکی از مزیت های حالت عکس های پشت 
سر هم این است که قادر به انتخاب عکس مطلوب خود از بین 
چندین عکس هستید. عالوه براین، کاربران حرفه ای تر 

می توانند با ترکیب این عکس ها، پویانمایی بسازند. 

پویانمایی با عکس های پشت سر هم

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به شکل های داده شده جای خالی را از 
بین گزینه های داده شده انتخاب کنید.
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هــــوش مــنــطــقــی : 
پــاســخ گــزیــنــه )ج( 
است. برای به دست 
آوردن پــاســخ باید 
اعــداد اول و دوم هر 
سطر را در هم ضرب 
و سپس با عدد سوم 
هــمــان ســطــر جمع 

کنیم. 

تست هوش:  گزینه 4

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

بازی ریاضی

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: آهن، آیه، دوا، دین، دیو، دیه، ندا، نوه، وان، هند، یاد و...
چهار حرفی: دانه، دایه، دنیا، دهان، نوید و...

پنج حرفی: ادویه، آینده، دیوان، ناهید
شش حرفی: دیوانه

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

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.

راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:

بر اساس داده های روبه روی هر سطر از اعداد، شما می توانید تعداد اعداد 
مطابق با پاسخ را در آن سطر پیدا کنید. همچنین مشخص می شود چه تعداد از 
آن اعداد در جای درست قرار دارند که شما را می تواند به پاسخ نزدیک تر کند. 
به طور مثال در سطر دوم مشخص است که هیچ عددی در این سطر با پاسخ یکی 
نیست پس در تمامی سطرها این اعداد حذف می شوند و با حذف این اعداد در 
سطرسوم دو عدد درست که جایگاه شان هم در پاسخ صحیح است به دست 

می آید و این موضوع در تمام سطرها تکرار می شود.

خفن استریپ:

 خرابه

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

شرح در متن

حل جدول:

ج  ا  ا    م   ل  ر  ش   ب   د        
ه ا  ن   و  ى س  د  ا  ک   د  ى  ا        
د ج  م  ا  ل   ا  ه   م  ا  ى ش   ر    

ى ر  ى  و  س  ر   و  ر  ک  ت        ن 
ه م  ا   ى  ب   ر   ز  ک   ر  ک   ف    

 

ا م  ى  ن  ن   ا  ل س    

ز د  گ   ا  ى ش   ک    
   

د ر  ا  و  ت  م  م   ت   س 
ن ه ا  ن ش  گ   ا  ه    

 

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

اختالف تصاویر:

بازی ریاضی:
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در امتداد تاریکی

حادثه در قاب

کوتاه از حوادث
دستگیری سارقان حصار فلزی ایستگاه های گاز برون شهری 

توکلی/ دو سارق هنگام سرقت حصار فلزی 
ایستگاه هــای بــرون شهری تقلیل فشار گاز 
در عملیات ماموران یگان تکاوران راور به دام 
افتادند. به گزارش خراسان، جانشین فرمانده 
ــاره گفت:  انتظامی استان کرمان در ایــن ب
ماموران یگان تکاوری113شهرستان راور 
هنگام گشت زنی در محورهای برون شهری 
حصار  سرقت  متوجه  کرمان  شهر  محدوده 
فلزی ایستگاه های تقلیل فشار گاز شدند.
سرهنگ عبدالعلی روانبخش افــزود: در این 
زمینه ماموران با هوشیاری و سرعت عمل خود 
دو سارق را هنگام برش حصارهای فلزی یکی 

از ایستگاه های تقلیل فشار گاز دستگیر و یک 
دستگاه تریلر که آهن آالت سرقتی را با آن حمل 
می کردند، توقیف کردند. وی با اشاره به این 
که کارشناسان ارزش امــوال سرقتی را یک 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، ادامه 
داد: پایش کویر و نقاط صعب العبور از جمله 
ماموریت های یگان های تکاوری برای مقابله با 
افراد و اشراری است که با عبور از کویر به دنبال 
قاچاق مواد مخدر و دیگر اقدامات مخل نظم 
و امنیت هستند که خوشبختانه با هوشیاری 
ــوال شرکت گاز  همین تکاوران از سرقت ام

پیشگیری شد.

باز هم انفجار گاز در اهواز و مصدوم شدن ۳ نفر 

مسئول روابط عمومی فوریت های پزشکی 
خوزستان از مصدوم شدن سه نفر بر اثر انفجار 
گاز در اهواز خبر داد. عارف شرهانی اصل در 
گفت وگو با مهر افزود: صبح دیروز در خیابان 
کمربندی مالشیه شهر اهواز انفجار گاز منزل 
در اثر نشت گاز گزارش شد و متأسفانه در این 
سانحه سه نفر از جمله یک زن ۴۰ ساله و یک 
مرد ۴۸ ساله مصدوم شدند. وی از انتقال هر 
سه مصدوم به بیمارستان سوانح سوختگی 
طالقانی اهواز خبر داد. رئیس سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شــهــرداری اهــواز 
نیز با اشــاره به این که این حادثه در ساعت 

۹:3۰ صبح دیروز اتفاق افتاد، افزود: انفجار 
گاز در خیابان هشت منطقه مالشیه اهواز 
اتفاق افتاد و در پی آن چند عضو یک خانواده 
مصدوم شدند. ابراهیم قنبری ادامه داد: پدر 
و مادر خانواده در اثر این حادثه مصدوم و به 
بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز منتقل 
شدند و دو فرزند آن ها به صورت سرپایی در 
محل درمان شدند. وی درباره علت وقوع این 
حادثه گفت: شیر گاز پیک نیک از شب گذشته 
در خانه محل حادثه باز مانده بود که با رسیدن 
به مرز انفجار صبح امروز بر اثر یک جرقه باعث 

تخریب خانه شد.

 توکلی/ صابری رئیس اورژانس پیش بیمارستانی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان از  واژگــونــی یک 
دستگاه خــودروی پژو ۴۰۵ حامل اتباع غیرمجاز 
افغانستانی در محور  راین-جیرفت خبر داد و گفت: 
 این حادثه  یک کشته و هفت زخمی  بر جا گذاشت.
کرمانی/ محمد ضیاءالدینی دادستان عمومی و 
انقالب  بم از احضار رئیس اداره راهداری بم، بخشدار 
و پیمانکار ساخت تقاطع غیرهمسطح بم-دهبکری 
به دادســرا خبر داد و گفت: مسئوالن استانی باید 
درخصوص تعیین تکلیف یکی از حادثه خیز ترین 
نقاط جاده ای  استان کرمان اقدام کنند؛ در غیر این 

صورت به زودی علیه آنان اعالم جرم می شود.
اورژانـــس  مرکز  صابریان رئیس  پیمان  *مهر/ 
ــل  ــک مـــرد 3۰ ســالــه داخ ــرد: ی ــالم کـ ــران اعـ ــه ت
بوستان  خیابان  در  آپارتمانی  آســانــســور  چاله 
ــان بــاخــت. ــرد و جـ ــوط کـ ــق ــداران س ــ ــاس ــ  دوم پ
*باشگاه خبرنگاران جوان/ سرهنگ طرهانی 
سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری تهران بــزرگ از 
دستگیری یک سارق الستیک خودرو و اعتراف به 
1۰۰ فقره سرقت خبر داد و گفت: از مخفیگاه متهم 

۵۰ حلقه الستیک سرقتی کشف شد.
*باشگاه خبرنگاران جــوان/ سرهنگ کارآگاه 
جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ از دستگیری سارق حرفه ای و کشف ۲۰۰ 
ــل خـــودرو با  فقره سرقت لـــوازم و محتویات داخ

همکاری پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران خبر داد.
*ایسنا/ سلحشور مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
هرمزگان از پیدا شدن 31 کوهنورد گرفتار شده در 

ارتفاعات منطقه دهکار شهرستان رودان خبر داد.
*باشگاه خبرنگاران جوان/ سرهنگ جلیلیان 
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران از دستگیری 
سارق زورگیر و کشف 1۶ فقره سرقت با همکاری 
کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران خبر داد.
*ایرنا/ سرهنگ موسوی رئیس پلیس فتای غرب 
تهران گفت: برابر رصدهای انجام  شده در فضای 
مجازی، شاهد تصویری بودیم که در آن فردی با 
اسلحه بادی در حال نشانه گیری به سمت یک حیوان 

بودکه متهم دستگیر شد.
*پلیس/ پلیس فتا  اعالم کرد برای ورود به اینترنت 
بانک خود به نتایج جست وجو در موتورهای جست 
وجوگر اکتفا نکنید و نشانی مشاهده شده را با نشانی 

اصلی بانک از منابع معتبر، تطبیق دهید.
*میزان/ سرهنگ عباس مرادی سر کالنتر دهم 
پلیس پیشگیری از دستگیری  دو سارق و کشف 3۰۰ 
کیلو کابل برق فشار قوی در عملیات موفق ماموران 

کالنتری 1۵۲ خانی آباد خبر داد.
*پلیس/ سردار  جعفری فرمانده انتظامی هرمزگان 
از کشف یک دستگاه خودروی سواری "جنسیس"  به 
ارزش 3۰میلیارد ریال در شهرستان میناب خبر داد.

 تسنیم/ ظهر دیروز راننده مرد 3۰ ساله پژو ۴۰۵ 
پس از تصادف شدید با تیر چراغ برق در بزرگراه 
ــون و متالشی شدن  تندگویان تــهــران و واژگـ

خودروی خود، جان باخت.

قصه مرگبار عشق سیاه!

از روزی که دختر 1۵ ساله ام به خاطر یک عشق 
دروغین در فضای مجازی دست به خودکشی زد و 
جان سپرد دیگر زندگی ما نیز معنای واقعی خودش 
را از دست داد به گونه ای که همسرم نیز خودش را 
حلق آویز کرد و ... این ها بخشی از اظهارات مرد ۴۰ 
ساله ای است که هراسان با اورژانس تماس گرفت و 
گفت همسرش قصد خودکشی دارد. لحظاتی بعد با 
حضور به موقع نیروهای کالنتری طبرسی شمالی و 
اورژانس، این زن 3۵ ساله در حالی با گفت و گوهای 
روان شناسی از خودکشی منصرف شد که قصد 
داشت خودش را با یک رشته روسری حلق آویز کند. 
دقایقی بعد زمانی که آرامش نسبی در این خانواده 
حکم فرما شد فرزین، شوهر ۴۰ ساله او درباره انگیزه 
همسرش از ماجرای اقدام به خودکشی به مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد 
گفت: ۲۰ سال قبل من و »فریبا« به طور سنتی با هم 
ازدواج کردیم و زندگی خوبی داشتیم. حاصل این 
ازدواج پسری 1۸ ساله و دو دختر زیبا بود. زندگی 
شیرین ما در حالی سپری می شد که دخترم شاگرد 
اول مدرسه بود و به ورزش نیز عالقه بسیاری داشت. 
به همین دلیل در کالس های آموزش کاراته ثبت 
نام کرد و خیلی زود به کمربند مشکی دست یافت. 
»ثریا« دختری شوخ طبع و درس خوان بود به طوری 
که همواره مورد توجه اطرافیانمان قرار می گرفت تا 
این که شش سال قبل و در حالی که 1۵ سال بیشتر 
نداشت در یکی از شبکه های اجتماعی با پسری به 
نام »امیر« آشنا شد ارتباط تلفنی و پیامکی او با امیر 
به عشقی دروغین در فضای مجازی انجامید. ثریا 
دل باخته امیر بود و به چیزی جز او نمی اندیشید. 
من و همسرم زمانی متوجه این ماجرای تلخ شدیم 
که بیشتر از هفت ماه از این عشق و عاشقی پوشالی 
گذشته بود. نصیحت های ما درباره فرجام تلخ این 
گونه ارتباطات هیچ فایده ای نداشت. باالخره با 
همکاری یکی از مشاوران خانواده، ثریا قبول کرد 
که اگر امیر او را دوست دارد باید پدر و مادرش را به 
خواستگاری بفرستد  ولی امیر هر روز به بهانه ای از 
خواستگاری ثریا سرباز می زد تا جایی که روزی وقتی 
فهمید که دیگر نمی تواند ثریا را طعمه هوسرانی 
هایش قرار دهد پیامی فرستاد که دیگر قصد ازدواج 
با ثریا را ندارد. از آن روز به بعد دخترم به نوجوانی 
افسرده و گوشه گیر تبدیل شد دیگر نه تنها به درس 
و مدرسه عالقه ای نشان نمی داد و ورزش هم نمی 
کرد بلکه خنده نیز از لبانش محو شد و شادی و نشاط 
درونی اش رنگ باخت. در همین شرایط افسردگی 
یک روز صبح وقتی با صدای اذان از خواب بیدار 
شدم ناگهان چشمم به ثریا افتاد که به طرز عجیبی 
نفس می کشید فریادزنان به سمت او دویدم و دیدم 
که دخترم رگ دستش را بریده و تعدادی بسته خالی 
قرص در کنارش افتاده بود بالفاصله با اورژانــس 
تماس گرفتم و پیکر نیمه جان دخترم را به بیمارستان 
شهید هاشمی نژاد مشهد رساندیم. او 1۴ روز در 
بیمارستان بستری شد اما روز پانزدهم را ندید و 
در همان حالت کما جان سپرد. مرگ ثریا زندگی 
ما را نابود کرد و همسرم نیز بعد از این ماجرا دچار 
افسردگی شدید شد. من هم در خودم فرو رفتم و به  
دختر از دست رفته ام می اندیشیدم که چگونه یک 
عشق سیاه و هیجانی در فضای مجازی این گونه 
زندگی من و خانواده ام را تباه کرد. در حالی که به 
دنبال مقصر این حادثه تلخ  بودم تازه متوجه شدم 
که همسرم نیز به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده است 
چندین بار او را در مراکز ترک اعتیاد بستری کردم 
اما فایده ای نداشت و دوباره آلوده به مواد مخدر شد. 
زندگی خانوادگی من از هم پاشیده بود به طوری 
که پسرم نیز سردسته خالفکاران منطقه شده بود و 
هر روز با گروهی از خالفکاران محله معاشرت می 
کرد که آن ها از اوبــاش معروف بودند. حاال دیگر 
چیزی بــرای از دست دادن نداشتم با خــودم می 
اندیشیدم در کجای تربیت فرزندانم اشتباه کرده ام 
که سرنوشتمان این گونه رقم خورد. خودم را مقصر 
اصلی این ماجراهای وحشتناک می دانستم در این 
وضعیت همسرم نیز حال و روز بهتری از من نداشت 
و دچار افسردگی شدیدی بود تا این که ناگهان دیدم 
همسرم  با یک رشته روسری قصد خودکشی دارد 
و ... شایان ذکر است با صــدور دستوری از سوی 
سرگرد مهدی کسروی )رئیس کالنتری طبرسی 
شمالی( این زوج جوان به همراه فرزندانشان در دایره 
مددکاری اجتماعی کالنتری مورد مشاوره های 
مقدماتی قرار گرفتند و سپس برای ادامه درمان به 

مراکز روان پزشکی معرفی شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

تازه داماد در آغوش طناب دار!

 انهدام باند سارقان اماکن 
و ادارات دولتی 

فرمانده انتظامی اهواز از انهدام باند سرقت از 
اماکن و ادارات دولتی و کشف 1۶ فقره سرقت 
در این شهرستان خبر داد. سرهنگ دالوند 
در گفت وگو با مهر افزود: به دنبال وقوع چند 
فقره سرقت اماکن و ادارات دولتی شهرستان 
اهواز، موضوع دستگیری سارق یا سارقان در 
دستور کار پلیس قرار گرفت. وی ادامــه داد: 
مأموران کالنتری ۲3 اهواز با انجام اقدامات 
اطالعاتی هویت ســارقــان امــاکــن و ادارات 
دولتی را شناسایی و  طی عملیاتی منسجم در 
مخفیگاهش آنان را دستگیر کردند. وی با اشاره 
به دستگیری چهار نفر مالخر در این زمینه گفت: 
اموالی از قبیل تعداد 1۰ دستگاه چرخ خیاطی، 
1۵ دستگاه مانیتور و 1۹ دستگاه کیس  رایانه 
از منزل سارقان کشف و ضبط شد. وی با اشاره 
به این که در تحقیقات به عمل آمده تاکنون 1۲ 
مال باخته مرتبط با این پرونده شناسایی شدند، 
افزود: سارقان مذکور در تحقیقات پلیس به 1۶ 

فقره سرقت اعتراف کردند.

ن
سا

را
 خ

  از
ی 

ص
صا

خت
س    ا

عک

کرمانی/ دزد طالهای یک خانواده آشنا از کار 
درآمد. فرمانده انتظامی نرماشیر گفت: به دنبال 
سرقت طالهای  یک خانواده در یکی از روستاهای 
ــاه امسال،  ــتــدای دی م ــن شهرستان در  اب ای
دستگیری سارق در دستور کار پلیس آگاهی قرار 

گرفت.  سرهنگ زیدآبادی افزود: ماموران با توجه 
به اظهارات شاکی و با بررسی صحنه وقوع جرم به 
سرنخ هایی از سارق دست یافتند و متوجه شدند 

که سارق با این منزل و مکان نگهداری طالها 
آشنایی داشته است.  وی ادامه داد: ماموران با 
رصدهای اطالعاتی این متهم را شناسایی کردند و 

در عملیات ضربتی به دام انداختند. این متهم پس 
از انتقال به پلیس آگاهی به سرقت طالها از منزل 
شاکی اعتراف کرد و در بازرسی از مخفیگاه متهم، 
شش قطعه النگوی طال به ارزش ۸۶۰ میلیون 

ریال کشف و به مال باخته تحویل شد.

سجادپور- تازه دامادی که در یک نزاع دسته 
جمعی نوجوان 17 ساله ای را با ضربه قمه به قتل 
رسانده بود درحالی با حکم دادگــاه در آغوش 
طناب دار قرار گرفت که دیگر عوامل شرکت 
کننده در این نزاع مرگبار نیز به اشد مجازات های 

قانونی محکوم شدند.

ماجرای قتل 	 
ــن جنایت  ــرای ای ــاج ــان، م ــراس ــزارش خ بــه گـ
سال  بهمن  هجدهم  بعدازظهر  وحشتناک 
گذشته هنگامی در خیابان حر 1۹ مشهد رخ 
داد که چند ساعت بیشتر از مراسم عقدکنان 
غیررسمی تازه داماد نمی گذشت. آن روز وقتی 
عاقد خطبه عقد را جاری کرد و عروس و داماد به 
یکدیگر محرم شدند ناگهان مهدی برادر عروس 
متوجه شد که باتری گوشی تلفنش نیست. او که 
به دو نفر از بستگانش مشکوک شده بود با آن ها 
تماس گرفت تا جایی که این ادعا چند ساعت 
بعد از برگزاری مراسم عقدکنان به مشاجره و 
توهین کشید! و به کینه ای غرورآمیز تبدیل شد. 
آن روز سعید )تازه داماد( به منزل عروس رفت 
او قصد داشت گوشی تلفنش را در جمعه بازار 
به فروش برساند تا بنا به ادعای خودش بخشی 
از هزینه های عقدکنان رسمی را تامین کند. در 
همین حال چند جوان که با تماس تلفنی مهدی 
عصبانی شده بودند به در منزل خانواده عروس 
آمدند و به سروصدا پرداختند. تازه داماد که غرور 
عجیبی سراسر وجودش را فرا گرفته بود سعی 
کرد برای گرفتن زهرچشم از جوانان کوچه نشین 
به بیرون از حیاط برود اما مادر زنش جلوی او را 
گرفت و از خروج او و پسرش جلوگیری کرد تا این 
که ساعتی بعد سعید با پسرعمو  و  برادرزنش  در 
حالی که قمه ای را به کمر بسته بود راهی جمعه 
بازار شد ولی هنوز از خیابان حر 1۹  در منطقه 
شهرک شهید باهنر عبور نکرده بود که با یکی 
از بستگان خانواده عروس روبه رو شد که صبح 
در منزل آن ها را می کوبیدند. در همین حال 
آن جوان که احساس خطر می کرد با برادرش 
تماس گرفت و دقایقی بعد چند جوان مسلح به 

سالح سرد از راه رسیدند و به این ترتیب نزاع 
وحشتناکی بین آن ها شروع شد. در این میان، 
ضربات قمه سعید بر پیکر نوجوان 17 ساله ای 
به نام »محمد« تبعه خارجی فرود آمد و او را نقش 
بر زمین کرد. مهدی )برادر عروس( که وحشت 
زده به این صحنه می نگریست همزمان با فرار 
عامالن نزاع از صحنه حادثه، با اورژانس تماس 

گرفت چرا که سه نفر 
ــزاع خونین  در ایــن نـ
ــده بودند.  مــجــروح ش
اختصاصی  گـــزارش 
خراسان حاکی است 
دقایقی بعد امدادگران 
اورژانــــس پیکر نیمه 
جان »محمد- ح« را به 
بیمارستان امام زمان 
)عج( رساندند ولی او 
ــوارض ناشی  ــر عـ بــر اث
ــات  ــرب ــابـــت ض از اصـ
چاقو جــان سپرد و به 
این ترتیب پرونده ای 
جنایی روی میز قاضی 

ویــژه قتل عمد قــرار گرفت. تحقیقات قضایی 
نشان داد که سعید عامل اصلی این جنایت است 
به همین دلیل عملیات کارآگاهان اداره جنایی 
با دستگیری دیگر متهمان پرونده برای به دام 
انداختن سعید )جوان ۲۰ ساله( آغاز شد ولی او 
چند روز بعد وقتی خود را  در محاصره پلیس دید 
تصمیم گرفت تا تسلیم قانون شود و  این گونه راز 

این جنایت هولناک را فاش کرد.

اعتراف به جنایت	 
تازه داماد جوان در اعترافات خود گفت: به تازگی 
با دختری از اهالی محل و به صورت غیررسمی 
صیغه محرمیت خوانده بودیم و قــرار بود روز 
شنبه )روز بعد از وقوع قتل( برای ثبت محضری 
ازدواجمان اقدام کنیم اما آن روز باتری گوشی 
برادر عروس گم شد و مهدی به دو نفر از بستگانش 
شک کرد که آن ها باتری گوشی او را برداشته اند 

تا این که صبح روز جمعه همان افراد به در منزل 
پدرزنم آمدند و محکم به در حیاط می کوبیدند. 
من از اختالفات آن ها اطالعی نداشتم ولی 
زمانی که برای فروش گوشی قصد رفتن به جمعه 
بازار را داشتم درگیری بین ما رخ داد و من هم قمه 
را از کمرم بیرون کشیدم و ضربه ای به قفسه سینه 
محمد زدم! که بعد فهمیدم فوت کرده است و ... 

در دادگاه چه گذشت! 	 
به گــزارش خراسان، پس از اعترافات صریح 
متهمان و صدور کیفرخواست در دادســرای 
عمومی و انقالب مشهد، این پرونده جنایی با 
توجه به اهمیت و حساسیت آن که موجب اخالل 
در نظم عمومی بود با دستور مقامات قضایی 
ــاه کیفری  یک خراسان  به شعبه ششم دادگ
رضوی ارسال شد و توسط قضات باتجربه این 
شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت. در جلسات 
ــاه که به ریاست قاضی جــواد شاکری و  دادگ
مستشاری قاضی هادی دنیادیده برگزار شد، 
متهمان این پرونده مقابل میز عدالت نشستند 
و تالش کردند تا به هر طریق ممکن به داستان 
سرایی بپردازند و ماجرای ضربه کشنده را 
پنهان کنند. سعید )متهم اصلی( به قضات 
دادگاه گفت: درگیری زمانی رخ داد که قصد 
رفتن به جمعه بازار را داشتیم که میالد و محمد 

و محسن با موتور آمدند آن ها قفل فرمان، چوب 
و تکه آهن در دست داشتند. وقتی به ما حمله 
ور شدند علی با محسن و میالد درگیر بود و 
من هم با محمد وارد نزاع شدم. اگرچه آن ها با 
تبرزین هجوم می آوردند ولی من هم همیشه 
چاقویی برای دفاع داشتم! و بی محابا ضرباتی 
می زدم تا این که متوجه شدم تیغه چاقوی 3۰ 
خونی  متری  سانتی 
است. وی در پاسخ به 
سوال قاضی دنیادیده 
دربــاره چگونگی آغاز 
نـــزاع گــفــت: مــا قصد 
رفتن به جمعه بازار را 
داشتیم که در حر 1۹ 
مهدی  پسرعموی  بــا 
ــم. من  ــدی ــه رو ش ــ روبـ
گفتم ما دعوا نداریم! 
یــقــه مهدی  او  ولـــی 
ــروس( را  ــ ــرادر عـ ــ ــ )ب
ــگ زد که  گــرفــت و زن
بیایید این سه نفر می 
بزنند!  ــرا  م خواهند 
میالد و محمد و محسن هم با موتور آمدند آن 
ها قرص خورده یا مشروب نوشیده بودند! من 
هم از ترس چاقوی 3۰ سانتی متری را از کمرم 
کشیدم که میالد با تبر مرا زد و من نمی دانم 
چطور چاقو به شش های مرحوم )محمد( فرو 
رفت. دیدم خونی از بدنش بیرون زد او را هل 
دادم عقب عقب رفت و روی زمین افتاد. این 
متهم که ادعا می کرد فقط به خاطر غرور جوانی 
آینده اش را تباه کرده است در پاسخ به سوال 
قاضی شاکری )رئیس دادگاه( که چند ضربه 
چاقو زدی؟ گفت: نمی دانم چند ضربه زدم! 
در واقع نمی فهمیدم به کجای پیکرش چاقو 
می زنم! فقط ضربات را فرود می آوردم که فکر 
کنم ضربه کاری همانی بود که به شکمش زدم! 
وقتی چاقو را انداختم حدود ۴ یا ۵ سانتی متری 
خونی شده بود! به همین خاطر قتل را قبول 

دارم ولی عمدی او را نکشتم!

صدور حکم قصاص	 
ــت، قضات زبده  ــزارش خــراســان حاکی اس گ
شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
که تجربیات آن ها در رسیدگی به پرونده های 
حساس و مخالن نظم و امنیت زبانزد است، 
ــزاری چندین جلسه  ــرگ ــار نیز پــس از ب ــن ب ای
محاکمه با حضور وکالی مدافع و مشورت های 
قضایی، جرم همه عامالن این نزاع مرگبار را 
محرز دانستند و به این ترتیب سعید به اتهام قتل 
»محمد-ح« به قصاص نفس، پرداخت دیه برای 
ضربات غیرکشنده و همچنین بــرای شرکت 
در نزاع دسته جمعی به زنــدان طویل المدت 

محکوم شد.
بر اساس رای قضات دادگاه کیفری یک خراسان 
رضوی، چهار متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام 
شرکت در نزاع منجر به قتل و قدرت نمایی با 
چاقو نیز به اشد مجازات های قانونی و همچنین 

پرداخت دیه محکوم شدند. 
شایان ذکر است، رای صادر شده قابل فرجام 

خواهی در دیوان عالی کشور است.

گفت وگوی خراسان با قاتل	 
سعید متهم اصلی این پرونده جنایی در گفت 
وگویی کوتاه درباره سرگذشت خود به خبرنگار 
خراسان گفت: بیشتر دوستانم به دنبال مشروب 
خــوری و دعــوا بــودنــد کــه مــن هــم تحت تاثیر 
رفتارهای آن ها قرار گرفتم و مدام با دوستانم 
ــوردم یا با آن ها سرکوچه می  مشروب می خ
ایستادم! گاهی برای خودنمایی و نترس نشان 
دادن خودمان، چاقویی به کمر می بستیم تا 
قدرتمان را به رخ دیگران بکشیم! آرام آرام به یک 
جوان شرور تبدیل شدم و همیشه با خودم چاقو 
حمل می کردم تا این که شش ماه قبل از این 
حادثه به خواستگاری دختری رفتم که پدرش از 
دوستان پدرم بود! تصمیم گرفتم بعد از ازدواج 
دیگر این خالفکاری ها را کنار بگذارم ولی گویی 
تقدیر من به گونه دیگری رقم خورده بود که این 
حادثه رخ داد و حاال فریاد می زنم که همین غرور 

و خودنمایی با چاقو روزگارم را سیاه کرد!

دزد طالهای یک خانواده به چنگ پلیس افتاد 
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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با صعود 38 هزار واحدی شاخص کل بورس و بازگشت به 1/2 
میلیون واحد در آغاز هفته جدید رقم خورد 

صف خرید در نیمی از بورس
ــازار سرمایه کشور که طی نیمه اول هفته  ب
گذشته با فشار فروش سنگین تا یک میلیون و 
150 هزار واحد افت کرده بود، هفته جدید را 
با تداوم فشار خرید در اکثر سهم های بازار، به 
خصوص سهم های بزرگ بنیادین آغاز کرد و 
بیش از 50 درصد سهم های بورس و فرابورس 
کل  شاخص  تا  کردند  تجربه  را  خرید  صف 
بتواند به سطح1/2میلیون واحد بازگردد.
ــان، دیـــروز شــاخــص کل  ــراس بــه گـــزارش خ
ــد و شاخص کــل هــم وزن  ــورس 3/2درصـ ب
1/7 درصــد و شاخص کل فــرابــورس 2/5 
درصد رشد کرد تا شاهد رشد یکدست اکثر 
نمادهای بازار باشیم. البته نمادهای بزرگ 
بااستقبال بیشتری مواجه شدند و بیشتر صف 
خرید شدند تا رشد شاخص کل تقریبا دو برابر 
شاخص کل هم وزن باشد. افت بیش از حد 
نمادهای بزرگ بنیادین، طی رفتار هیجانی 
سهامداران در نیمه اول هفته گذشته و قبل 
از آن باعث شده است قیمت این نمادها بسیار 
جذاب شود. به خصوص آن که روند نزولی نرخ 
ارز هم متوقف شده است و با توجه به رشد نرخ 
ارز نسبت به سال مالی قبل، انتظار برای رشد 
سودآوری شرکت ها قوی است. هفته قبل به 
دلیل اظهارات رئیس جمهور مبنی بر افت نرخ 
ارز تا 15 هزار تومان، فضای روانی سنگینی 
در بــورس و بــازار ارز ایجاد شده بود.با رشد 

شرکت های بزرگ، ارزش سهام عدالت هم 
از قعر 8 ماهه باال آمد و به 8/7میلیون تومان 
)سهام عدالت 500 هــزار تومانی( رسید. 
گفتنی است سهام عدالت اواخر اردیبهشت 
ماه امسال در پی افت مقطعی بازار تا محدوده 
8 میلیون تومان افت کرده بود اما بعد از آن 
تا 20 میلیون تومان رشد کرد. بعد از ریزش 
ــازار از مــردادمــاه تاکنون نیز ارزش سهام  ب
تا  نشد  کمتر  تومان  میلیون   10 از  عدالت 
این که در دوره اخیر با افت هیجانی بازار در 
اواخر دی ماه دوباره تا 8 میلیون تومان پایین 
آمد. قرار است 30 درصد بعدی سهام عدالت 
طی بهمن ماه آزاد شود تا سهامداران بتوانند 
همه سهام خود را به فروش برسانند.گفتنی 
ــازار سرمایه فعال با سرعت در حال  اســت ب
بازگشت به تعادل است و تا بازگشت قیمت 
ها به مقادیر قبل از ریزش هیجانی انتهای دی 
ماه، احتماال شاهد رشد مساعد بازار خواهیم 
بود. چنان چه در روز گذشته حدود 53 درصد 
نمادهای بورس و بازار اصلی فرابورس صف 
خرید را تجربه کردند. البته در بازار پایه تعداد 
صف های خرید کمتر بــود. به نظر می رسد 
گزارش های 9 ماهه شرکت ها، وضعیت نرخ 
ارز و سرنوشت تحریم ها و ... مهم ترین عوامل 
موثر بر سرنوشت بورس در فصل پایانی سال 

خواهد بود.

 پیش بینی ثبت سریع ترین رشد 
اقتصادی به نام هند

فارس- مؤسسه گلوبال دیتا اعالم کرد که هند 
سال 2021 به راحتی خواهد توانست با پشت سر 
گذاشتن چین و پس از دو ســال به کشوری با 
بیشترین رشد اقتصادی در جهان بدل شود.  این 
اقتصاد  که  حالی  در  گفته  انگلیسی  مؤسسه 
هند سال گذشته را در رکود به سر برد اما برای 
ــدی را به  ســال 2021 رشــد سریع  9/7 درص
ثبت خواهد رساند که بیشترین رشد در میان 
کشورهای جهان خواهد بود. البته برای چین هم 
رشد اقتصادی 8/6 درصد پیش بینی شده است.

کدام تراکنش ها برگشت می خورند؟

 تسنیم-بانک مرکزی اعــالم کرد که از امروز 
تراکنش های فاقد کد شهاب در ساتنا برگشت 
می خورند. بنابراین افراد حقیقی یا حقوقی که 
کدملی یا شناسه ملی خود را اظهار نکرده اند 

نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.

»خط فقر غذایی« چقدر است؟

ایسنا- معاون مشارکت های مردمی کمیته 
امداد امام با اشاره به این که فقر غذایی در مرکز 
رصد کمیته امداد سنجیده می شود گفت: مرکز 
رصد ماهانه در 1800 نقطه نمونه برداری و خط 
فقر غذایی را تعریف می کند. اکنون خط فقر 
غذایی به ازای هرنفر 670 هزار تومان است و 
اگر خانواده سه نفره را با حداقل دستمزد در نظر 
بگیرید، بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط 

فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می گیرند.

اطالعیه برای وراث متوفیان 
سهام عدالت

ایرنا - شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرد: 
زیرساخت انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث 
ــال آمــاده ســازی اســت و به محض  قانونی درح
عملیاتی شدن سامانه ها، جزئیات روند اجرایی 
اعالم خواهد شد. تاکنون بیش از دو میلیون و 
600 هزار دارنده سهام عدالت در طول 15 سال 

گذشته فوت کرده اند. 

 عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 
از مصوبه این کمیسیون برای دو برابر شدن 
یارانه نقدی در سال آینده خبر داد، اگرچه 
پیگیری های خراسان از تلفیق نشان می دهد 
که مصوبه یارانه ای هنوز در تلفیق نهایی نشده 
است و سخنگوی تلفیق نیز ارقام مطرح شده 
را صرفا در حد گمانه زنی خواند. به گزارش 
ــاره به نشست  ــارس، حاجی دلیگانی با اش ف
دیروز کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: 
با مصوبه این کمیسیون، یارانه نقدی در سال 
1400 دو برابر خواهد شــد. بر ایــن اساس 
یارانه 20 میلیون ایرانی، 91 هزار تومان، 23 
میلیون نفر 136 هزار تومان، 25 میلیون نفر 
183 هزار تومان و 10 میلیون نفر از ضعیف 
ترین اقشار 267 هزار تومان در هر ماه می شود.
طبق گزارش خبرگزاری فارس از کمیسیون 
تلفیق، پیشتر قرار بر این شده بود که مجلس 
یارانه نقدی و معیشتی را ادغام کند و با اضافه 
کــردن برخی منابع دیگر، یارانه جدیدی به 

مردم بدهد.حاجی دلیگانی  اظهار کرد: این 
کمیسیون در مصوباتی دیگر2/5 میلیارد دالر 
یعنی 33 هزار میلیارد تومان یارانه را به بخش 
دارو، 32 هزار میلیارد تومان را به بخش تولید 
و اشتغال، 32 هزار میلیارد تومان را مستقیم به 
استان ها )بدون ورود سازمان برنامه و بودجه 
به آن( و 18 هزار میلیارد تومان را به محرومیت 
زدایــی در نقاط مختلف اختصاص داد.عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: در مصوبه 
دیگری نیز سازمان هدفمندی و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی موظف شدند یارانه نقدی و 
یارانه معیشتی افرادی را که مستحق دریافت 
ایــن یارانه ها بودند، امــا به هر دلیلی یارانه 
نقدی و یارانه معیشتی آن ها قطع شده است ، 
برقرار کنند.گفتنی است پیگیری خراسان از 
کمیسیون تلفیق نشان می دهد که هنوز این 
مصوبه نهایی نیست و در صورت تصویب نهایی 
در کمیسیون تلفیق باید به تصویب صحن علنی 

مجلس و تأیید شورای نگهبان نیز برسد.

گمانه زنی از یارانه4 سقفی 
کمیسیون تلفیق در گام نهایی قرار است درباره یارانه نقدی در سال 

آینده تصمیم گیری کند که براساس مهم ترین سناریو، رقم یارانه برای 
78 میلیون نفر 91 تا 267 هزار تومان خواهد شد

 شاخص

 کاغذ روزنامه هم کمیاب شد
 و هم گران 

بررسی واردات کاغذ طی امسال از افت 
شدید واردات کاغذ روزنامه خبر می دهد. 
به گزارش ایسنا، مروری بر وضعیت واردات 
در 9 ماه اول امسال حاکی از آن است که 
واردات کاغذ روزنامه کاهش قابل توجهی 
ــوری که در 9 مــاه امسال  یافته اســت به ط
5/4هــزار تن کاغذ روزنامه با ارزشی بیش 
از 3/7میلیون دالر وارد شده در حالی که 
ــزار  در مــدت مشابه ســال گذشته 36/4ه
تن به ارزش 29/1میلیون دالر وارد شده 
بود. بر این اساس واردات کاغذ روزنامه تا 
حدود 80 درصد طی امسال کاهش داشته 
اســت. این کاهش شدید واردات در حالی 
است که قیمت کاغذ نیز با افزایشی شدید 
از کیلویی2200 تومان در اوایل سال 97 
به کیلویی 8 هزار تومان در سال 98 رسید 
و اکنون قیمت کاغذ کیلویی 13هزار تومان 
است که چندی دیگر به حدود کیلویی 17 
هزار تومان خواهد رسید . یعنی فقط قیمت 
کاغذ حدود 600درصد افزایش یافته است.

 گفت و گو

در پاسخ به پرسش خراسان مطرح شد: 

دیدگاه رستم قاسمی درباره 
میزان فروش نفت در بودجه 

ــر سابق نفت کشورمان  حسین بــردبــار- وزی
ــت اخــتــصــاص رقم  ــم معتقد اس در دولـــت ده
ــه نفت  ــ 2/3مــیــلــیــون بشکه ای فـــروش روزان
ــادی اســت و رقم  در بودجه ســال آینده رقــم زی
1/5میلیون بشکه ای مجلس منطقی است، 
جزئیات بیشتر را در گفت وگــوی اختصاصی 
خراسان با رستم قاسمی در حاشیه بیست و 

پنجمین نمایشگاه صنعت نفت می خوانید:
االن بحثی وجود دارد میان مجلس و دولت 
ــاره اختصاص رقــم 2/3 میلیون بشکه  در ب
درآمدهای حاصل از فروش نفت از سوی دولت 
در بودجه 1400  که مجلس معتقد است این 
رقم زیاد است، دیدگاه جنابعالی به عنوان 

وزیر سابق نفت کشور دراین باره چیست؟
- احتماال پیشنهادی که دوستان دولت داده اند 
برای برداشتن تحریم ها بوده است وگرنه رقم 
2میلیون و 300 هزار بشکه ،عدد تقریبا زیادی 
در این شرایط تحریم است و فکر نمی کنم اگر 
تحریم ها به همین وضعیت ادامــه یابد }محقق 

شود{ بنابراین  رقم زیادی است.
توانمندی کشورمان برای رفع تحریم ها و 
تحقق عددی که مجلس در کمیسیون تلفیق 
مصوب کرده است، یعنی 1/5 میلیون بشکه 

در روز را چگونه ارزیابی می کنید؟
رقم  بشکه  1/5میلیون  عــدد  کنم  مــی  -فکر 

منطقی باشد.

در فروش نفت به وزارت نفت کمک می کنیم	 
به گزارش خبر گزاری ها،رستم قاسمی همچنین 
ایــن نمایشگاه در پاسخ به سوالی  در حاشیه 
در خصوص فــروش نفت گفت: همان طــور که 
مهندس زنگنه در مجلس اعالم کردند که آقای 
قاسمی نه تنها 90 درصد بلکه 100 درصد در 
کنار وزارت نفت هست، ایشان درست فرمودند 
،مــا مدتی اســت کــه در خصوص بحث فــروش 
نفت به وزارت نفت کمک می کنیم و بخش قابل 
توجهی از نفت کشور را به روش هایی که وجود 
دارد می فروشیم.وی افزود: اتفاقاتی افتاده که 
صادرات نفت کشور افزایش پیدا کرده و ما هم با 
تکلیفی که برعهده ما گذاشتند در فروش نفت به 

وزارت نفت کمک می کنیم.

پرونده یک متری بابک زنجانی! 	 
وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت بابک 
زنجانی، تصریح کرد: در همان دولت دهم، ما 
ایشان را به دادگاه معرفی کردیم و نکته مهم این 
جاست که کارهایی که باید در زمینه اقدامات 
قضایی صورت می گرفت، کامال طبیعی است 
ولی مهم تر از آن باید برای بازگشت این پول کار 
می شد؛ پولی که وجود دارد و باید تالش می شد 
این پول ها در کنار اقدامات قضایی، به کشور 
بازگردانده  شود.قاسمی با بیان این که فکر 
می کنم ارتفاع پرونده بابک زنجانی یک متر باشد 
افزود: بیش از 25 دادگاه رسمی در این خصوص 
برگزار شد و این پرونده دست وزارت اطالعات 
این دولت در هفت ،هشت سال گذشته بوده و من 
تحقیقًا عرض می کنم که هیچ یک از کارمندان 

نفت در پرونده بابک زنجانی متهم نیستند.

 قالیباف: مرغ با ارز4200 باید10 هزارتومان باشد نه 25 هزارتومان 
رئیس مجلس شــورای اسالمی در واکنش به 
انتقادهای تند روحانی از مصوبات کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه 1400 از جمله حذف ارز 
4200  تومانی گفت: با وجود اختصاص 4/2 
میلیارد دالر ارز 4200، مرغ باید 10 هزار 
تومان باشد نه 25 هزار تومان.به گزارش خانه 
ملت، قالیباف در مراسم تقدیر از پژوهشگران 
برتر مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر این 
که امروز در بودجه انضباط نداریم، بیان کرد: 
مجلس نرخ ارز را تعیین نکرده است، ما نادان 
و ناشی به اقتصاد نیستیم، نه مجلس و نه دولت 
قادر نیست نرخ ارز را تعیین کند چرا که نرخ ارز 
نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است.

رئیس مجلس تاکید کرد: این تهمت نارواست 
که می گویند مجلس نرخ ارز تعیین کرده است 
بلکه ما می گوییم تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ آزاد 
که حجم بسیار زیادی است به حدی که بیشتر از 
بودجه جاری است، کجا خرج می شود؟ اکنون 
ناراحت همین موضوع هستند.وی ادامه داد: 
در شرایط سخت کنونی تحقق فروش روزانه 
1/5میلیون بشکه نفت ممکن است و اگر بیشتر 
تحقق پیدا کند مهم است که بدانیم این درآمد 
نفتی کجا خرج می شود، آیا منجر می شود به این 
که دولت چاق شود و هزینه ها باالتر رود.قالیباف 
ادامه داد: اگر به اعداد و ارقام نگاهی بیندازیم 
چند ده میلیارد دالر رفته است و می خواهم 

بگویم تا مهرماه سال 1400 به طور دقیق با 
همین شرایط سخت ارزی 4/2 میلیارد دالر 
به نهاده های دامی اختصاص یافته است پس 
مرغ باید با احتساب سالن اجاره ای مرغداری، 
دارو، واکسن و همه این مسائل، کیلویی حدود 
10 هزار تومان باشد، اما مرغ را اکنون کیلویی 
25 هزار تومان به مردم می دهید، این سوال 
وجود دارد که مابه التفاوت این ارز کجا رفته 
است؟رئیس مجلس ادامه داد: من نمی خواهم 
آمار و ارقام بدهم اما مابه التفاوت ارزی که در این 
زمینه مشاهده می شود حدود 80 هزار میلیارد 
است، پس این مبلغ باید به جیب مردم برود تا 

مشکالت آن ها رفع شود.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

ــورای  • ــازی« عــضــو شـ ــمـ ــت: »نـ ــوش  تــابــنــاک ن
مرکزی حزب کــارگــزاران گفت: بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 گزینه  حزب کارگزاران 
احتماال از میان آقایان محسن هاشمی و محمدجواد 
ظریف انتخاب خواهد شد. اگرچه که شنیده ها 
حاکی از این است که گویا آقای جهانگیری نیز قصد 
کاندیداتوری در انتخابات را دارد؛ اگر این خبرها 
صحت داشته باشد از آن جا که آقای جهانگیری از 
اعضای باسابقه حزب کارگزاران است، طبیعتًا ایشان 

نیز در دایره کاندیداهای حزب قرار خواهد گرفت.
اسکان نيوز مدعی شد: حکم دادگاه رسیدگی  •

به تخلفات مالی عیسی شریفی، مبنی بر رد مال به 
ارزش 480میلیارد تومان و 20سال حبس قطعی 
شده است. این پرونده در دادسرای نظامی بررسی 
شده و عیسی شریفی، سردار مهردادی و محمود 

سیف از متهمان این پرونده هستند.
فعال  • ایمانی،  ناصر  نوشت:  آنالین  اعتماد 

سیاسی اصولگرا گفت:  واکنش منفی عده ای به 
کاندیداتوری سید حسن خمینی، دالیل متفاوتی 
می تواند داشته باشد. یکی از اصلی ترین دلیل ها 
این است که آقای سید حسن اساسًا باید جایگاهی 
فراجناحی داشته باشند. به هر حال ایشان نوه 
مرحوم امام هستند و به همین دلیل شایسته نیست 
که به بحث های سیاسی مرسوم ورود کنند. سید 
حسن باید مراعات جایگاه خود را بکند؛ یعنی نگاه و 
رابطه اش با گروه های سیاسی یکی باشد. شاید به 
همین دلیل است که احتمال کاندیداتوری اش در 

هر انتخاباتی باعث بروز حساسیت هایی می شود.
رویداد 24 نوشت: علی صوفی دبیرکل حزب  •

پیشرو اصالحات با اشاره به آخرین اقدامات اصالح 
طلبان بــرای تشکیل نهادی اجماع ساز و تعیین 
اعضای حقیقی این نهاد گفت: در خصوص انتخاب 
اعضای حقیقی هنوز خبر خاصی از سوی کمیته 
انتخاب اعالم نشده است. به احتمال زیاد در جلسه 
یک شنبه شورای هماهنگی 15 عضو حقیقی نهاد 
اجماع ساز که از سوی کمیته پنج نفر انتخاب شده 

اند، معرفی می شوند.

ابتکار- محمدعلی وکیلی مدیرمسئول این   •
روزنامه در یادداشتی با تیتر »قیمت صندلی 
ریاست جمهوری 1400 چند؟« نوشت: »قیمت 
صندلی ریاست جمهوری1400 حل بحران 
کرونا و بورس است. اگر نامزدی بتواند برنامه 
واضح و مشخصی برای حل این دو چالش ارائه 
دهد می تواند امید به جلب حمایت مردم داشته 
باشد. احتماال، سیاست دوقطبی سازی که مبتنی 
بر تصمیم سلبی جامعه است، در این انتخابات 

کارکردی نداشته باشد.«
آرمان ملی – بهمن آرمان کارشناس اقتصادی  •

در گفت وگو با این روزنامه اظهار کرد: »شاید 40 
درصد مشکالت اقتصادی ایران متأثر از تحریم ها 
باشد امــا بقیه آن متأثر از ســوء مدیریت، ضعف 
مدیریت و اعمال روش های امنیتی و اطالعاتی در 
اقتصاد است. اعمال روش های امنیتی و اطالعاتی 
در اقتصاد نیز از زمان دولت های نهم و دهم در 
ایــران رایج شد. این وضعیت همچنان هم ادامه 
دارد و اجــازه نمی دهد افــراد توانمند و نخبه در 
تصمیم گیری های اقتصادی حضور داشته باشند.«

وطن امروز – این روزنامه در گزارشی با تیتر » اگر  •
با ترامپ مذاکره می کردند« نوشت: »رئیس جمهور 
و یارانش در حالی این روز ها ترامپ را با ناسزا بدرقه 
می کنند که حداقل در سال 98 جمع بندی دولت و 
دستگاه سیاست خارجی و نمود آن در بیرون، چیزی 
جز این گزاره را که باید با رئیس جمهور وقت آمریکا 
مذاکره کرد، نشان نمی داد؛ مذاکراتی که اگر نظام 
به آن تن می داد، معلوم نبود کشور را در چه ورطه 
هولناکی قرار می داد. این ورطه، اما چندان بیگانه به 
نظر نمی رسد چرا که یک بار کشور با هزینه سنگین 
آن مواجه شده بود؛ جایی که روحانی و ژنرال های 
دیپلماسی اش توافقی با مختصات برجام را با دولت 

در آستانه خداحافظی باراک اوباما نهایی کردند.«
فرهيختگان- این روزنامه از برنامه های گفت  •

وگو محور این روزهــای تلویزیون استقبال کرد و 
عکسی از مناظره زیباکالم و معتضد را در صفحه 
اول خود قرار داد و با تیتر »تلویزیون با گفت و گو زنده 
شد« نوشت: »دیگر دوره گفتن و پذیرفتن دیگران 
گذشته است. دوره مونولوگ گذشته و باید با تمام 
وجود به آغوش گفت وگو برویم. چاره ای جز این 
نداریم و رسانه ملی هم باید فضای عادالنه ای در 
اختیار گروه های مختلف سیاسی و فکری قرار دهد 

و این باب را بازتر کند و آن را پرورش دهد.«

تازه های مطبوعات

بدون تیتر

ویژه های خراسان  

ظریف: آمریکا با ماهيت ایران مشکل دارد 
 حضور محمد جــواد ظریف در کابینه حسن 
روحانی به عنوان وزیر خارجه تا چندماه دیگر 
با تغییر دولت در جمهوری اسالمی ایــران به 
پایان خواهد رسید. مرد شماره یک دیپلماسی 
ایران در حالی احتماال در سال 1400 سکان 
وزارت خارجه را به جانشین خود تحویل خواهد 
داد که هشت سال حضور او در وزارت خارجه 
با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود. ظریف 
چند روز قبل از تغییر رسمی دولت در آمریکا 
در مصاحبه ای تفصیلی با »روزنامه اعتماد« به 
سواالت متنوع این روزنامه اصالح طلب پاسخ 

گفته است. او دربخشی از مصاحبه می گوید:
*آمریکا ماهیت و هویتی دارد و ما هم هویتی 
داریم. این دو هویت با هم اختالف های ذاتی 
دارنــد. ما نماینده یک تمدن هستیم. آمریکا 
دوست دارد ما تبدیل به موجودیت دیگری شویم 
و تمدن خود را کنار بگذاریم. آمریکا نماینده یک 
تمدن نیست اما ادعا می کند ارزش هایی دارد 
که باید برای آن ارزش ها مبارزه کند. این تصور 
ویژه بودن، سیاست هایی را برای آمریکا ایجاد 
می کند که با کشوری دارای تمدن مانند ایران 
حتما زاویه پیدا می کند. این زوایا هویت ما را 
می سازد. من معتقد هستم ما نباید این زوایا را 
از دست بدهیم. من هیچ وقت معتقد به تنش 
و تشنج نیستم بلکه معتقدم ما باید هویت خود 
را حفظ کنیم. این یک هویت فرهنگی، تمدنی 
و ملی است. هویت ملی اجــازه نمی دهد یک 
آمریکایی بتواند بگوید اگر من یک هفته از ایران 
حمایت نکنم به عربی یا به روسی یا به چینی 

صحبت می کند.

* نمی گویم برای حفظ این هویت و زاویه ها باید 
هر روز هم با آمریکا تنش و تشنج داشته باشیم اما 
باالخره این را هم بپذیریم که ما متفاوت هستیم. 
همان طور که آمریکا برای خود احساس استثنا 
بــودن دارد مــا هــم یــک احــســاس ویــژه بــرای 
خودمان داریم. هیچ ایرانی نمی تواند بپذیرد 
که آمریکا به او دستور دهد. هیچ فرقی نمی کند 
ایرانی طرفدار کدام گروه، ایده و تفکر باشد. ما 
نمی توانیم بپذیریم که دیگری از سر زورگویی بر 

ما حکومت کند.
* آمریکایی ها عادت کردند با هرکسی تعامل 
می کنند در این تعامل آمریکا دیکته بکند اما 
در برجام دیکته وجود نداشت. ایرانی ها هم به 
خصوص پس از انقالب عادت کردند مقاومت 
کنند. برجام مقاومت داشت اما در نهایت آن 
تعامل بود. برای همین بود که هم در ایران و هم 

در آمریکا برجام با مقاومت روبه رو شد.
*در دوران ما، من برای اولین بار هزینه گفت وگو 
با آمریکا را پرداخت کردم. با وزیر خارجه آمریکا 
نشستم و صحبت کردم و با وی به یک توافق 
رسیدیم. بسیاری در ایران مخالف این اقدام 
بودند. بسیاری در ایران کارشکنی کردند که 
االن وقت صحبت درباره این مسائل نیست اما 
باالخره روزی همه این مسائل روشن خواهد 
شد. برخی خیال می کنند که دونالد ترامپ 
به خاطر برجام برنده و به خاطر مقاومت ما هم 
بازنده شد. این طور نیست. ترامپ به دالیل 
داخلی برنده و به دالیــل داخلی بازنده شد؛ 
ضمن این که ترامپ هنوز هم در داخل آمریکا، 

یک نیروی جدی است.

 سید عباس عراقچی در گفت وگویی با روزنامه 
ایتالیایی الرپوبلیکا در پاسخ به ایــن پرسش که 
آیا تماس های محرمانه ای با دولــت جدید آمریکا 
داشته اید؟ گفت: خیر. هیچ تماسی نداشته ایم و هیچ 
قصدی هم برای آن نداریم. طبیعتا منتظریم که کامال 
در پست های خود قرار بگیرند و متعاقبا دست به کار 
بشوند. فعال هیچ عالقه ای به هیچ تماس مستقیم 
نداریم و فکر می کنیم  برجام قالب صحیحی است و 

گفت وگوها باید در قالب آن انجام شود. 

 توپخانه اصالحات علیه واعظی 
رئيس دفتر روحانی با اظهارات اخيرش مبنی بر این که اصالح طلبان باید برای 
حضور در دولت قدردان باشند نه طلبکار، دیگر چهره های اصالح طلب مانند 

ابطحی ورسولی راعليه خود برانگيخت 

 خبر خوش برای برخی
 از کارمندان دولتی 

بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد 
اجرایی به تعدادی از اعضای کابینه، قــرار است 
نظام آموزشی کارمندان دولت و دستورالعمل  های 
مربوط به نحوی  اصالح شود که تجارب این کارکنان 
و یادگیری  های حاصل از مشارکت  آن ها در قالب  
هایی چون نشست  های تخصصی، جلسات نقد، 
روش  های استاد و شاگردی و برخی موارد دیگر، 
با ساعت  های آموزش رسمی آن ها معادل  سازی و 

گواهی نامه رسمی برایشان صادر شود.

 کرونا به داد گرفتاری مردم 
در ادارات رسید

طبق نامه روزهای اخیر یک نهاد مسئول به تعدادی 
از سازمان ها و وزارتخانه ها، با توجه به تجارب ناشی 
از توسعه دولت الکترونیک در ایام کرونا، از آن ها 
خواسته شده به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کنند 
که کلیه فرایندهای بین دستگاهی بــرای ارائــه 
خدمت را بــدون نیاز به پیگیری و مراجعه مردم، 
انجام دهند و استعالم  ها و دریافت مجوزها نیز به 
صورت الکترونیکی و در صورت لزوم با استفاده از 
امضای الکترونیکی محقق شود به طوری که محل 
درخواست و دریافت هر نوع خدمت توسط مردم، 

یکسان باشد.

جنجال سیلی در خط ویژه  
ادعای سيلی زدن نماینده مجلس به یک سرباز واکنش های زیادی را برانگيخت 

قاليباف تاکيد کرد  درصورت احراز تخلف، برخورد قانونی خواهد شد

مجاور-محمود واعظی هیچ وقت از نظر بسیاری 
از اصالح طلبان گزینه مطلوبی بــرای رئیس 
دفتری رئیس جمهور نبوده و بار ها از اعمال 
نفوذ های او در دولت و تصمیماتش گالیه و انتقاد 
کرده اند اما سخنان اخیر او در پاسخ به صادق 
خــرازی و زیر سوال بردن نقش اصالح طلبان 
در پیروزی روحانی با واکنش های جدید دیگر 
چهره های اصالح طلب مواجه شده است. سید 
محمد علی ابطحی در عکس العمل به سخنان 
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در فضای 
مجازی نوشت: »واقعا همه اصالح طلبان باید از 
آقای واعظی تشکر کنند. بار چندمی است که 
می گوید روحانی اصالح طلب نبوده و اصالح 
طلبان بــرای رای آوردن روحانی هیچ تالش 
نکرده اند.می گوید تازه چندین پست استانداری 
و معاونت وزیر به اصالح طلبان هم داده که باید 
تشکر کنند. من به بحث نمک نشناسی کاری 
ندارم اما توجه اصولگرایان را که تمام تالششان 
این است روحانی را اصالح طلب جا بزنند، به 
این سخنان رئیس دفتر محترم جلب می کنم. 
تندروها می دانند روحانی تمام شده اما آن ها 
می خواهند با روحانی اصالحات را تمام شده 
اعالم کنند که دیگر مثل گذشته »تکرار می کنم« 
خاتمی همه معادالت را به هم نزند. سخنان 
واعظی در این شرایط خیلی قابل تقدیر است.« 
همزمان،قائم مقام و سخنگوی ستاد محمدرضا 
عارف در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 
گفت: دربــاره وقایع و رویدادهای سال 92 به 

زودی آقای دکتر توفیقی رئیس ستاد 
آقــای دکتر عــارف در انتخابات 

ریــاســت جمهوری یــازدهــم یا 
هایی  روشنگری  مــن  شخص 
خواهیم داشت.رسولی با بیان 

این که  آقای واعظی در سیاست 
خارجی تخصص دارنــد اما 

در عرصه سیاست داخلی فاقد پیشینه عمیق، 
اطالعات و دانش کافی هستند، تصریح کرد: 
آقــای دکتر روحانی که در سال 96 براساس 
نظرسنجی هایی -که اسنادش موجود است- 
مــورد حمایت 76 درصــد مصاحبه شوندگان 
موسسه معتبر نظرسنجی بود، امروز با 1000 
درصــد کاهش به کمتر از 7 درصــد تنزل پیدا 
کرده است. برداشت من این است که حضور 
افرادی مثل آقای دکتر واعظی و همفکران شان 
در دولت و نوع برخوردی که با افکار عمومی و به 
ویژه با سازمان و بدنه رأی آقای دکتر روحانی در 
هر دو مرحله انتخابات داشته اند، در کسب این 
موقعیت منفی نقش بی نظیری داشته است. 
سید مصطفی درایتی، عضو حزب اتحاد ملت 
در واکنش به همین اظهارات واعظی می گوید: 
»واعظی باید در برابر خیلی از مسائل این دولت 
پاسخگو باشد. او نه تنها رفع مشکل نکرده، عموما 
مشکل ساز است. از جایی که او قرار گرفته انتظار 
می رود بین افرادی که با روحانی کار می کنند، 
همگرایی ایجاد کند اما بیشتر ایجاد مشکل و 
افتراق کرده است. او به جای این که از روحانی و 
دولت او دفاع کند، برای او ایجاد مسئله می کند. 
به خصوص در این زمان که روحانی به شدت از 
سوی اصولگرایان مورد نقد و هجمه است؛ رفتار 
آقای واعظی سبب می شود، جریان اصالحات 
که می بیند برخی از این نقد ها نامنصفانه است 
و با وجود آن که خودش انتقادات جدی دارد، 
ــه دهــد و  ــت حمایت می کند؛ تغییر روی از دول

حمایت  از دولــت خـــودداری از 
کند.«

 توکلی- روزگذشته  ویدئویی جنجال برانگیز 
از اقــدام یکی از نمایندگان مجلس در فضای 
مجازی منتشر شد که واکنش های زیادی را در 
پی داشت. در این ویدئوی کوتاه، ادعا می شود 
که خودروی عنابستانی  نماینده مردم سبزوار 
بدون مجوز وارد خط ویژه بی آر تی دروازه دولت 
تهران می شود و در همین حین سرباز راهور 
جلوی خودرو را می گیرد و خواستار مدارک می 
شود، به دنبال این اتفاق، درگیری لفظی به وجود 
می آید و طبق ادعای سرباز ناجا و برخی حاضران   
نماینده مجلس گویا با توهین به سرباز، به صورت 
او سیلی می زند.آن گونه که از تصاویر منتشر شده 
پیداست، اصرار خودروی عنابستانی برای ورود 
به خط ویژه، باعث ایجاد ترافیک شدیدی نیز 
شده بود که  درنهایت با اعتراض و عصبانیت مردم  
که حتی در صحنه هایی از ویدئو با لگد زدن به 
خودروی این نماینده همراه می شود، خودروی 
عنابستانی مسیر خود را سرانجام تغییر می دهد. 
حاال روایت  این سیلی جنجال برانگیز با تکذیب 
این نماینده مجلس مواجه شده است. عنابستانی  
می گوید: »سرباز مذکور به راننده خودروی ما 
توهین کرد، بعد از این توهین؛ آن ها از پشت و 
جلو راه را به روی ما بستند و این باعث شد تا  شلوغ 
شده و با حضور جمعیت، التهاب ایجاد شود. ما 
حتی از خودرو هم پیاده نشدیم؛ لذا این که گفته 
می شود؛ عنابستانی به صــورت سرباز پلیس 
راهور سیلی زده است، اصاًل صحت ندارد.«  در 
همین حال بهارستانی ها نیز در برابر این حادثه 
موضع گیری قاطعی کردند.دکتر قالیباف رئیس 
مجلس در توییتی نوشت: »در برابر قانون همه 
مساوی هستند.مجلس به کسانی که به وظیفۀ 
قانونی خود عمل می کنند افتخار می کند و اولین 
مدافع حقوق آن هاست. در حادثۀ اخیر، به محض 
شنیدن اولین گزارش ها،دستور بررسی دقیق 
ماوقع صادر شد؛ درصورت احراز تخلف، هیئت 
نظارت بر نمایندگان بــدون مسامحه بررسی 
ــرد.« امیر حسین  وبــرخــورد قانونی خواهد ک
قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس و رئیس 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز اعالم 
کرده است که  در صورت احراز تقصیر، برخورد 
قانونی با عنابستانی خواهد شد، رئیس هیئت 
نظارت بر رفتار  نمایندگان همچنین در توئیتر 
خود نوشت: »حفظ حقوق مردم برای ما مسئله 
اساسی است و همه حتی نمایندگان مجلس در 
برابر قانون مساوی هستند.« وی البته تصریح 

کرد: به رغم پیگیری های چند 
ــزارش نــیــروی  ــ روزه، گ

ــن بــاره  انتظامی در ای
هنوز به مجلس ارسال 
نشده است اما  به غیر 

از بهارستان، نیروی 
انتظامی  نیز 

ــن  ــه ایـ ــ بـ
مسئله 

ورود کرده و بنا به گفته های سخنگوی نیروی 
انتظامی، سردار اشتری فرمانده ناجا خود شخصا 
دستور مستقیم برای رسیدگی به این پرونده را 
صادر کرده است:»فرمانده ناجا بالفاصله دستور 
ویژه ای برای حمایت از سرباز وظیفه و پیگیری 
ــراز تقصیر  ــرد. درصـــورت اح ــادر ک موضوع ص
نماینده مجلس، نیروی انتظامی از حق کارکنان 
خود به جدیت دفــاع خواهد کــرد.« همچنین 
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل 
نیرو های مسلح   تاکید کرد که  معاونت حقوقی 
ناجا وارد عمل شده و در حال تنظیم شکایتی در 
این خصوص است. وی اطمینان داد از طریق 
دادگاه کارکنان دولت به این پرونده رسیدگی 
و تا به نتیجه رسیدن موضوع مسئله بررسی 
خواهد شد. به گفته  امیر دریادار رحیمی پور، 
فرض کنیم که سرباز هم در این خصوص مقصر 
بوده باشد، لذا به هیچ عنوان هیچ فردی حق این 
را ندارد سربازی را که در حال انجام خدمت است 
هدف ضرب و شتم خود قرار دهد. در این بین اگر 
ضرب وشتم سرباز راهور توسط نماینده مجلس 
اثبات شود به  اعتقاد علی مجتهدزاده، وکیل 
دادگستری 3 تا 6 ماه حبس و تا 74 ضربه شالق 
برای این جرم تعیین شده است. او در گفت و گو با 
اعتماد آنالین در این باره  تصریح کرد: »از منظر 
بنده، چون این فرد نماینده مجلس نیز هست 
باید حداکثر حکم داده شود تا درس عبرتی برای 
سایرین باشد.« افزون بر این،انتشار این ویدئو با 
واکنش بسیاری از کاربران توئیتر  مواجه شد که 

در ادامه تعدادی از آن ها را می خوانید:
*رسیدگی به ادعــای  سیلی عنابستانی به 
سرباز راهنمایی و رانندگی آزمون جدی هیئت 
نظارت بر نمایندگان در مجلس یازدهم است. 
اگر هیئت نظارت در مجلس دهم، حکم سخت 
گیرانه ای برای حمدا... کریمی به دلیل سیلی 
زدن به مامور راهور و درازهی در پی توهین به  
کارمند صادر می کرد، نماینده دیگری جرئت 

سیلی زدن پیدا نمی کرد.
* چندی پیش یک سرباز را به دلیل انجام 
وظیفه اش در مازندران کتک زدند. فوری سر و 
ته ماجرا را به هم آوردند. ببینیم مورد اخیر را چه 
کارش خواهند کرد؟ اجباری به سربازی بروی، 

از حقوق خبری نباشد، کتک هم بخوری؟
* ویدئویی که از این ماجرا بیرون اومده تنها 
حاکی از اصرار بی مورد خودروی عنابستانی 
بــرای ورود به خط ویــژه است اما این که این 
نماینده مجلس به سرباز راهور سیلی زده باشه 
اصال مشخص نیست و نهاد های نظارتی و 

قانونی باید در این باره اظهار نظر کنند.
ــرازی، دژبـــان  ــ *  یـــادش بخیر حسین خـ
ــرد... خندید و  نشناختش و سینه خیزش ب
ــرد... یــادش بخیر عباس  تشویقش ک
بــابــایــی.... تو فــرودگــاه راهش 
نــدادنــد....تــو آفتاب بیرون 

نشست... اما برخی ها...



نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره
طبق آمار رسمی تا به این جا در جهان بیش از دو میلیون و 115هزار نفر فوت شده اند و در ایران تا روز 
گذشته، مجموع فوتی های مبتالیان به کرونا به 57 هزار و 294 نفر رسیده است. این اعداد بزرگ 
اما جدای از این که خبر از فوت افراد می دهد، می تواند به ما ایده ای درباره تعداد افرادی که در یک 
سال گذشته سوگوار شده اند هم بدهد. در کنار این تعداد باالی افراد سوگوار، اما هیچ کدام از ما 
امکان سوگواری برای افراد از دست داده را به شکل مرسوم نداریم. حاال به درستی بیشتر  مجالس ختم و یادبود تعطیل 
شده است، امکان مالقات حضوری همدیگر را نداریم و خالصه سوگواری کردن و البته تسلی دادن افراد عزادار با 
پیچیدگی های بیشتری مواجه شده است. در این پرونده به سراغ این موضوع رفته ایم که در این روزها چطور می توانیم 
به افراد سوگوار کمک کنیم و آن ها را تسلی دهیم. در کنار نکاتی که بهتر است آن ها را در نظر داشته باشیم، به جمالتی 
پرداخته ایم که بهتر است در استفاده از آن ها هنگام صحبت یا ارسال پیام به افراد سوگوار محتاط باشیم. عالوه بر آن 
با توجه به این که بخشی از افراد سوگوار این روزها را کودکان تشکیل می دهند، در این پرونده به معرفی چهار کتاب 

داستانی می پردازیم که می تواند به  این کودکان کمک  کند با فقدان عزیزشان بهتر کنار بیایند.

پرونده

 تعداد فوتی های کووید 19 در کشور به 58 هزار نفر نزدیک می شود؛ چطور می توانیم تسلی بخش افرادی باشیم 
که به واسطه این بیماری سوگوار عزیزان خود شده اند؟

آداب تسلیت گویی در عصر کرونا

 چرا بعد از اپیالسیون 
جوش می زنیم؟

کشف استعداد کودکان با 
مشاهده بازی هایشان

 6 اشتباه رایج 
در زمان نظافت منزل

8 ماده غذایی که دوست 
چشمان شما هستند
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3

3
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افراد سوگوار را تنها نگذاریم
نکاتی که بهتر است  هنگام ارتباط با خانواده های داغدیده در این روزها در نظر داشته باشیم

  تسلیت را به تعویق نیندازید
تا پیش از این مراسمی که برای افراد گرفته می شد، ارتباط 
بین ما و افراد خانواده سوگوار را تسهیل می کرد اما حاال 
در نبود این گونه مراسم ، شاید برای بسیاری از ما تماس 
با خانواده عزادار مشکل باشد. تماس تلفنی و صحبت در 
این شرایط می تواند فعالیتی دشوار و استرس زا باشد. در 
این شرایط بد نیست چند نکته را در نظر داشته باشید. به 
تعویق انداختن تماس یا ارسال پیام، می تواند استرس شما 
را افزایش دهد، پس بی دلیل آن را به تعویق نیندازید. پیش 
از تلفن یکی دو بار جمالتی را که می خواهید بگویید، با خود 
مرور کنید. اگر فکر می کنید در چند روز اول شرایط تماس 

تلفنی را ندارید، پیامی مکتوب بفرستید و تماس 
تلفنی را به زمانی دیگر موکول کنید.

صبورانه  بیتابی ها  بــرابــر  در     
همراهی کنید

ممکن است در ارتباط با خانواده  
بیتابی  کنید  احساس  ســوگــوار 
انتظار شما  از حــد  آن هــا بیش 
طــول کشیده اســت. اول ایــن که 

در نظر داشته باشید همه افــراد با 
سرعتی یکسان مسیر ســوگــواری را 

طی نمی کنند، پس شاید انتظار شما نیاز به 
تعدیل داشته باشد. نکته  دوم این که بسته 

به رابطه عاطفی افراد با فرد متوفی، 
ممکن است آن ها برای این که با 

شرایط جدید سازگار شوند، نیاز 
به وقت بیشتری داشته باشند، پس 
به افراد فرصت دهید. در نهایت 

این که اگر با توجه به شدت بیتابی 
ــراد نگران آن ها هستید، سعی  اف

کنید با حمایت عاطفی به آن ها کمک 
یا در صورت نیاز آن ها را به سمت استفاده از 

خدمات تخصصی راهنمایی کنید.
  خاطرات گذشته را مرور کنید

یکی از روش های خوبی که می تواند بعد از گذر از روزهای 
ابتدایی، حال افراد سوگوار را بهتر کند، مرور خاطرات 
خوب فرد متوفی است. این کار هر چند شاید در ابتدا 
دشوار به نظر برسد و باعث درگیری های هیجانی زیادی 
در افراد شود اما در طوالنی مدت و در غالب اوقات باعث 
می شود خاطرات خوب فرد متوفی در ذهن پررنگ شود و 

به آرام شدن افراد سوگوار کمک کند.
  دنبال مقصر نباشیم

کنکاش درباره این که چطور فردی مبتال به کرونا شده، 
در شرایطی که او فوت شده است، نه تنها دردی را دوا 

نمی کند که می تواند گاهی اوقات باعث ناراحتی خانواده 
او شود. اگر افراد تمایلی به صحبت در این باره داشتند، 
خوب است به حرف آن ها گوش دهیم، در غیر این صورت 
سوال کردن و کنکاش در این خصوص کمکی به آن ها 
نمی کند. در عین حال که می تواند باعث ایجاد احساس 

گناه و تشدید ناراحتی آن ها شود.
  از قابلیت های اینترنت غافل نشویم

خوشبختانه اینترنت امــروزه قابلیت های زیــادی برای 
ارتباط برقرار کــردن با همدیگر در اختیار ما گذاشته 
است. تشکیل گروه حول فرد متوفی می تواند یکی از 
راه های تقویت روابط اجتماعی در این روزها باشد. البته 
در تشکیل گروه بهتر است چند نکته را در نظر 
داشته باشیم. افراد را بدون تمایل در گروه 
عضو نکنیم. اگر احساس می کنیم در 
گروه اعضای خانواده بیش از حد 
بیتاب هستند، به ویژه در جمع، 
ــا ســرزنــش  ــا را نصیحت ی آن ه
نکنیم. در کنار مــرور خاطرات، 
ــراک گــذاشــتــن عکس و  ــت بــه اش
...  سعی کنیم فعالیت هایی را به 
صورت دسته جمعی در کنار همدیگر 
انجام دهیم. این فعالیت می تواند ختم 
ــرای انجام  ــردن ب ــرآن یا پــول جمع ک ق
کــاری خیر به نــام فــرد درگذشته یا 
فعالیتی دیگر باشد. انجام فعالیت 
مشترک هم احساس تنهایی را در 
افراد کاهش می دهد )احساس 
تنهایی و انزوا یکی از موضوعات 
آزاردهنده مهم برای افراد سوگوار 
در این روزهاست( و هم می تواند 
هدفی جدید، ولو هدفی کوتاه مدت را 

پیش پای افراد سوگوار قرار دهد.
به تماس تلفنی بسنده نکنید

هر چند این روزها از نظر رفت و آمد، محدودیت های جدی 
وجود دارد که باید آن ها را رعایت کنیم اما به معنای آن 
نیست که جز تماس تلفنی هیچ کار دیگری برای تسلی 
افرادی که عزیزی را از دست داده اند، نمی توانیم انجام 
دهیم. می توانید برای خانواده عزادار اگر در نزدیکی شما 
زندگی می کنند با هماهنگی غذایی بپزید و بفرستید تا 
نیاز کمتری به آشپزی داشته باشند، می توانید برای آن 
ها کتابی که می تواند حالشان را بهتر کند، تهیه و ارسال 
کنید. فرستادن هدیه حساب شده یکی از گزینه هایی 
است که می تواند حال افراد سوگوار را بهتر کند، پس آن 

را جدی بگیرید.

با احتیاط سراغ این جمله ها بروید
در زمان تماس تلفنی یا ارسال پیام برای افراد سوگوار، بادقت بیشتری 

از یک سری جمله های رایج استفاده کنید

برخی جمالت و عبارات اگر بدون دقت به زبان آورده شوند، نه تنها کمک کننده 
نیستند که حتی به تشدید حال ناخوشایند افراد سوگوار می انجامند. بعضی 
از این جمالت را شاید با دقت و توجه و در شرایطی خاص بتوانیم به برخی افراد 
بگوییم اما اگر قرار باشد بدون توجه آن ها را به زبان بیاوریم، قطعا آسیب هایشان 
بیش از فواید احتمالی شان خواهد بود. در نظر داشته باشید که به صورت کلی 
در زمان ارسال پیام های مکتوب احتمال این که سوءتفاهم پیش بیاید، بیش از 
زمانی است که به صورت رودررو با کسی صحبت می کنیم. با توجه به این نکته 
اگر می خواهید پیامی مکتوب برای فردی سوگوار بفرستید، در استفاده از این 
جمالت دقت بیشتری کنید و در نظر بگیرید که ممکن است استفاده نابه جا از 

آن ها، به تاثیری کامال متضاد با آن چه مدنظر شماست، منجر شود.

این گزاره درست است اما در این شرایط هر حرف درستی، آرامش بخش 1 »اون االن جای بهتریه!«
نیست. فردی که درگیر سوگواری و دلتنِگ فرد از دست داده است و 
احساس می کند فرصت خداحافظی نداشته و خالصه روزهای دشواری را سپری 
می کند، لزوما با شنیدن این جمله آرام نخواهد شد. چنین جمالتی به ویژه در روزهای 

ابتدایی از دست دادن فردی عزیز، تاثیر مثبت کمتری خواهد داشت.
درست است که افراد در تجربه از دست دادن عزیزان در روزگار کرونا تنها 2 »هزاران خانواده االن همینه وضعشون!«

نیستند و تا این جا باالی یک میلیون خانواده در گوشه و کنار جهان، عزیزی 
را از دست داده اند اما به معنای آن نیست که چون تعداد افراد عزادار زیاد است، غمی 
که تجربه می کنند اهمیت کمتری دارد. احساس تنهایی نکردن در این غم را می توان 

با جمالتی حساب شده تر به دیگران منتقل کرد.
»خدا رو شکر که بقیه تون االن سالمتید!« همه ما نعمت های زیادی را در اختیار داریم که جا دارد بابت آن ها هر روز 3

شکرگزار خدا باشیم اما این به معنای آن نیست که اگر نعمت حضور فردی 
عزیز را از دست داده ایم، نباید خیلی ناراحت شویم. از دست دادن عزیزان آن هم به 
صورت ناگهانی )اتفاقی که به واسطه کرونا این روزها بسیار می افتد و افراد طی چند 
هفته فردی را از دست می دهند( شوک ناراحت کننده شدیدی است. در این شرایط 
شاید بهتر باشد اجازه دهیم به ویژه در روزها و هفته های اول، افراد ناراحتی خود را 
بدون نگرانی از قضاوت دیگران، بیان کنند. بیان ناراحتی برای این که فرد بتواند 
موضوع را زودتر بپذیرد و متوجه دیگر نعمت های زندگی اش شود، کمک کننده است.

چنین جمالتی بار مسئولیت ناراحتی و غصه خوردن را بر دوش فرد عزادار 4 »ناراحتی تو، روح اون مرحوم رو اذیت می کنه!«
می گذارد و او را بابت این که هیجانات خود را کامل مدیریت نمی کند، 
سرزنش می کند. این در حالی است که مدیریت هیجانات در روزها و حتی هفته های 
ابتدای سوگواری به صورت کامل دست فرد و تحت کنترل او نیست. در عوض چنین 
جمالتی که می تواند باعث ایجاد احساس گناه در فرد عزادار شود، بهتر است به سراغ 
روش هایی عملی برای کم کردن ناراحتی فرد عزادار باشیم یا به 

شکلی غیرمستقیم و با حمایت 
ــاراحــتــی او را  عــاطــفــی ن

آی پرسه؛ فضایی برای یادبود مجازی درگذشتگانکاهش دهیم.
با توجه به محدودیت های کرونایی و ممنوعیت برپایی مجالس ختم برای درگذشتگان، حاال 
مجالس یادبود به اشکال دیگر در حال برگزاری است. یکی از این اشکال، تشکیل صفحات 
یادبود در سایت آی پرسه برای افراد متوفی است. در این سایت خانواده ها به صورت رایگان 
 می توانند صفحه ای به نام فرد درگذشته خود تشکیل دهند و با دعوت از آشنایان و اقوام از 
آن ها بخواهند آن ها را در انجام ختم قرآن یا ادعیه همراهی کنند. تا به امروز بیش از 133هزار 
صفحه یادبود در این بستر ایجاد شده است. اطالعات بیشتر در این باره را می توانید در سایت 

این مجموعه به آدرس http://iporse.ir/ پیدا کنید.

چهار کتاب پیشنهادی برای کودکان سوگوار
وقتی درباره از دست دادن عزیزان در دوران کرونا صحبت می شود، شاید بسیاری از ما 
فراموش کنیم که حاال کودکان زیادی هستند که پیش از این که آماده شوند، شاهد از دست 
دادن افرادی در خانواده و اقوام هستند. برخورد با کودکان سوگوار ظرافت های خاص خود 
را دارد. شاید همه  ما با نکات خاص برای برخورد با کودکان در این شرایط آشنا نباشیم اما یک 
کار را قطعا می توانیم انجام دهیم؛ هدیه دادن کتاب هایی که می تواند به کودکان کمک کند تا 
با این شرایط ناخوشایند راحت تر کنار بیایند. کودک با شنیدن این داستان ها می تواند برای 
بخشی از سواالتی که ذهن اش را درگیر موضوع مرگ و از دست دادن کرده است، پاسخی 
پیدا کند. کتاب های زیر تعدادی از عناوین مناسب در این زمینه هستند. می توانید این 

کتاب ها را برای کودکانی که در این روزهای دشوار، عزادار هستند، تهیه کنید.

     خداحافظ راکون پیر
نویسنده: کلر ژوبرت

 انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان

گروه سنی باالی 7 سال
 نسخه الکترونیک و صوتی  دارد

     راز قایق ها
نویسنده: جسیکا بگلی
مترجم: آناهیتا حضرتی

انتشارات پرتقال
برای 7 تا 9 سال

نسخه الکترونیک هم در دسترس است

    یوالنته در جست و جوی کریسوال            
نویسنده: سباستین لس

مترجمان: حسام سبحانی طهرانی و 
ماندانا نارنجی ها

انتشارات مبتکران
برای 9 تا 12 سال

     درخت خاطره
نویسنده: بریتا تکنتراپ

مترجم: مهرنوش پارسانژاد
انتشارات بافرزندان

برای 7 تا 9 سال

در طول یک سال گذشته، بسیاری از ما این وضعیت را تجربه کرده ایم که ابتدا خبر بیماری یک نفر را شنیده ایم و 
سپس خیلی زود، پیش از این که آماده باشیم، خبر فوت او به ما رسیده است. فوت افراد بعد از ابتالی چند هفته ای 
به بیماری، می تواند به هر کدام از ما فشار زیادی وارد کند. در این بین نزدیکان فرد و اعضای خانواده اما فشار 
روانی بسیار بیشتری را متحمل می شوند. با توجه به محدودیت هایی که این روزها با آن روبه رو هستیم، برای این 
که بتوانیم به افراد سوگواری که اعضای خانواده خود را در این بیماری از دست داده اند تسلی دهیم، بهتر است 

چه نکاتی را در نظر داشته باشیم؟
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آداب تسلیت گویی در عصر کرونا



 فشار خون باال در سالمندان

در یک مطالعه 10 ساله که نتایج آن سال 2020 در نشریه
Age and Aging  منتشر شد، رابطه بین فشار خون باال و 
میزان مرگ و میر سالمندان، بررسی و مشخص شد فشار 
خون باال در افراد مســن نمی تواند پیش بینی روشنی از 
مشکالت سالمت آن ها –آن گونه که اکنون در نظر گرفته 
می شــود- ارائه دهد.  براســاس این مطالعه، فشار خون 
باال به طور قطع بــا افزایش مرگ و میر در ســنین باالتر از 
75 ســال، همراه نیســت بلکه خطر مرگ و میر در افراد 
ســالخورده مبتال به فشــار خون باال ، 16 درصد پایین تر 
اســت. اما به این معنا نیســت که افــراد 75 ســال به باال 
می توانند مصرف داروهای فشار خون را متوقف کنند بلکه 
این نتایج صرفا می تواند موجب آسودگی خاطر کسانی که 

از این مشکل رنج می برند و بستگان آن ها شود.
  ارتباط عجیب میان اندازه دور ران و فشار خون

درنشــریه   2020 آوریــل  کــه  مطالعــه ای  طبــق 
»Endocrine Connections «منتشــر شــد رابطــه 
بین اندازه دور ران پا و فشــارخون در افراد ۴0 ســال به 
باال مورد بررســی قرار گرفت و مشخص شــد بین اندازه 
بزرگ تر دور ران و شیوع کمتر فشــارخون باال در زنان و 
مردان رابطه وجود دارد. به عبــارت دیگر افراد با اندازه  
دور ران کوچک تــر  بــا احتمــال بیشــتر افزایش فشــار 
خون باال روبــه رو بودند. دکتــر »ژن یانگ«، سرپرســت 
تیم تحقیق، در این باره می گوید: »در مقایســه با چربی 
دور شــکم، چربی پا برای متابولیســم ســودمند است و 

محتمل ترین دلیل آن، این است که عضله یا چربی بیشتر 
ران موجب ترشــح مواد مفید گوناگونی می شــود که به 
حفظ فشارخون در حالت نسبتًا پایدار کمک می کنند.«
ــای فشار خون از آسیب    جلوگیری برخی داروه

شدید ریه در مبتالیان به کووید-19

چندین مطالعه که در ســال گذشــته انجام شــد نشان 
داد  یــك گــروه خــاص از داروهای فشــار خــون ممكن 
اســت بیماران کووید-19 را از عوارض شدید بیماری 
محافظــت كنــد. نتایــج یکــی از ایــن تحقیقــات که در 
دانشــگاه »ایســت آنجلیــا«ی انگلیس صــورت گرفت، 
نشان داد داروهای فشــار خونی که آنزیم تبدیل کننده 
آنژیوتانسین یا مسدودکننده گیرنده این آنزیم را کنترل 
می کنند، مانــع از وخامت کرونــا در بیمــاران مبتال به 
فشــار خون باال می شــوند. این داروهای تنظیم کننده 
فشــار خون همچنین شــدت عفونت در بیماران مبتال 
به کرونــا را هم کاهــش می دهند و مانع مرگ ناشــی از 

کرونا می شوند.
  افزایش خطر ابتال به زوال عقل با فشار خون باال

محققان در ســال 2020 پی بردند ابتال به فشار خون 
باال، صرف نظر از ســن، احتمال ابتال بــه زوال عقل در 
اواخر زندگی را افزایش می دهد. براساس این تحقیق 
که نتایــج آن در مجله  فشــار خون منتشــر شــد به نظر 
می رسد داشتن فشــار خون باال روند زوال شناختی را 
تسریع می کند. دکتر  ســندی ماریا بارتو نویسنده این 
مطالعه می گوید: نتایج ما نشــان می دهد فشــار خون 

باال چه در ســنین پایین آغاز شــود و چه در سنین باال با 
تسریع کاهش عملکرد شناختی همراه است.  محققان 
همچنین دریافتند تشخیص به موقع و درمان موثر، به 
کاهش یا جلوگیری از تســریع کاهش شناختی کمک 

می کند.
  تاثیر مثبت لبنیات در محافظت از فشار خون باال

 BMJ در یک مطالعه که نتایج آن سال 2020 در نشریه
Open Diabetes Research & Care منتشر شد، اثر 
مصرف لبنیات بر ســالمت قلب و عروق مورد بررســی 
قرار گرفت و به طور شــگفت انگیزی مشــخص شــد که 
مصرف بیشتر لبنیات چرب مانند کره، خامه و شیر کامل 
پرچرب می تواند خطر ابتال به فشار خون باال، سندروم 

متابولیک و دیابت را کاهش دهد.
  افزایش خطر فشار خون باال با سر و صدای ترافیک

نتیجه یک مقاله تحقیقاتی کانادایی که ســال گذشــته 
میالدی در مجله انجمن قلب آمریکا منتشــر شد نشان 
داد ســر و صدای ترافیک در بلندمــدت می تواند از نظر 
خطرابتال به فشــار خون و دیابت عواقب جدی داشــته 
باشــد. تاثیر منفی ســر و صــدای ترافیک حتــی پس از 
کنترل عواملی مانند آلودگی هوا و ســایر عوامل، تاثیر 
خــود را بر افزایش فشــار خون بــه جا می گــذارد. طبق 
نتایج این مطالعه، هر 10 دسیبل افزایش سر و صدای  
ترافیک خطــر ابتال به دیابــت را 8 درصد و خطر فشــار 

خون را 2 درصد افزایش می دهد.
 ba-bamail.com :منبع
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جدیدترین یافته ها درابره فشار خون ابال

هرچنــد در ســال گذشــته 

میــالدی مطالعــات درباره 

ویــروس کرونــا و جنبه های 

مختلــف آن موضوعاتی بودند که  رســانه  های 

خبری پزشــکی پوشــش گســترده ای به آن ها 

دادنــد، امــا کوویــد-19 تنها موضــوع مورد 

بررســی محققــان درســال  2020 نبــود. در 

این مطلب ، به چنــد مطالعه مهم پزشــکی که 

در سال گذشته به بررســی یکی از شایع ترین 

مشکالت ســالمت زندگی معاصر یعنی فشار 

خون باال پرداخته اند و یافته های آن ها اشاره 

کرده ایم.

خواص گیاهان
پزشکی

 نکاتی که باید قبل از
 آی وی اف بدانید

آی وی اف )لقاح آزمایشگاهی یا لقاح خارج رحمی( 
نوعی فناوری تولید مثل برای کســانی اســت که به 
صورت طبیعی باردار نمی شوند.این فناوری شامل 
بازیابی تخمک ها از تخمدان های زن و پرورش آن ها 
با اســپرم اســت.نطفه پس از آن برای ذخیره سازی 
فریــز و به رحــم زن منتقــل می شــود.در این مســیر 
ممکن است فرد دچار مشکالتی شــود،  برای مثال 
 IVF برخــی خانم ها بعد از طــی کردن تمــام مراحل
می توانند فعالیت های روزمره خود را بعد از یک روز 
از ســر بگیرند ولی بهتر است کمی استراحت کنند. 

درادامه بعضی دیگر از این موارد را مرور می کنیم.
  عوارض داروهای کمک باروری

داروهای کمــک بــاروری می توانند عــوارض جانبی 
مانند ســردرد، تغییــرات خلق و خــو، انقبــاض های 
خفیف شکمی، درد شکم، گرگرفتگی، نفخ مختصر، 
یبوســت و حســاس شــدن پســتان ها را در کنار دیگر 
عــوارض آی وی اف ایجــاد کننــد. داروهــای کمــک 
باروری ممکن اســت به نــدرت باعث ایجاد ســندروم 
تحریــک بیــش از حــد تخمــدان  شــوند کــه از عالیم 
 ســندروم تحریک بیــش از حد تخمــدان می تــوان به 
درد هــای شــکم، احســاس نفــخ، احســاس تهــوع یا 
اســتفراغ، کاهش دفعات ادرار، تنگــی نفس، غش و 
افزایش وزن ناگهانی در عرض سه تا پنج روز اشاره کرد.

  عوارض عمل تخمک گیری
عمل تخمــک گیری هــم  ممکن اســت با عــوارض و 
مشــکالتی همراه باشــد. بعد از تخمک گیــری بهتر 
است عالیمی مانند خون ریزی شدید واژینال، درد در 
ناحیه لگن، وجود خون در ادرار و تب باالی 38 درجه 
سانتی گراد را جدی بگیرید و در صورت مشاهده این 

عالیم حتما با پزشک خود تماس بگیرید.
  استرس

اســترس های روانی و مشــکالت احساســی هنگام 
انجام IVF، شــایع هســتند به خصوص زمانی که آی 
وی اف با شکست روبه رو شود. همچنین روش های 
کمک باروری پرهزینه هســتند و در نتیجــه در روند 
آی وی اف حمایت و پشــتیبانی خانــواده و نزدیکان 

می تواند بسیار کمک کننده باشد.
  احتمال بارداری چند قلو

از مهم ترین عوارض آی وی اف ، بارداری چند قلوست 
که مشــکالتی مانند زایمان زودرس، خــون ریزی در 
مادر، احتمال انجام ســزارین، افزایش فشار خون در 
دوران بارداری و دیابت بــارداری را به همراه دارد. هر 
چه تعداد رویان های منتقل شده بیشتر شود، احتمال 

بروز این عوارض هم  افزایش می یابد.

چرا بعد از اپیالسیون جوش یم زنیم؟
داخل پوســت مجراهایی وجود دارد که مو و ترشــحات چربی از آن ها خارج 
می شــوند. این مجراها که فولیکول مو نامیده می شــود درست شبیه جام یا 
گلدان اســت. هر زمان که داخل فولیکول مو التهاب ایجاد می شود، دهانه 
آن هم مسدود می شود. دراین صورت ترشحات چربی داخل فولیکول جمع و 
جوش تشکیل می شود. دراپیالسیون چون مو با شدت و شتاب بیرون کشیده 
می شــود، داخل جداره های فولیکول التهاب و ورم ایجاد می شود. این ورم 
باعث انسداد ، بسته شدن سر فولیکول، ایجاد جوش و فولیکولیت )عفونت 
مو( می شــود. در ســن بلوغ هم افزایش چربی پوســت باعث می شود دهانه 

فولیکول مسدود شود و جوش ها افزایش یابد. 
التهــاب فولیکــول می تواند ســطحی یــا عمیــق باشــد. جوش هــای بعد از 
اپیالســیون معمــوال فولیکولیت هــای ســطحی اســت. هــر چه التهــاب در 

مجرا شــدیدتر باشــد فولیکولیت هم عمیق تر خواهد بود. دستکاری کردن 
فولیکولیت های سطحی می تواند باعث تبدیل شدن آن به فولیکولیت عمیق 
شود؛ ضمن این که هنگام دستکاری ممکن است میکروب های بیماری زای 
بیشــتری را به آن محل اضافه کنیــد. فولیکولیت هایی که عامــل میکروبی 
استافیلوکوک و اســترپتوکوک دارند، مســری هســتند. این نوع عفونت ها 
بیشتر ممکن اســت به دلیل اپیالسیون غیربهداشــتی ایجاد شود چون این 

میکروب ها بسیار بیماری زا هستند.
   صابون ضدعفونی کننده یا داروی ضد جوش؟!

بــرای پیشــگیری از ایجــاد جــوش اپیالســیون می تــوان از محلول هــای 
ضدعفونی کننده سطحی و صابون های آنتی باکتریال استفاده کرد. شایان 
ذکر است که اســتفاده از بتادین خیلی تاثیرگذار نیست. همچنین می توان 

پس از اپیالســیون بــرای مدت کوتاه ســه تــا چهــار روز از ترکیبــات دارویی 
اریترومایســین 2 درصــد و ۴ درصد به صــورت موضعی اســتفاده کرد تا هم 
التهاب کاهش یابد و هم میکروب های موجود از بین بروند. ) البته با مشورت 
پزشک (افرادی که مستعد جوش پس از اپیالسیون هستند باید قبل از انجام 

آن از داروهای ضدجوشی استفاده کنند که توسط پزشک تجویز می شوند.
    نکات قبل از اپیالسیون 

همچنین هنگام اپیالسیون باید از مهارت فرد انجام دهنده مطمئن شد، در 
غیر این صورت التهــاب و احتمال ایجاد جوش هم افزایــش می یابد. قبل از 
اپیالسیون، پاها را خوب با صابون بشویید و از مواد ضدعفونی کننده استفاده 
کنید. اگر بعد ازاپیالســیون هم این کار را دوباره انجــام دهید، تا حد زیادی 

می توانید از بروز این جوش ها جلوگیری کنید.

بانوان

پزشکی 

آشپزی من آشپزی من

کیک 

   آرد - 2 پیمانه
   شکر -یک پیمانه
  شیر-  یک پیمانه

  وانیــل -        یک دوم قاشــق 
چای خوری

  روغن مایع - دوسوم پیمانه
  تخم مرغ - ۴ عدد

  بیکینــگ پــودر- 2 قاشــق 
مرباخوری

کیک ساده وانیلی، ساده خوش عطر وطعم  

ارتباط فشار خون با مرگ و میر در سنین باال ، نقش داروهای فشار در کنترل کرونا و ... 
بخشی از تحقیقات صورت گرفته  در سال 2020 در این باره است 

1- ابتدا زرده و سفیده تخم مرغ ها را از هم جدا کنید.
 2- ســفیده ها را با همزن برقی خوب بزنید تا فرم بگیرد و سفید رنگ شــود تا از ظرف نریزد، بعد آن را در 

یخچال بگذارید.
3- فر را با دمای 180 درجه ســانتی گراد روشــن کنید. زرده ها را در یک ظرف مناســب با شکر و وانیل 

خوب هم بزنید تا سفید رنگ و کش دار شود.
۴- آرام آرام به آن روغن و شیر را اضافه کنید و به هم زدن ادامه دهید.

5- در یک ظرف آرد و بیکینگ پودر را با هم مخلوط و دو بار آن ها را الــک کنید، بعد آن را به مخلوط زرده 
اضافه کنید. 6- در آخر سفیده را هم به مواد اضافه کنید.

 7- مواد را به حالت دورانی هم بزنید. توجه کنید که مواد را در یــک جهت هم بزنید تا کیک به خوبی پف 
کند.

8- مایه کیک را داخل قالب مد نظرتان که چرب کرده اید بریزید و آن را در فر به مدت ۴5 دقیقه بگذارید 
تا کیک بپزد.9- بعد از آن که کیک آماده شــد، آن را از فر بیرون بیاورید و صبر کنید تا کمی خنک شــود، 

سپس آن را از قالب درآورید.
 10-می توانید به دلخواه برای تزیین  بعد از آن که کیک خنک شــد، آن را از عرض به دو قســمت تقسیم 
کنید. 11- روی یک الیــه را با خامه بپوشــانید، بعد الیــه دیگر را روی آن قــرار دهید و آن را هــم با خامه 
بپوشــانید. 12- همچنین کیک را با میوه دلخواه، تکه های شــکالت و در صورت تمایل شــکالت سفید 

آب شده تزیین کنید.

 مرزه ؛ یک ضد عفونی کننده
 قوی گیاهی 

گیاه مــرزه یک ضدعفونــی کننده قوی اســت که 
خواص ضــد التهابی و ضد درد  مانند ســیر دارد. 
این گیاه اشــتها آور و از خانواده آویشــن است که 
بیشــتر خواص آویشــن را هم دارد. پــودر مرزه را 
می توان بــه صورت ادویــه در غذا اســتفاده کرد. 
افرادی کــه از الغری رنج می برنــد و می خواهند 
وزن شان را افزایش دهند، این گیاه را با نان و پنیر 
بخورند و اگر گیاه مرزه با شــکر خورده شود برای 
تقویت چشم مفید است. همچنین در صورتی که 
با مصلحــات این گیاه که عســل و کتیرا هســتند، 
آن را مصرف کنید مســمومیت غذایی گوارشــی 
را درمان می کنــد. همچنین افرادی که مشــکل 
قلبی دارند این گیاه را فراموش نکنند. مرزه را به 
صورت پخته و دمنوش هم می توان مصرف کرد به 
این صورت که گیاه مرزه را با انجیر بپزیم و سپس 
میــل کنیم.این روش پخــت برای بیماری آســم و 
تنگی نفس مفید اســت و همچنین دمنوش آن را 
هم  مــی توانید با ترکیب عناب اســتفاده کنید که 
برای درمان غلظت خون اثر قابــل توجهی دارد. 
کسانی که در طحال مشکل دارند گیاه مرزه را در 
سرکه بخیسانند و ســپس میل کنند. اما افرادی 
که ریه حساســی دارند این نکته را در نظر داشته 

باشند که این گیاه را به تنهایی میل نکنند. 

خواص روغن آرگان

روغن آرگان از هســته هایی که در درختان آرگان 
بومی مراکش رشــد می کنند تهیه می شــود. این 
روغن می تواند مستقیم به صورت موضعی )مستقیم 
روی پوست( استفاده شود یا به منظور ارائه چندین 
فایده برای ســالمت مصرف می شــود. ایــن ماده 
به شــکل مکمل کپســول اســت که بایــد از طریق 
خوراکی مصرف شود. همچنین معمواًل در تعدادی 
از محصوالت آرایشی مانند شــامپو ، صابون و نرم 

کننده ها مخلوط می شود.
  استفاده از روغن آرگان در پخت و پز

روغن آرگان می تواند مانند روغن زیتون یا هر روغن 
پخت و پز دیگری استفاده شود.

  محافظت از پوست در برابر آفتاب

فعالیت آنتی اکســیدانی موجــود در روغن آرگان 
به محافظت از پوســت در برابر آسیب رادیکال آزاد 

ناشی از خورشید کمک می کند.
  پوست را مرطوب می کند

روغن آرگان شاید بیشتر به عنوان مرطوب کننده 
مورد اســتفاده قرار گیرد. به همین دلیل است که 
اغلب در لوســیون ها ، صابون ها و نرم کننده های 
مو یافت می شود. برای اثر مرطوب کننده می توان 

از آن به صورت موضعی یا خوراکی استفاده کرد.
  کمک به درمان مشکالت پوستی

روغن آرگان خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی 
دارد که  هــر دو به کاهش عالیــم التهابی مختلف 
پوستی مانند پسوریازیس و روزاسه کمک می کند.

 عفونت پوستی را بهبود می بخشد

روغن آرگان خاصیت ضد باکتریایی و قارچی دارد 
و برای کمک به درمان و جلوگیری از عفونت های 

باکتریایی و قارچی پوست مفید است.
 عوارض جانبی مصرف روغن آرگان

  روغن آرگان معمواًل برای بیشــتر افــراد بی خطر 
اســت. با این حال ، برخــی از افراد ممکن اســت در 
نتیجه استفاده از آن عوارض جانبی جزئی را تجربه 

کنند.
  در صورت استفاده موضعی ، روغن آرگان ممکن 
است پوست را تحریک کند که می تواند باعث ایجاد 

بثورات یا آکنه شود.
  هنگام مصــرف خوراکی، روغــن آرگان ممکن 
است باعث ناراحتی گوارشی از جمله حالت تهوع، 
نفخ یا اسهال شود. همچنین ممکن است باعث از 
بین رفتن اشتها یا نفخ شود و برخی از افراد ممکن 
است واکنش پوستی مانند بثورات یا آکنه را تجربه 

کنند.

یاسمین مشرف |  مترجم
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روز ضدعفونی کردن صفحه کلید و موس

امروز صفحه کلید و موس سیستمی رو که 
در خونه یا محل کار استفاده می کنین، با 
مواد ضدعفونی کننده معتبر، ضدعفونی 
کنین. شاید کسی بهش دست زده باشه  
یا خودتون قبل از ضدعفونی کردن دست 
هاتون، کلیدهاش رو فشار 
داده باشین و 
آلوده شده 

باشه...

قرار و مدار

ما و شما

1 فرزندتان را در معرض فعالیت های 
متنوع قرار دهید |    بیشترین  تالش 
خــود را انجــام دهیــد تــا از محــدود کردن 
فرزندتــان بــه زمینه هایــی که صرفــًا برای 

خودتان راحت و آشناست، پرهیز کنید. اگر 
شــما در دوره رشــد خــود زیــاد بــه ورزش 
می پرداختید، طبیعی است که فرزندتان را 
هم به ســمت فعالیت های ورزشــی ســوق 

دهید؛ در حالی که ممکن است این زمینه، 
عالقــه یــا اســتعداد فرزندتــان نباشــد. 
فعالیت هــای دیگــر را امتحــان کنیــد. در 
همســایگی خــود به دنبــال فعالیت هــای 
متنــوع باشــید و از تمــام امکانــات موجود 

استفاده کنید.
2 ذهن خود را به دنیای فرزندتان 
بگشایید |     با گوش دادن به هر آن 
چه فرزندتــان می گویــد، از عالیــق او آگاه 
شوید. کودکان پیوسته در باره آن چه آن ها 
را جذب کرده  است صحبت می کنند. حتی 
اگــر صحبت هــای کودک تــان برای شــما 
خسته کننده است، تالش کنید به او توجه 
کنیــد. همچنیــن از بیــن صحبت هایــش 
زمینه هایــی را کــه مورد عالقه اش نیســت 
شناســایی کنیــد مثــاًل اشــتیاق نداشــتن 
فرزندتــان به انجام تمرین نقاشــی، ممکن 
است نشــان دهد که او عالقه زیادی به این 

هنر ندارد.

3 فرزندتان را برای انجام عالیقش 
تشــویق کنید |     بــا تصمیم گیری 
بــرای فرزندتــان، رویاهــای او را نادیــده 
نگیرید! حتی اگر عالیقش به نظر شما غیر 
واقعی هســتند، به او اجازه دهید به سمت 
رویاهایــش حرکــت کند. شــما اکنــون از 
مســیری کــه سرنوشــت پیش رویــش قرار 
خواهد داد، آگاه نیســتید. البته به شرطی 
که حوزه عالقه مندی اش برای او خطرساز 

نباشد.
از چیزهــای برنامه ریزی نشــده  4
نهراسید |     ممکن است فرزندتان 
زمینه هــای مختلفــی را امتحان کنــد و در 
نهایــت نتیجــه بگیرد کــه آن ها را دوســت 
نــدارد. حتی اگــر کودک تــان در زمینه ای 
ســرآمد اســت، حق ترک آن را به او بدهید 
مگر آن که حس کنید شــروع فعالیت های 
متعدد و ترک یک باره آن ها به عادتی مزمن 
و ناسالم در او تبدیل شده است. در این باره 
از فرزندتان بخواهیــد آن زمینه خاص را تا 
پایــان فعالیت یــا ترم جــاری ادامــه دهد و 
ســپس بدون هیچ ســوال یــا فشــاری به او 
اجازه دهید در بــاره ترکش تصمیم بگیرد. 
از این طریق به او در باره پایبندی به تعهد و 
هــدر نــدادن پولــی کــه برایــش هزینــه 

می کنید، خواهید آموخت.
ذهــن کودک تــان را بــه چالــش  5
بکشــید |     در بــاره وقایــع جاری، 
اتفاقاتــی کــه در همســایگی تان رخ داده، 
فعالیت هــای روزمره تــان و دالیلــش بــا 
کودک تان صحبت کنید. این ها زمینه های 
ایجاد پرســش را در او ایجــاد خواهد کرد و 
ذهــن اش را برای یافتن پاســخ بــه چالش 
بــا  را  فرزندتــان  خالقیــت  می کشــد. 
فعالیت هایی چون قصه خوانی با یکدیگر، 
خواندن کتاب برای او، بازی کردن، چیدن 

پازل و کارهایی از این قبیل تقویت کنید.
6 برای بازبینــی نمــرات فرزندتان 
وقت بگذاریــد |     نمرات گذشــته و 
جاری فرزندتان را بررســی و آن ها را ارزیابی 
کنید. تالش کنید در این ارزیابی به الگوهایی 
معنادار در هر زمینه مانند انگلیسی، ریاضی، 
علوم، اجتماعی و ... دست یابید. این کار به 
شما درباره مهارت فرزندتان آگاهی خواهد 
داد. البتــه توجه داشــته باشــید کــه نمرات 

مدرســه بــه عواملــی دیگــر ماننــد عالیــق 
دانش آموز، توانمنــدی معلم و بــازه زمانی و 
بستری که درس ها در آن به فرزندتان معرفی 

شده اند نیز بستگی دارد.
7 با معلم فرزندتان صحبت کنید |     
صرف نظــر از کیفیــت نمراتــی کــه 
فرزندتان در هر درس کســب کرده است، 
صحبــت بــا معلــم او می توانــد اطالعاتــی 
ارزشــمند درباره عالیــق و توانمندی های 
فرزندتــان به شــما ارائــه دهــد. به هرحال 
آمــوزگاران در زمینه هایــی کــه مرتبــط با 
ظرفیت های یادگیری است، زمان بیشتری 
را با فرزندتــان ســپری می کننــد. از آن ها 
دربــاره عالیــق، توانمنــدی هــا و عملکرد 
خوب یا بد فرزندتان در زمینه های مختلف 

سوال کنید.
8 بازی کردن فرزندتان را مشاهده 
کنید |     برای مشاهده نحوه بازی 
کردن فرزندتان وقت بگذارید. فکر نکنید 
که این بازی ها بی اهمیت و بی معنی اند. 
طبیعت  منعکس کننده  می توانند  آن هــا 
ــرد و  ــه ف ــرب ــص ــح ــن ــفـــاوت، عـــالیـــق م ــتـ مـ
توانمندی های کودک تان باشند. عملکرد 
کودک تان را طی بازی هایش یادداشت 
کنید. تالش کنید بفهمید مشخصه بازی 
متفکرانه  بیشتر  آیــا  چیست؟  فرزندتان 
ــت، دراماتیک و نمایشی اســت یا بار  اس
احساسی دارد؟ آیا به مرتب سازی رنگ ها 
به  مثاًل  یا  می دهد  اهمیت  لگوبازی  در 
جزئیات توجه خاصی دارد؟ همچنین به 
بازی های  نقش و عملکرد فرزندتان در 

گروهی نیز دقت کنید.
9 بــا فرزندتــان دربــاره عالیــق و 
اســتعدادهایش صحبت کنید |    
این واقعیت را کــه ممکن اســت فرزندتان 
خود و توانمندی هایش را بهتر از هرکســی 
بشناســد، دســت کم نگیرید! حداقل او از 
عالیق و چیزهایی که دوســت نــدارد آگاه 
اســت کــه اغلب بــه انــدازه اســتعدادهای 
ذاتی اش حائز اهمیت اند. از او بپرســید از 
میــان درس هــای مدرســه در کــدام یــک 
عملکرد بهتری دارد؟ از کدام یک بیشترین 
لذت را می برد؟ البته توجه داشته باشید که 
بــا وجود ارتبــاط میــان اســتعداد و عالقه، 

آن ها را از هم متمایز کنید.

 عملکرد خوب فرزنــدان در دوران تحصیل  و ســایر مراحل رشــد 
و زندگی شــان، بســتگی زیادی به شناســایی و پرورش زودهنگام 
توانمندی هایشان دارد و باعث دستیابی به بیشترین ظرفیت شان در آن 
زمینه های خاص می شود. شما به عنوان والدین، می توانید نقشی مهم در 
این زمینه داشته باشید. آگاه باشید که رویاپردازی در باره آینده کودک تان با توجه به عالیق 
خودتان در این مسیر بسیار آسیب زا خواهد بود. ایجاد تعادل میان انتظارات تان بر مبنای 
واقعیت و آن چه بر مبنای »بهترین« بودِن فرزندتان در سر می پرورانید، کار سختی است. 
با این حال باید دانست تحمیل زمینه های مدنظرتان به کودک، جز ایجاد فشار، ناامیدی و 
خستگی در فرزندتان نتیجه ای نخواهد داشت. کمک به فرزندتان در کشف استعدادهایش، 
باید در فهرست وظایف شما ارجح باشد اما چگونه می توان به این هدف دست یافت؟ با 

توصیه های این مطلب در این خصوص همراه شوید.

محوری
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کشف استعداد کودکان اب مشاهده ابزی هایشان
 9 راهکار کمتر شنیده شده برای کشف عالیق و توانمندی کودکان که گامی مهم در

 شکل دادن به آینده فرزندان محسوب می شود

اشتباه رایج در زمان نظافت منزل

 تصور کنید بعد از این که تمام روزتان را مشغول تمیزکاری خانه بودید و درست در لحظه ای 
که فکر می کنید باالخره نظافت به پایان رسیده، کسی روی شانه تان می زند و می گوید: »تو 
تمام این مدت مشغول کثیف کردن خانه بوده ای!«. در ادامه به شش اشتباهی که موقع نظافت، 

خانه را دوباره کثیف می کند، اشاره خواهد شد.

مارال مرادی |    روزنامه نگار

متن: نرگس عزیزی
تصویر ساز :  حسین نقیب

اشتباه اول   برنامه نداشتن
نکته ای که موقع نظافت خانه باید به آن دقت کنید 
این است که ترتیب تمیز کردن و مرتب کردن خانه 
باید بــه نحوی باشــد که گــرد و خاک از گوشــه ای 
از اتاق یا آشــپزخانه جمــع و به ســمت در خروجی 
هدایت شود! مثال در آشــپزخانه، ابتدا روی کانتر 
را با دســتمال تمیز کنید و در ادامه کف آشپزخانه 

را ِتی بکشید.

اشتباه دوم  تمیز نکردن دستمال گردگیری
موقعی که مشغول نظافت هســتید، اسفنج آلوده 
می تواند دســت ها، دهان و چشم های شما و البته 
هر وسیله ای را که با آن برای شست وشو در تماس 
بوده ، آلــوده کند. بــه همین دلیل قبل از شســتن 
ظرف ها یا نظافت خانه، از تمیز بودن اسکاچ، اسفنج 
و دستمال های گردگیری مطمئن شوید. همچنین 
بعد از هر بار نظافت خانه دوباره آن ها را برای دفعات 

بعدِی تمیزکاری خانه بشویید و خشک کنید.

اشــتباه ســوم  رعایــت نکــردن بهداشــت 
تخته گوشت

تخته  مخصوص خرد کردن گوشت را از سبزیجات 
جدا کنید. همچنین بعد از هر بار استفاده به خوبی 
آن را بشویید و سپس کمی ســرکه روی آن اسپری 
کنید. اجــازه دهید یک شــب تا صبح ســرکه روی 
تخته گوشــت بماند و صبح روز بعد، تخته گوشــت 
را با کمی الکل یا مایع شــوینده دوباره ضدعفونی 

کنید و بشویید.

اشــتباه چهــارم توجــه نکــردن به دمــای آب 
ماشین لباس شویی

اســتفاده مداوم از آب ســرد برای شســت وشــوی 
لباس ها، ممکن اســت باعــث انتقال میکــروب از 
لباس های قبلی بــه لباس های جدیدی شــود که 

برای شست وشو داخل لگن ماشین لباس شویی 
می ریزید. زیرا آب ســرد به انــدازه آب گــرم توان از 
بیــن بــردن میکروب ها را نــدارد. همیــن موضوع 
باعث می شــود در صــورت اســتفاده مــداوم از آب 
سرد، مخزن ماشین لباس شویی شما آلوده و این 
آلودگی در شســت وشــوهای بعدی به لباس های 

دیگر منتقل شود.

 اشتباه پنجم  تمیز نکردن سطل زباله
درست است که شما سطل زباله تان را به طور منظم 
خالی می کنید و داخل سطل کیسه مخصوص زباله 
قرار می دهید اما فراموش نکنید که باید برنامه ای 
منظم برای شســت وشوی داخل ســطل زباله تان 

داشته باشید.

اشتباه ششم  تصور اشتباه درباره تمیز بودن 
ماشین ظرف شویی

این که ماشــین ظرف شویی شــما می تواند از پس 
تمیز کردن ظرف ها بربیاید به این معنی نیست که 
می تواند از پس تمیــز کردن خودش هــم بربیاید. 
لبه های بیرونی ماشین ظرف شویی و زیر دستگاه 
الزم اســت هر چنــد مدت یک بــار تمیز شــود. این 
موضوع در باره یخچال، فریزر و مایکروویو شما هم 

صدق می کند.
در تهیه این مطلب از سایت اسپارد کمک گرفته 

شده است.

بانوان
ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

متن: الهه توانادر تصمیم های مثبت همسرتان، مشوق و همراه باشید و با پیش بینی های منفی او را متوقف نکنید.زوجین

امروز باشگاه 
ثبت نام کردم.

امروز باشگاه 
ثبت نام کردم.

چه کار خوبی کردی. 
ورزش کردن برای 

روحیه عالیه.

فکر کردی وزن 
کم کردن به همین 

سادگیه؟ دو روز دیگه 
باشگاهو ول می کنی، 

نگی نگفتم!

خواهر گرامی، در خصوص 
حساســیت همســرتان بــه 
تمیــزی کــه در پیامک تــان 
بــه آن اشــاره کرده ایــد، دو 
احتمــال را بررســی می کنیم: احتمــال اول 
این که شما اهل رعایت نظافت و تمیزی در حد 
معمول هستید ولی همسرتان دچار وسواس 
در تمیزی هستند و دوست دارند شما هم همه 
چیز را مانند ایشان رعایت کنید. احتمال دوم 
این است که شما اهل رعایت نظافت نیستید 
و همسرتان انتظار معقول دارد. تکلیف شما 
در احتمال دوم مشــخص است و بعید به نظر 
می رســد که شــرایط تان این گونه باشــد، به 

خصوص کــه خودتان هم گفته ایــد من برای 
مرتب کردن خانه تالشم را می کنم. درعین 
حال اگر این طور است توجه شما را به مطلب 
سمت چپ یعنی ستون بانوان جلب می کنیم. 
حاال بنا را بــر احتمــال اول می گذاریم یعنی 
وســواس همســرتان و رعایت در حد اعتدال 
شــما و این که تغییر عادت های رفتاری غلط 
کمی زمان بر است و نیازمند کمک گرفتن از 

مشاور در درمان وسواس شوهرتان.
 بچه ها را مسئول مرتب کردن خانه کنید

گفته ایــد کــه امــکان کنتــرل بچه هــا وجود 
نــدارد. در خصوص حســاس بودن همســر 
شــما به تمیزی باید چند راهــکار در ارتباط 
بــا کودکان تــان را بــه شــما یــادآوری کنــم. 
اگــر بچه ها اتــاق جــدا دارند، ریخــت و پاش 

لوازم شــان را محــدود بــه اتــاق خودشــان 
کنید. برای بچه ها ســاعت و مــکان آزادی را 
مشــخص کنید. مثال به آن ها بگوییــد بعد از 
صبحانــه می توانید تا قبــل ناهار از اســباب 
بازی هایتان در پذیرایی استفاده کنید و قبل 
از غذا همه باید جمع شوند. از آن جا که برای 
کودکان عادت کردن به مسئله نظم در بازی 
و قاعده مند شــدن کمــی زمان بــر و نیازمند 
حوصله است، بهتر است کارها را کوچک تر 
کنید. تعداد وســایل در دسترس کودکان را 
کم کنید تا نگران به هــم ریختگی منزل تان 
نشوید. این مسئله  موجب می شود کنجکاوی 
کودکان به اسباب بازی هایشان حفظ شود و 
به صورت دوره ای وسایل را عوض کنید و یک 
سری دیگر در اختیارشــان بگذارید. یک راه 
خوب برای مسئول کردن بچه ها درباره انجام 
کارهای مربوط به اتاق و حیطه شان این است 
که پاداش یا امتیازی را که قرار است به آن ها 
بدهید ، مشــروط کنید به انجام کامل کاری 
که  خواســته اید. مثال دیــدن کارتــون مورد 

عالقه بعد از جمع کردن اتاق.

 فهرست تمیزکاری ایجاد کنید

بچه ها ممکن است ندانند برای مرتب کردن 
خانه باید از کجا شروع کنند و با خود بگویند: 
»وای، مــن هیچ وقــت نمی تونم ایــن اتاق رو 
مرتب کنم، چرا خودم رو به زحمت بندازم؟« 
شما فقط کمکش کنید تا شروع کند. توصیه 
می شود از مجموع کارهای الزم برای تمیزی 
اتاق یک فهرست تهیه کنید. برای بچه های 
کوچک با تصاویر و برای بزرگ ترها با نوشته 
،دســتورالعمل ها را تعیین کنید: 1- رخت 
خوابت را مرتب کن، 2-رخت های چرک   را 
داخل سبد بگذار، 3- لباس هایت را آویزان 
کن، 4-اســباب بازی ها را از وسایل دیگرت 

جدا نگه دار و 5-کف اتاقت را جارو بزن.
 با شوهرتان صحبت کنید

بعــد از  این تغییرات و در یک فرصت مناســب 
با شــوهرتان در همین بــاره صحبــت کنید و 
به او بگویید که شــما تمام تالش تــان را به کار 
گرفته ایــد. درباره کارهایی کــه برای تمیزی 
خانه صورت می گیرد، به او گزارش دهید تا در 

جریان کم و کیف این اتفاق قرار بگیرد.

شوهرم خیلی به تمیز بودن خانه حساس است

خانمی 29 ساله  و خانه دار هستم. شوهرم 33 ساله و کاسب است. مشکل 
ما این است که او خیلی به تمیز بودن خانه حساس است. من هم واقعا برای 
مرتب بودن خانه تالش می کنم اما دو تا بچه داریم که امکان کنترل شــان 
وجود ندارد. او هم این مسئله را از چشم من می بیند و می گوید تو بی عرضه ای. چه کنم؟

صدیقه معدنی |    کارشناس ارشد روان شناسی

 مشاوره
 زوجین
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* پرونــده زندگی ســالم بــا عنــوان »نفــوذ در روان 
تبهکاران« بســیار جالب و خواندنی بــود. به خصوص 
قسمت تکان دهنده ترین پرونده جنایی اش که باورش 

سخت بود.
* در صفحه جوانــه به جای کتــاب، فیلــم و پویانمایی 
خوب معرفی کنین که ارزش دیدن داشته باشه و وقت 

مون رو هدر نده.
* دربــاره مطلب »چــرا کارهــای امروزمان را بــه فردا 
می اندازیــم؟«، اوال همــه ما بــا این مشــکل درگیریم. 
ثانیا، به نظرم بهترین راهکار برای مدیریتش، نوشتن 
کارها روی کاغذ است که شما در مطلب تان به آن اشاره 

نکرده اید.
* آقای دکتــر شــریفی یزدی در پرونده زندگی ســالم 
گفتن که در شغل ما خبری از درآمد خوب نیست چون 
حقوق شون باالی 10 میلیون نیست. میشه بفرمایید 

قانون کار چنده آقای دکتر؟
* در این روزهای سرد و کرونایی و آلوده، فقط سکته رو 

کم داریم که در صفحه سالمت، درباره اش نوشتین!
* بهتر نبود مشاور در پاسخ به فردی که پدرش سه تا خانه 
دارد و بچه هایش همه مستاجرند، یک توصیه می کرد که 

به فکر بچه هایش هم باشد و کمی به آن ها کمک کند؟
* در صورت امکان در زندگی سالم با محمدرضا گلزار 

و الناز شاکردوست هم گفت و گو کنید.
سعیده  
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داده تصویری

این بچه های قدرنشناس

وقتی بدن تان با شما حرف می زند

پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

تلفن  05۱37634000

قاب خاطره 

مهدیسا صفری خواه   |  طنزپرداز

من  از جوانی تا امروز که ۷۰ ساله شدم همیشه مراقب این بچه ها بودم؛ 
حتی وقتی می پرسیدم »این چیه که این جاست؟« یعنی حواسم بهشون 

بود. درسته لحنم یه جوری بود که تا بچه ها برسن بهم و بتونن جواب 
بدن، سه تا سکته پشت سرهم رو رد می کردن؛ اما هیچ وقت ازشون 
دست برنداشــتم. حاال این دختر به من می گه همه این سال ها من 
جلوی استقاللش رو گرفتم. چرا؟ چون نذاشتم بره یه دانشگاه اون 
سر دنیا. َبده خواستم ظهر به ظهر بیاد خونه و ناهار داغ بخوره؟ َبده 

خواستم حواســم به درســاش باشــه؟ رفته تو شــبکه های اجتماعی 
خاطراتش از من رو گذاشــته، کلی هم الیک خورده. گفته: »مامانم 
روز اول دانشــگاه برام یه ســاندویچ کباب کوبیده گذاشت و همین 
باعث شد نیمی از خواســتگارهام رو از دســت بدم.« مادر حاال من 

برات ساندویچ کباب کوبیده گذاشتم، خودت شعور نداشتی بگی 
مامان اون بمــب اتم رو تــو کیفم نــذار؟ مــن روز اول دانشــگاه رفتم 

دنبالش که خوشحالش کنم، چه می دونستم قراره همون روز اول با ۲۳ 
نفر تو دانشگاه تیم درســت کنه و با اونا بره و بیاد؟ بعد می گه چرا 
نذاشــتی من برم دانشــگاه راه دور؟ اگه اجازه مــی دادم که  
همین لیسانس رو هم نمی گرفتی.می دونم مشکلش با من 
چیه! به این که من مادربزرگ به روزی هستم و بچه اش رو با 
»متد مونته سوری« آموزش می دم حسادت می کنه. تو فکر 
کن دخترم به من می گه: »پس چرا اون زمان با متد دمپایی 
پالســتیکی به ما آموزش می دادی؟« یکی نیست بهش بگه 
خوب ابــزار آمــوزش اون زمان همونا بــود که البتــه هم برد 
خوبی داشــت، هم راندمان بچه رو باال می برد. من هر کاری 
الزم بود برای تربیت این بچه ها انجام دادم. همین آبجی زری 
۲۰ درصد من هم انرژی نذاشت، االن بچه هاش هرکدوم یه 
گوشــه دنیا زندگی می کنن. البته خدا رو شــکر کــه اینا فرار 
مغزها نشــدن وگرنه من چطــوری این روزها رو بــدون نوه ام 
می گذروندم؟ اصال ولش کنین، باالخره که این شبکه های 
مجازی فیلتر می شن، اون وقت می خوام ببینم این خاطرات 

عجیب و غریبش از من رو برای کی می خواد تعریف کنه!

شوخ نامه  
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نرمش سالمندان در خانه

درصــد جمعیــت ســالمند دنیــا از تغذیه مناســبی 
بهره مند نیستند یا سوءتغذیه دارند. با افزایش سن، 
نیاز ســالمندان به انرژی کاهش می یابــد و تمایل به 
مصرف غذا کمتر می شود، در این حالت اگر انتخاب 
غذا به درســتی انجام نشــود، میــزان دریافت مواد 
مغذی ضــروری در ایــن گروه ســنی پایین تــر از حد 

مطلوب و باعث بروز مشکالتی برای آن ها می شود.  
                                               منبع: ایسنا

نامبرگرافی

ورزش

این نرمش ها را حداقل دو بار در هفته انجام دهید. قبل از شــروع بهتر 
اســت 5 دقیقه بدن خود را گــرم کنید، مثــال آهســته راه بروید. لباس 
مناســبی بپوشــید و در کنار خود بطری آب بگذارید تــا آب بدن تان کم 
نشــود. اگر محدودیت حرکتی یا پرهیز پزشــکی دارید، حتما آن ها را 

رعایت کنید.

15 تا  50 

  
الهه توانا| روزنامه نگار

بدن مــان  گاهــی  چــرا 
ســروصدا می کند؟ اگر در 
شــماره های گذشــته این 
همــراه  مــا  بــا  مطلــب 
بوده باشید، می دانید که 
شکم و مفاصل با صداهایی 
که تولید می کنند، درواقع توجه ما را به سالمتی مان 

جلب می کنند. امروز می خواهیم به صدای نفس مان گوش کنیم.

خروپف |  وقتی خواب هستید، جریان هوا در بافت ها و ماهیچه های 
گلو ارتعاشی ایجاد می کند که به صورت صدای خروپف شنیده می شود. با 
افزایش سن چون این ماهیچه ها شل می شوند، صدای تولیدشده ممکن 
است به طور تقویت شده ای شنیده شــود. همچنین از آن جایی که معموال 

باالرفتن سن با افزایش وزن همراه است، ســالمندها اغلب پرسروصداتر 
از دوران جوانی شــان می خوابنــد. به این دلیــل که بافت چربــی اضافی 
در گردن، مســیرهای هوا را کوچک می کنــد و جریان هوا بــا صدا همراه 
می شــود. از دیگر دالیل خروپف می توان به آلرژی و انحراف بینی اشــاره 
کرد که فرد درطول خواب مجبور می شود از دهان نفس بکشد و درنتیجه 

صدای خرخر، ناگزیر است.

 کی خروپف را جدی بگیریم؟ 
خرخرهای گاه وبی گاه نگران کننده نیســتند اما خروپف مرتب، می تواند 
نشانه فشــارخون باال یا آپنه خواب باشــد. آپنه خواب اختاللی است که در 
آن تنفس،  مکرر متوقف می شود و دوباره برمی گردد. اگر به رغم گذراندن 
زمان کافی در رختخواب، دایم احساس خستگی می کنید، یا اگر همسرتان 
می گوید گاهی هنگام خروپف نفس تان قطع می شود و صداهایی شبیه به 
خفگی تولید می کنید، حتما به یک متخصص مراجعه کنید. اگر آپنه خواب 

درمان  نشود می تواند باعث بیماری های قلبی و سکته شود.

8 ماده غذایی که دوست چمشان مشا هستند

عکســی که یکــی از مخاطبان 
صفحــه 6۰+ بــا ایــن توضیح 
فرســتادند: »این عکــس رو تو 
اینترنت دیــدم و ناخــودآگاه 
یــاد دوران کودکــی خــودم 
افتادم. زمانی که تاب بازی 
می کردیــم و لحظه ای روی 
زمین بنــد نبودیــم. چقدر 
ســالمندان  کــه  خوبــه 
هرگــز جوانی خودشــون 
رو فرامــوش نکنــن و هــر 
از گاهــی به خودشــون و 
دیگران یادآوری کنن که 
مهم اینه دل جوان باشه 
و عصا به دســت گرفتن 

عار نیســت.« با تشــکر از این مخاطب خوب و با 
ذوق صفحه، منتظر عکس های جذاب شما برای این قسمت هستیم.

 شکالت
 تلخ

مرکبات 
)Cویتامین(

 گوجه 
فرنگی

بادام درختی 
)Eویتامین(

 ماهی 
)امگا-3(

تخم مرغ

هویج )بتاکاروتن، 
)A پیش نیاز ویتامین

 اسفناج و سبزی های
 با برگ های سبز تیره

   ایــن پیــام رو بــرای پدربــزرگ و مادربــزرگ 
خوب مون می فرستیم که مدتیه به خاطر کرونا 
نتونســتیم از نزدیک ببینیم شــون و بغل شــون 
کنیم و می دونیــم روزنامه می خونــن: مامانی 
و بابایــی، خیلی دوســت تون داریــم و دل مون 

براتون تنگ شده، بوس بوس. 
آرمین و آرمان 8ساله، مشهد
   با تشکر از خانم عزیزی به خاطر مطلب فایده 
تاهل ســالمندان. مطلب تاثیرگــذار و مفیدی 
بــود، امیدواریــم کــه ســالمندان و مخصوصــا 

فرزندان شان به این موضوع مهم توجه کنند.
   عکس هایی که در صفحه 6۰+ منتشر می کنید 
بســیار جــذاب و ســرگرم کننده هســتند. کمتر 

نشریه ای به این تنوع سراغ دارم. 
یک روزنامه خوان حرفه ای
مثبت شصت: نظر شما به عنوان یک مخاطب 

حرفه ای روزنامــه برای ما ارزشــمنده، ممنون 
از شما.

 لطفا در صفحه ســالمندان از خوراکی هایی 
بنویســید که اکثریت جامعه تــوان خریدش را 

داشته باشند.
مثبت شصت: قطعا این کار رو انجام خواهیم 
داد، در توصیه هایی که منتشر می کنیم موارد 
متعــددی مانند در دســترس بــودن و به صرفه 

بودن رو در نظر می گیریم.
   با تشــکر از صفحه 6۰+ برای اهمیــت دادن به 
سالمندان جامعه. من هنوز پا به سن نگذاشته ام 
ولی واقعا درک می کنم که این قشــر عزیز گاهی 
نادیده گرفتــه می شــوند. امیدوارم کــه با همین 
انگیزه و انــرژی بــه کار خــود ادامه دهیــد و برای 
سالمندان عزیزمان مطالب متنوع و مفید منتشر 

کنید.                                                                                                 محمدامین کالته ای

مثبــت شــصت: ممنــون از پیــام محبت آمیز 
شــما، تمام تالش ما انتشــار صفحه ای مفید و 
سرگرم کننده برای ســالمندان عزیز است که 
با حمایت های شما امیدواریم روزبه روز در این 

زمینه پیشرفت کنیم.
   در صفحه 6۰+ بازی هــای غیررایانه ای هم 
آمــوزش بدهید. مثــال یک بــار ســایه بازی یاد 
دادید. همه ســالمندان که گوشی هوشمند و 

تبلت ندارند.
مثبت شصت: حق با شماست، سعی می کنیم 
به نوبت هر دو نوع سرگرمی را پیشنهاد بدهیم.

پیامک

  تقویت سینه و شانه
در فاصله حدود یک متری از دیوار، رو به آن بایستید. 
پاها را بــه انــدازه  عرض شــانه بــاز کنیــد. به آرامی 
به سمت دیوار خم شوید و کف دســت ها را به دیوار 
بگذارید. دســت ها باید در امتداد شــانه ها باشند. 
بدن هم باید مثل شــنا زدن روی زمین کامال صاف 
باشد و نباید اجازه دهید کمر یا قسمت های دیگر 
خم شــوند. وزن بدن را روی دســت ها بیندازید، 
صورت را تا نزدیکی دیــوار ببرید و بعد به حالت 

اول برگردید. این کار را ۱۰ بار تکرار کنید.

  حفظ تعادل
صاف بایستید، پاشنه پای  راست خود را مستقیم جلوی 
شــصت پای چپ خــود روی زمیــن قراردهید. ســپس با 
پاشــنه پای چپ نیز این کار را انجام دهید. در تمام مدت 
به ســمت جلو نگاه کنید. اگر الزم شــد می توانید دســت 
خود را برای حفــظ تعادل بیشــتر، روی دیــوار بگذارید. 
ســعی کنید حداقــل پنــج گام برداریــد. به مــرور زمان با 
پیشــرفت در این حرکــت از دیــوار فاصله 

بگیرید.

  تقویت عضالت شکم
یک نفس عمیق بکشــید )فقط عمل دم( و عضالت شکم 
را ســفت بگیرید )منقبض کنید(. به اندازه زمانی ســه بار 
نفس کشــیدن، نفس تان را حبس کنید و بعد عمل بازدم 
را کامل انجام دهید. برای هر ِست این کار را ۱۰ بار تکرار 

کنید.

سالمت 
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آلکنو و دستيارش 
٢٢ فروردین در ایران

پا�ان حاشيه ساز� برا� سرمرب� روس تيم مل� واليبال ا�ران

پاى استقالل لرزید!
ســا�ـپــا مدعيــان را خوشحـــال �ــــرد
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ترابى تنها بازیکن در لیست 
زمستانى پرسپولیس

رسن بهترین هافبک لیگ 
قهرمانان آسیا 2020 شد
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از هفتــه دوازدهــم رقابت هــا� 
د�ــروز  فوتبــال،  برتــر  ليــگ 
تيم هــا� گل گهــر و ترا!تــور در ســيرجان به 
مصــاف هم رفتند !ــه در ا�ن د�ــدار جذاب و 
پرحادثه، تيم ترا!تور به برتر� ٢-�- رسيد. 
در ا�ن بــاز� ابتدا احســان حاج صف5 دقيقه 
مســعود  عمقــ5  پــاس  از  اســتفاده  بــا   ٤٤
شــجاع5، دروازه تيــم ميزبــان را بــاز !ــرد تا 
شــاگردان شــجاع5 بــا برتــر� �--صفر به 
رختFــن برونــد. نيمــه دوم باز� بــا حمالت 
گســترده گل گهــر آغــاز شــد و ســرانجام ا�ن 
حمــالت در دقيقــه ٦٤ نتيجــه داد و �ونــس 
شــا!ر� با ضربه ســر رو� !رنر ارسال5، گل 
مســاو� را برا� شــاگردان امير قلعه نو�5 به 
ثمر رســاند. بعــد از ا�ــن گل در حال5 !ه تيم 
ميزبان برا� رســيدن به گل برتــر� ب5 تاب5 
م5 !رد، بــار د�گر ترا!تور� هــا بودند !ه در 
دقيقــه ٧٦ بــه گل رســيدند. در ا�ــن دقيقــه 
محمد عبــاس زاده خطرناP تر�ن باز�Fن ا�ن 
روزهــا� ترا!تور با اســتفاده از پاس اشــFان 
دژاگه درون محوطه جر�مه با ضربه ا� دقيق 

دروازه گل گهــر را بــاز !ــرد تــا سرخ پوشــان 
ميهمان بــار د�گر از تيم ميزبان پيش بيفتند. 
بــا ا�ن نتيجــه ترا!تور ١٩ امتياز� شــد و در 
همــان جا�گاه چهارم باق5 ماند و گل گهر نيز 
بــا همان ١٥ امتيــاز در رده نهم جــدول قرار 
و  باز�Fنــان  بيــن  درگير� هــا�  گرفــت. 
بــه  تيــم   ٢ فنــ5  !ادر  اعتــراض  همچنيــن 
خصوص گل گهر بــه تصميمات !ادر داور�، 
مهمتر�ن نFته ا�ن باز� بود. در نيمه نخست 
و پــس از مصدوميت اخبــار� باز�Fنان برا� 
لحظه ا� درگير شــدند امــا زد و خورد اصل5 
در نيمه دوم بود؛ جا�ــ5 !ه پس از !ارت زرد 
به فرعباس5؛ منشا و هخامنش گالو�ز شدند 
و هــر !ــدام !ارت زرد گرفتنــد. بــا ا�ن حال 
!ارت زرد خورشــيد� هــم جلــو� دعــوا� 
باز�Fنــان را نگرفــت و �ــ- بــار د�گــر پس از 
ســوت پا�ــان ا�ن بــار ســعيد مهــر� و آرمين 
سهرابيان وارد �- مجادله فيز�5F تمام عيار 
شــدند !ه آتش آن دامن همه باز�Fنان را هم 
گرفــت تا ا�ن !ــه خورشــيد� بــا !ارت قرمز 

خود به ا�ن دو، !ار را به پا�ان رساند.

 در دوميــن بــاز� روز گذشــته در 
چارچوب هفته دوازدهم ليگ برتر 
اســتقالل ميزبان تيم ســا�پا بود !ه ا�ن مسابقه با 
نتيجه �--صفر به ســود سا�پا تمام شــد. در ا�ن 
باز� حسين مال5F(٤٩) برا� سا�پا گلزن5 !رد. 
به ا�ن ترتيب استقالل !ه آخر�ن بار در هفته دوم 
شFســت خورده بــود، با تFــرار باخت بعــد از ١٠ 
هفته، شانس افزا�ش فاصله امتيازاتش با رقبا را از 
دست داد و با ٢٢ امتياز در صدر جدول باق5 ماند. 
نيمه نخست ا�ن مسابقه با نتيجه تساو� بدون گل 
به پا�ان رسيد. بهتر�ن موقعيت استقالل در دقيقه 
١٨ بــه دســت آمــد. مهد� قا�ــد� بــا حر!ت در 
عرض، توپ را به ســمت دروازه ســا�پا شوت !رد. 
محمدحسين ا!برمناد�، دروازه بان سا�پا توپ را 
 Pدست خود دفع !رد و توپ در ادامه به تير k! با
دروازه خورد. در دقيقه ٣٦ هم ناهماهنگ5 مدافع 
و دروازه بان ســا�پا باعث شد توپ به شيخ د�اباته، 
مهاجم استقالل برسد اما ضربه او از زاو�ه بسته به 
اوت رفــت. در نيمــه دوم ا�ــن تيــم ســا�پا بود !ه 
آب5 پوشان را غافلگير !رد. حر!ت مجيد عليار� 
از سمت دفاع راست استقالل و پاس ا�ن باز�Fن 

به حسين مال5F درنها�ت به شوت مال5F و ت- 
گل مسابقه تبد�ل شد. بعد از ا�ن گل، استقالل 
سراپا حمله شد اما عدم استفاده از مالFيت توپ 
باعث شد تا بار د�گر ضعk در خط ميان5 آب5 ها به 
چشــم بيا�د؛ جا�5 !ه خال �- باز�ساز همچنان 
احساس م5 شــود. مهد� پور در ا�ن فصل هرگز 
نتوانســته نقش �- فرمانده را در خط ميان5 ا�فا 
!ند و فرشيد اسماعيل5 و دار�وش شجاعيان نيز 
هرگاه !ه فرصت حضور در ميدان را پيدا !رده اند 
نتوانسته اند عملFرد قابل قبول5 داشته باشند. با 
ا�ن برد ســا�پا ١٦ امتياز� شــد و بــا تفاضل گل 
!متر نســبت به نفت مسجدســليمان و پيFان به 
رتبــه هفتــم صعــود !ــرد. همچنيــن شــاگردان 
محمود فFر� هم با ٢٢ امتياز قبل5 خود در صدر 
جدول باق5 ماندند. گفتن5 است؛ نارنج5 پوشان 
پــس از ٣ فصــل و بيــش از ١٢٠٠روز مقابــل 
اســتقالل برنده شــدند. آخر�ن برد آن ها در دور 
رفــت ليگ هفدهم و در زمان ســرمربيگر� عل5 
دا�ــ5 رقم خورد !ه با تــ- گل محمد عباس زاده 
�--صفر آب5 پوشان با هدا�ت عليرضا منصور�ان 

را شFست دادند. 

سا�پا مدعيان را خوشحال �رد ترا�تور برنده باز� جنجال� هفته

پاى استقالل لرزید!قلعه نویی بردن را فراموش کرده!

تصویر پرسپوليسی ها روى پيراهن ٢ بازیکن استقالل
تصو�ر ٢ پيشFســوت پرســپوليس !ــه ا�ن روزها بــه !رونا مبتال شــده اند رو� پيراهــن ٢ باز�Fن 
اســتقالل نقش بســته بود. استقالل د�روز به مصاف تيم ســا�پا رفت. ا�ن باز� در چارچوب هفته 
دوازدهم در شــرا�ط5 آغاز شد !ه محمد دانشگر و دار�وش شجاعيان در اقدام5 پسند�ده عFس 
٣ پيشFســوت فوتبال ا�ران !ه به !رونا مبتال شــده اند را رو� پيراهن خود به نما�ش گذاشــتند. 
حشمت مهاجران5، سرمرب5 پيشــين تيم مل5 فوتبال ا�ران �5F از ا�ن نفرات بود. تصو�ر مهرداد 
ميناوند و عل5 انصار�ان، ٢ باز�Fن پيشين پرسپوليس !ه ا�ن روزها به علت مبتال شدن به و�روس 

!رونا شرا�ط مساعد� ندارند هم رو� پيراهن استقالل5 ها نقش بسته بود.

تحر�م «فوتبال برتر» از سو� استقالل� هاتحر�م «فوتبال برتر» از سو� استقالل� ها

دلخورى سریالی آبی ها دلخورى سریالی آبی ها 
از رسانه ملیاز رسانه ملی

 تراکتـور برنـده بازى جنجـالى هفتـه  تراکتـور برنـده بازى جنجـالى هفتـه 
قلعه نویى بردن را فراموش کرده!
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قهرمانی تفتيان در فرانسه
حســن تفتيــان نما�نــده ا�ــران در المپيــ� تو�يو اســت �ه 
در چنــد مــاه اخير بــرا'  تمر�نــات اختصاص" اش  بــا �مبود 
ام.انات و مشــ.ل نداشــتن مربــ" مواجه بود، امــا با حما�ت 
فدراســيون دووميدان" به اردو' �� ماهه فرانسه اعزام شد 
تا در �نــار مرب" خارج" خود تمر�نات حرفــه ا' اش را ادامه 
دهد. و' برا' حفظ آمادگ" بدن" خود در رقابت ها' داخل 
سالن �شور فرانسه شر�ت �رد و در مسابقه ٦٠ متر با ر�ورد 
٦٫٦٨ ثانيه به عنوان مقام نخســت دســت �افت. همچنين ٢ 

دونده فرانسو' د�گر  ثانيه در جا�گاه دوم و سوم ا�ستادند.

مقام آورى دوچرخه سواران استان
ورزشــ.اران دوچرخه ســوار �وهســتان خراســان رضو' در رشته 
�راس �انتر' مســابقات جا�زه بزرگ �شــور موفق شدند ٢ مقام 
به دســت آوردند. رئيس هيئت دوچرخه سوار' اســتان در ا�ن باره 
گفت: «در ا�ن مســابقات حســن دهقان در رده ســن" جوانان دوم 
شد و محمد فدا�" در رده سن" بزرگساالن مقام سوم را از آن خود 
�رد.» مهد' روزبهانه با بيان ا�ن �ه  هاد' طيهور' مربيگر' ا�ن 
دوچرخه ســواران را بر عهده داشــت، ادامه داد: «مســابقات جا�زه 

بزرگ �شور در بوستان جهان نما' �رج برگزار شد.»

کشتی گيران در اردوى تيم ملی بزرگساالن
باالخره پس از مدت ها ٢ �شت" گير خراسان" به اردو' تيم مل" 
بزرگســاالن دعوت شدند. سهيل �وســف" در وزن ١٢٥ �يلوگرم 
و اميرحسين متق" در وزن ٧٠ �يلوگرم دعوت شدگان به مرحله 
ســوم اردو' تيــم مل" هســتند. ا�ــن اردو از چهارم بهمــن ماه به 
مدت ١٠ روز در خانه �شــت" شهيد ابراهيم  هاد' تهران ز�ر نظر 
غالمرضا محمد' ســرمرب" تيــم مل" و د�گر مربيــان تيم برگزار 
م" شــود. ا�ن اردو به منظور حضور در مســابقات قهرمان" آسيا و 

گز�نش المپي� است.

کریمی: طلسم ما مقابل نساجی شکست
هافب� دفاع" شــهرخودرو ابــراز اميدوار' �رد  تيمــش با برتر' 
مقابل نســاج" به روند نتيجه گير' باز گردد. اميرحسين �ر�م" 
گفت: «برا' برد مقابل نساج" هم قسم شده بود�م. عمل.رد فن" 
تيــم ما ط" د�دارها' اخير واقعا خوب بود، اما متاســفانه منجر به 
�سب نتيجه نم"  شــود و ا�ن مسئله از نظر ذهن" همه ما را درگير 
�رده بود.» و' ادامه داد: «�ادرفن" تمام تدابير الزم برا' دست �اب" 
به نتيجه مقابل نساج" را طراح" �رده بود و خوشبختانه باوجود 
باز' سخت" �ه مقابل حر�c داشتيم، توانستيم به برد ارزشمند' 
دســت پيدا �نيم و ا�ن طلســم را بشــ.نيم.» و' اظهار �رد: «ما از 
حيث فن" عمل.رد خيل" خوب" ط" د�دارها' ا�ن فصل داشتيم 
و شا�د بدشانس" �ا فرصت سوز' تنها عامل دور ماندن ما از نتيجه 
الزم بــود. برابــر نســاج" هم شــانس ها' بهتر' داشــتيم �ه اگر 

استفاده م" �رد�م برتر' بهتر' نصيب ما م" شد.» 

صدرنشينی  توس مسير مشهد  در ليگ بدمينتون کشور 
تيــم بدمينتون توس مســير مشــهد در دور رفت مرحلــه مقدمات" 
رقابت ها' ليگ دسته �� مردان �شور با ش.ست قاطع حر�فان 
صدرنشين شد. رئيس هيئت بدمينتون خراسان رضو' روز شنبه 
در ا�ن خصــوص به خبرنگار ا�رنا گفت: «رقابت ها' رفت گروه  ب  
ليگ دســته �� به ميزبان" توس مســير مشــهد و حضور نما�نده 
نيشابور و �رمان روز پنج شنبه برگزار شد.» حسين رضو' افزود: 
«تيم بدمينتون توس مســير مشــهد در نخســتين د�ــدار  نما�نده 
نيشــابور را ش.ســت داد و در ادامــه نيــز حر�c �رمانــ" را با برد 
قاطع از پيش رو برداشت.» و' ادامه داد: «در ا�ن رقابت ها هر تيم 
مقابــل حر�c خود ٣ باز' انفراد' و ٢ باز' دوبل(٢نفره) انجام 
داد �ه با توجه به �ســب نتا�ج �ادشــده م" توان به صعود نما�نده 
مشهد و �سب مجوز حضور در ليگ برتر بدمينتون �شور اميدوار 
بود.» رئيس هيئت بدمينتون خراسان رضو' گفت: «رقابت ها' 
برگشت ا�ن مسابقات هم روز پنج شنبه ٩ بهمن به ميزبان" �رمان 
برگزار خواهد شــد.» رضو' افزود: «هرچند تيم بدمينتون بانوان 
 شــهيد فخار مشــهد  در ليگ برتر حضور دارد اما خراسان رضو' 
تا�نــون موفق بــه حضور در ليگ برتــر بدمينتون مردان نشــده  و 
اميدوار�م سال آ�نده تيم توس  مسير مشهد �ه �� تيم خصوص" 

است راه" ليگ برتر بدمينتون مردان �شور شود.»

 �.ــ" از اميد هــا' خراســان رضو' بــرا' مــدال آور' در رو�ــداد مهم 
المپيــ� تو�يــو اســت. همان �ســ" �ه سال هاســت، از مــدال آوران و 
قهرمانان بو�س استان است و سابقه چند�ن ساله عضو�ت در تيم مل" 
را دارد و حــاال بــرا' انتخابــ" تيم مل" در حال نبرد اســت تــا بتواند به 
عنوان نما�نده سنگين وزن �شورمان به مسابقات جهان" برود و  سهميه 
المپيــ� را به دســت آورد. محمد شــور�ان، چهره شناخته شــده بو�س 
اســت �ه در سال ها' اخير با وجود توانمند' و ظرفيت خيل" خوبش، 
به خوب" در سطح تيم مل" د�ده نشده  و به قول معروف چوب ب" عدالت" 
و پارت" باز' پا�تخت نشــين ها را خورده اســت. هرچند  ا�نون او �." از 
اميد هــا' مــدال آور ' تيم مل" ا�ران در رقابت ها' جهان" اســت و ا�ن 
روزها در شــرا�ط ســخت �رونا�" به تمر�ن م" پردازد تا از آبرو و اعتبار 
بو�س اســتان دفاع �ند. اما مشــ.ل اصل" او نداشــتن حر�c تمر�ن" 
اســت، چرا�ه در مشهد رزم" �ار' در ســطح مل" وجود ندارد و همين 
مسئله در روند پيشرفت او م" تواند تاثيرگذار باشد و مش.ل ا�جاد �ند. 
شــور�ان ا�ن روزها با وجود مشــ.الت ز�اد به طور جــد' در حال تمر�ن 
اســت تا خود را برا' مسابقات جهان" ارد�بهشت سال آ�نده آماده �ند 

و در ا�ن زمينه به حما�ت بيشتر نياز دارد.
 نبود حر�� تمر�ن� 

شور�ان بيش از ١٠ سال  سابقه عضو�ت در تيم مل" بزرگساالن را دارد. 
او سال گذشته در رقابت ها' جهان" مجارستان به ميدان رفت و  اولين 
بو�سور خراسان" اســت �ه در مسابقات جهان" مشت زن" �رده است. 
او �ه حاال به دنبال ا�ن اســت تا دومين حضورش در رقابت ها' جهان" 
را تجربه �ند، در باره شــرا�ط تمر�ن" ا�ن روزها�ش  م" گو�د: «امســال 
به دليل شــيوع و�روس �رونــا از نظر تمر�ن �ردن خيل" اذ�ت شــد�م. 
هنوز ســالن اختصاص" بو�س مشهد تعطيل است و از ا�ن بابت مش.ل 
دار�م. آماده شــدن با ا�ن شــرا�ط برا' مســابقات خيل" ســخت است. 
باشــگاه ها هنوز بازگشا�" نشده اند و در ر�نگ نم" توانيم تمر�ن �نيم. 
مــن هم مجبور شــدم در هوا' ســرد و در م.ان ها�" �ه شــرا�ط خوب" 
ندارند، تمر�ن �نم. البته ســا�ر شــهرها  نســبت به شــهر مشهد شرا�ط 
بهتر' دارند و تا جا�" �ه اطالع دارم، مل" پوشــان بدون مش.ل تمر�ن 
م" �نند.» و' در ادامه ســخنان خــود به مهم تر�ن مشــ.ل تمر�ن" اش 
 cاشاره م" �ند و م" افزا�د: «با توجه به ا�ن �ه سنگين وزن هستم، حر�
تمر�نــ" در مشــهد نــدارم و االن دغدغه ام ا�ن اســت �ه  بو�ســور برا' 
 cتمر�ــن پيدا  �نم و  ا�ن  موضوع �ل" انــرژ' از من م" گيرد. نبود حر�
تمر�نــ" هم تا حــدود' در روند پيشــرفت مــا تاثيرگذار اســت. �." از 

مرحله ها' مهم آماده ساز' بو�سورها، تمر�ن �ردن با حر�c است.»
 اميدوار� به حضور در جهان�

شــور�ان با بيان ا�ن �ه تا اعزام به مسابقات جهان" چند مرحله انتخاب" 
تيــم مل" پيــش رو دار�م، عنــوان م" �ند: «تا االن چنــد مرحله انتخاب" 
تيــم ملــ" برگزار شــده و ان شــاا... ٢ هفته د�گــر هم انتخابــ" تيم مل" 
دار�ــم �ه نفــرات منتخب بــه اردو دعوت م" شــوند. مســابقات جهان" 
فرانســه �ه برا' �سب ســهميه المپي� تو�يو هم هســت، ارد�بهشت 
ســال آ�نده برگزار م" شــود و احتماال در فرورد�ن مــاه هم �� انتخاب" 
د�گر برگزار شــود. من تمام تالشم را م" �نم تا بتوانم به عنوان نما�نده 
اســتان در تيــم مل" باشــم و در رقابت هــا' جهان" ســهميه المپي� را 
به دست آورم تا در تار�خ بو�س استان ماندگار   شوم.» و' درباره ا�ن �ه 
آ�ــا در تيم مل" بو�س تبعيض هم بين ورزشــ.اران وجــود دارد،تصر�ح 
م" �ند: «خوشــبختانه در ا�ن دوره تيم مل" شرا�ط به گونه ا' است �ه 
هر ورزشــ.ار' شرا�ط بهتر' داشته باشد، به مسابقات اعزام م" شود. 
ســرمرب" تيــم مل" هــم دنبال بو�ســور با تجربه اســت �ــه بتواند خوب 
مشــت بزند. ســ.اندار تيم مل" هــم از نظر فن" و روحــ" و روان" خيل" 

خوب �ار م" �ند و حما�ت خوب" از مل" پوشــان دارد.اميد ز�اد' دارم 
�ه در جهان" حضور داشته باشم.»

  حما�ت ها  بهتر شده 
ا�ــن مل" پوش خراســان" در گذشــته مــورد حما�ــت قــرار نم" گرفت و 
مش.الت ز�اد' داشــت، اما در حال حاضر  در استان حما�ت م" شود. 
شــور�ان م" گو�د: «متاســفانه روســا' هيئت ها' قبلــ" بو�س خيل" 
ضعيــc بودنــد و حما�ت از ورزشــ.اران در حــد صفر بود. امــا  مد�ر�ت 
جد�ــد حما�ت ها' خوبــ" از ما �رده . ظرفيت خوبــ" در هيئت بو�س 
وجــود دارد و ا�ــن نو�د را م" دهــد �ه روزها' خوبــ" در انتظار بو�س 
اســتان باشــد. هرچند  امســال با شــرا�ط �رونــا روبه رو هســتيم و هنوز 
به طور �امل مسابقات" در سطح استان برگزار نشده است. البته �." از 
مشــ.الت مهم مباحث مال" اســت �ه نياز به حام" دارد تا دغدغه ها' 
ورزش.اران را برطرف �ند. تا�نون هيئت بو�س توجه و حما�ت خوب" 

به من داشته  و اميداورم ا�ن روند ادامه دار باشد. »     

مشت زنی بدون حریف تمرینی! 
بوکسور چپ دست خراسانى از دغدغه هایش براى حضور در مسابقات جهانى مى گوید

باز' ها' دور برگشــت ليگ برتر فوتسال �شور ، عصر 
امروز بــا برگزار' ٦ د�دار در شــهرها' مختلc دنبال 
م" شــود و همــه تيم هــا بــرا' حفــظ جا�گاه خــود در 

جدول رده بند' به دنبال �سب حدا�ثر امتياز هستند 
تــا صعــود خــود را به مرحلــه بعد' همــوار �ننــد. ا�ن 
مســابقات در دو گــروه ٧ تيم" برگزار م" شــود �ه تيم 
فوتسال فرش آرا' مشهد تنها نما�نده خراسان رضو' 
در گــروه ب حضــور دارد و تــا به ا�ن جــا' �ار ٣ برد، ٢ 
مســاو' و �� باخت �ســب �ــرده و بــا ١١ امتياز پس 
از ســن ا�چ ساوه و مس ســونگون در رده سوم قرار دارد 
و حــاال در رقابت هــا' دور برگشــت ميهمــان نما�نده 
شيراز است. تيم ا�مان سبز شيراز در دور رفت با نتيجه 
�ــ� - صفر مقابل فرش آرا تن به ش.ســت داد و ا�نون 
نيــز در قعر جــدول قــرار دارد. فرش آرا�" هــا در بــاز' 
امــروز بر رو' �اغــذ �ار راحت" دارند و بــا امتياز �امل 

م" تواننــد به مشــهد برگردنــد. �اپيتان تيم فوتســال 
فرش آرا' مشــهد درباره ا�ن بــاز'، گفت: «مقابل تيم 
 ا�مان سبز  شــيراز مح.وم به برد هستيم تا بتوانيم جزو 
٣ تيم صعود �ننده باشيم.» سعيد سرور' افزود: «پس 
از باز' با مس ســونگون شرا�ط خوب" دار�م و تمر�نات 
ز�ر نظر �ادرفن" ادامه �افت. در د�دار با مس به تجربه 
باز�.نان حر�c و اشــتباهات خودمان بــاز' را واگذار 
�رد�م.» و' افزود: «نخســتين ش.ســت خود را در ا�ن 
فصل چشــيد�م. ٣ سال اســت �ه تيم پرستاره مس به 
صورت متوال" قهرمان ا�ران م" شــود. بــاز' در تبر�ز 
هميشــه ســخت بوده، امــا در ٢ فصل گذشــته، مس را 
در خانــه خودش ش.ســت  داد�م و به دنبــال ا�ن بود�م 

تا پيروز' هــا' خود را در تبر�ز ادامــه دهيم. قطعا ا�ن 
ش.ســت را در مشــهد جبران خواهيم �رد و ٣ امتياز از 
دست رفته را باز خواهيم گرداند.» و' همچنين درباره 
باز' امروز تيمش اظهار �رد: «ا�مان ســبز شــيراز �� 
تيم انتها' جدول" است، اما معموال تيم ها' ضعيc تر 
بــرا' فــرش آرا خطرنا} تر هســتند و مقابــل تيم ها' 
ضعيc  تر به مشــ.ل م" خور�م. هر تيمــ" �ه مقابل ما 
فوتسال باز' �ند، راحت تر م" توانيم برنامه ها' خود 
را پيدا �نيم . اما تيم ها�" مانند ا�مان سبز شيراز باز' 
را سخت م" �نند. در ا�ن باز' مح.وم به برد هستيم تا 
بتوانيم جزو ٣ تيم صعود �ننده باشــيم. قطعا به چيز' 

بجز �سب ٣ امتياز ف.ر د�گر' نم"  �نيم.» 

تقابل فرش آرا با حریف قعر جدولى

اخبار خراسان

على ترابى

پذیرش آگهى با پیک رایگان
٣٧٠١٠

امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا از نظر تمرین کردن خیلى اذیت شدیم، هنوز سالن اختصاصى بوکس مشهد تعطیل است و مشکل داریم
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پليــس فتا آمادگــ! خود را برا� مبارزه جد� با پد�ده شــوم شــرط بند� در واليبــال اعالم �رد. به 
گزارش فارس، بحث شــرط بند� در واليبال �م �م از حد شــا�عه م! گذرد و جنبه عين! پيدا �رده. 
در همين راســتا چند� پيش در جر�ان مســابقات دور برگشت ليگ دســته �5 �شور با هوشيار� 
سرمرب! تيم ملوان بندرانزل!، �5 شرط بند  �ه رو� سDو نشسته بود و  پاسور تيم ملوان توسط نيرو� 
انتظام! دستگير شدند. در همين راستا سرهنگ رامين پاشا�!، درمورد پد�ده شوم شرط بند� در 
ورزش ا�ران گفت: «متاسفانه در �شور ما پد�ده شوم شرط بند� و قمار در باز� ها وجود دارد. فقط 
باز� فوتبال هم نيست، ما در ليگ ها� د�گرمان همچون واليبال و بسDتبال موارد� را داشته ا�م و 
متخلفان هم به مراجع قضا�! معرف! �رده ا�م. در صورت! �ه برا� پليس فتا محرز شود چه اتفاق! 
در حال رخ دادن است، مطمئن باشيد ورود م! �نيم. پرونده ها�! �ه در حوزه شرط بند� و قمار به 
صورت آنال�ن در�افت م! �نيم و متهمان پرونده در بازجو�! ها اسم باز�Dن را م! آورند، ما بالفاصله 
افــراد را به مراجع قانونــ! و وزارت ورزش اعالم م! �نيم. پليس فتــا، مرجع محترم قضا�! و بان5 

مر�ز� رو� ا�ن حوزه �ار م! �نند و مطمئن باشيد آثار خوب آن را خواهيد د�د.»

ورود پليس فتا به ماجراى شرط بندى در واليبال! یخچالی بهترین بازیکن ليگ 
دسته ٢ آلمان شد

در  ابهــام  مــورد  در  صالح! اميــر�  رضــا 
برگــزار� المپيــ5 تو�يو وا�نش نشــان داد. 
رئيــس �ميتــه ملــ! المپيــ5 در مصاحبــه با 
برنامه تهران ورزشــ! در ا�ــن خصوص گفت: 
«متاســفانه فضــا� رســانه ا� با فضا�ــ! �ه ما 
در آن قــرار دار�ــم، متفاوت اســت. مــا روزانه 
بــا IOC و �ميتــه برگزار� باز� هــا در ارتباط 
هستيم تا روز پنج شــنبه مجموعه ارتباطات ما 
حا�! از برگــزار� المپي5 اســت. خبر� �ه 
  IOC از رســانه ها زده بود هــم ژاپن و هم !D�
تDذ�ب �ردند.» او ادامه داد: «جلسه ا� هم با 
ســفير ژاپن در ا�ران داشــتم و او از قول دولت 
ژاپــن اعالم �ــرد �ــه رو�ــداد المپيــ5 حتما 

برگــزار م! شــود. �ميته بين المللــ! المپي5 
نيز مصمم به برگزار� المپي5 اســت. از سال 
گذشــته ٣ فرضيــه مطــرح شــد. اول ا�ن �ــه 
وضعيــت قرمــز باشــد و ٢ هفتــه ورزشــDاران 
بــدون تماشــاگر  قرنطينــه شــوند و المپيــ5 
باشــد. دوم، اگر وضعيت زرد و نارنج! باشــد 
حضــور تماشــاگران محــدود باشــد. فرضيــه 
ســوم نيز ا�ن اســت �ه وضعيت ســفيد باشد و 
انجام وا�سيناسيون توسط IOC انجام شود و 
حضور بدون دغدغه قهرمانان و تماشاگران را 
شاهد باشــيم. االن در وضعيت سوم هستيم و 
همه در حال گرفتن وا�سن هستند.  IOC هم 
متعهــد شــده �ه به ورزشــDاران ٢٠٦ �شــور 

وا�ســن را خواهد رســاند.» صالح! امير� در 
مــورد ورود �ميتــه مل! المپي5 بــه انتخابات 
فدراســيون فوتبال گفت: «همان طور �ه وز�ر 
ورزش عنــوان �ــرده، سياســت مــا بــا وزارت 
ورزش همســان اســت و �ميته ملــ! المپي5 
انتخابــات  فرآ�نــد  در  مداخلــه ا�  هيچ گونــه 
فوتبــال نداشــته و نخواهــد داشــت. فوتبــال 
بخشــ! از زندگ! اجتماع! مردم شــده  و با�د 
شفاف ساز� را در خود ا�جاد �ند تا هيچ گونه 
ابهــام و ذهنيت! ا�جاد نDنــد. انتخابات بدون 
رقابت ب! معناســت و شفاف ساز� و برگزار� 
انتخابات بدون �متر�ن حاشــيه و شائبه مورد 

انتظار همه است.»

دله آل� �ه ان فصل جاگاهش در تر�يب 
اصلــ� تاتنهــام را از دســت داده و خــوزه 
مورنيــو اعتقاد, بــه او نــدارد، به دنبال 
ان اســت تــا فوتبالش را در لوشــامپيونه 
فرانسه دنبال �ند. ان هافب4 انگليس� 
از مدران باشــگاه تاتنهام خواسته اجازه 
دهنــد تــا پيــش از بســته شــدن پنجــره 

نقل وانتقاالت زمستان� به پار, سن ژرمن 
ملحق شود. مائورتســيو پوچتينو اخيرا 
جانشين توماس توخل در پار, سن ژرمن 
شــد، مربــ� ا, �ه دله آلــ� زرنظــر او در 
تاتنهام باز, ها, درخشــان� را از خود به 
نماش گذاشته بود. آل� ٢٤ ساله از سال 
٢٠١٥ در عضوت باشــگاه تاتنهام است 

و تا�نــون در ٢٣٤ بــاز, بــرا, ان تيم به 
ميدان رفته و ٦٤ گل به ثمر رسانده است. 
ان هافب4 انگليســ� �ه ٤ ســال دگر با 
تاتنهام قــرارداد دارد و ارزشــش در بازار 
نقــل و انتقــاالت ٦٤ ميليون ورو اســت، 
فصل گذشته در ٣٨ باز, آمار ٩ گل  زده و 

٦ پاس  گل را از خود برجا, گذاشت.

 چراغ سبز ستاره انگليسی به پاریسی ها

ميــالن به روزها� اوج خود برگشــته اســت. پس از ســال 
شــير�ن ٢٠٢٠، ا�نــون روســونر� در قلــه �الچــو بســر 
م! بــرد. ا�ــن تيم بــا هدا�ــت اســتفانو پيول! و حضــور اســطوره ا� به 
نــام پائولــو مالد�نــ! در مد�ر�ــت و بازگشــت زالتــان ا�براهيموو�چ به 
سن ســيرو در ژانو�ــه ٢٠٢٠ مانند �5 غول خفته از خواب بيدار شــده 
اســت. صدرنشــين �نون! ســر� آ بــا ٤٣ امتيــاز در ليــگ اروپا حضور 
دارد و در جــام حذفــ! رقابت م! �نــد. همچنين �5 داســتان دوباره 
در نقل وانتقــاالت زمســتان! تDــرار شــد. اگر در ســال ٢٠٢٠ ســتاره 
ســوئد� به رقابت هــا� ا�تاليا برگشــت، امســال مار�ــو مانژو�يچ ا�ن 
ســنار�و را تDــرار �رد. مهاجم ٣٤ ســاله �روات به ا�تاليا برگشــت، در 
حال! �ه تنها �5 ســال از جدا�! اش از �وونتوس م! گذرد. مانژو�يچ 
�ــه برا� الد حيل قطر باز� م! �رد، در تابســتان پــس از انجام تنها ٧ 
باز� و به ثمر رساندن �5 گل از ا�ن تيم جدا شد. بر ا�ن اساس ميالن 
م! توانــد �D! د�گر از مهاجم ها� باتجربه را در اختيار داشــته باشــد. 
زوج ا�براهيموو�ــچ و مانژو�يــچ در مجمــوع ٧٣ ســاله م! شــوند. آمار 
گل ها�شــان به ٧٧٤ م! رســد �ه در ا�ن ميان ٥٦ جام را فتح �ردند. 
مهاجم �روات مانند ســتاره سوئد� �ه با ٣٨ سال سن در فصل ٢١-

٢٠٢٠ توانســت ١٢ گل در سر� آ به ثمر برســاند، م! خواهد بهتر�ن 
فوتبــال خــود را بــه نما�ش بگــذارد و برا� بــاز �ــردن دروازه تيم ها� 
حر�ــw تمــام تالشــش را بDنــد. �عنــ! در ميــالن ٢ باز�Dن بــا و�ژگ! 
مشــابه در خط حمله حضــور خواهند داشــت. پيول! ا�نــون م! تواند 
خط حمله قو� تر� داشــته باشد. ســرمرب! ميالن م! تواند از مهاجم 
�ــروات به عنوان �5 باز�Dن تازه نفس در نيمه دوم بهره ببرد �ا از ابتدا 
او را به ميدان بفرستد. نDته  د�گر قد بلند ا�ن دو مهاجم با تجربه است. 
ا�براهيمو�يچ ١٩٥ ســانت! متر اســت و مانژو�يچ ١٩٠ ســانت! متر. با 
وجــود ا�ن �ه ٢ مهاجم ميالن از ســن باال�! برخوردارنــد اما نبا�د ا�ن 
موضــوع را فراموش �ــرد �ه تيم �نونــ!  Baby Milan  لقب دارد. ا�ن 
تيــم در فصل جــار�، ر�ــورد جوان تر�ــن ميانگين ســن! را در ٥ ليگ 
بزرگ اروپا�! به خود اختصاص داد. ١١ باز�Dن ميالن ميانگين سن! 
٢٢ ســال و ٨ ماه را به ثبت رســاندند. همچنين در آمار� �ه ماه ا�تبر 
منتشــر شــد، روســونر� جوان تر�ن تيم فوتبــال با ميانگين ٢٤ ســال 
و ٥ مــاه معرف! شــد.  در ميــالن جانلوئيج! دوناروما (٢١ ســاله)، تئو 

ارناندز (٢٣)، اســماعيل بن ناصر (٢٣)، فران5 �ســيه (٢٤)، براهيم 
د�ــاس (٢١)، ســاندرو تونالــ! (٢٠)، الDســيس (٢١)، رافائــل لئائو 
(٢١)، د�وگــو دالــوت (٢١)، �نس پتر هــاگ (٢١) و ٢ باز�Dن �ليد� 
همچــون آلســيو رومانيول! و  هــا�ان چالهان اغلو �ه سن شــان از ٢٦ 
عبور نم! �نــد، حضور دارند. تر�يــب باز�Dنان جــوان و باتجربه برا� 
ميــالن ا�ــده آل خواهد بود و ا�ن تيــم م! توانــد در ٣ رقابت! �ه حضور 
دارد، بدرخشــد. در ســر� آ با توجه به ا�ن �ه �وونتوس مانند سال ها� 
گذشــته پرقدرت نيســت، شــانس قهرمان! روســونر� باال ســت. البته 
تيم ها�! همچون ا�نتر و ناپول! هم در تالش هســتند تا خود را به صدر 
جدول برســانند. با�د د�د ميالن با ا�ن تر�يب جــذاب م! تواند به �5 

دهه نا�ام! اش در فتح اسDودتو پا�ان دهد �ا نه.

زوج ٧٣ ساله در خط آتش روسونرى
پاان حاشيه ساز, برا, سرمرب� روس تيم مل� واليبال اران

تيم مل! واليبال ا�ران درحال! 
متوالــ!  دوره  دوميــن  بــرا� 
موفــق به �ســب ســهميه المپي5 شــده �ه 
حاال شــروع اردوها� آماده ســاز� تيم مل! 
در فرورد�ــن ســال ١٤٠٠ بــرا� حضور در 
رقابت ها� تو�يو ٢٠٢٠، حاشيه ساز شده! 
موضــوع بــه مشــغله �ار� والد�ميــر آلDنو، 
ســرمرب! روس تيم مل! ا�ــران برم! گردد. 
باشــگاه!  تيــم  آلDنــو همزمــان ســرمرب! 
زنيت �ازان روســيه هم هســت و بــا ا�ن تيم 
در ليگ برتر روســيه حضــور دارد. حال ا�ن 
احتمال وجــود دارد �ه با حضــور تيم زنيت 
در مراحل پا�ان! ليگ قهرمانان اروپا، آلDنو 
موفق نشــود در زمان مقــرر در اردوها� تيم 
مل! ا�ران حاضر شــود. پيش تر فدراســيون 
واليبال عنوان �رده بــود اردوها� تيم مل! 
از ٥ فرورد�ــن آغــاز م! شــود اما بــا تصميم 
جد�ــد مســئوالن مربوطــه در فدراســيون، 
اردوها از ٧ فرورد�ن استارت خواهد خورد. 
ا�ــن درحال! اســت �ــه مرحلــه نيمه نها�! 
ليگ قهرمانان اروپا، ٦ ارد�بهشــت١٤٠٠ 
بــه پا�ــان م! رســد و بــاز� فينــال هــم ١٢ 
ارد�بهشــت خواهد بود. ضمــن ا�ن �ه ليگ 
ملت هــا� واليبــال نيز قــرار اســت از اواخر 
ارد�بهشــت آغــاز شــود. همــه ا�ــن مســائل 
دســت به دست هم داده تا شا�عه شود آلDنو 
به ا�ــران نم!  آ�ــد و ا�ــن تيم مل! اســت �ه 
با�د بــرا� برگــزار� اردو ز�رنظــر او، راه! 
اردو� روســيه شــود و بعد از آن هم در ليگ 
ملت ها� واليبال حاضر شود. حال آنDه ا�ن 
برداشت اصال درست نيست و طبق توافق! 
�ــه ســرمرب! سرشــناس واليبال روســيه و 

جهــان با فدراســيون واليبال ا�ران داشــته، 
 ٢٢ تار�ــخ  در  توتولــو  دســتيارش  و  آلDنــو 
فرورد�ن ماه در ا�ــران خواهند بود. پيش تر 
عنــوان شــده بود توتولــو با شــروع اردوها� 
مل! به ا�ران م! آ�د و مل! پوشــان را ز�ر نظر 
خواهــد گرفت. اما با توافــق اخير بين مرب! 
روس و فدراســيون واليبــال ا�ــران، مربيان 
ا�رانــ! اردو� اول تيــم ملــ! را در تار�ــخ ٧ 
فرورد�ن ١٤٠٠ استارت م! زنند تا آلDنو و 
دستيارش هم ٢٢ فرورد�ن به ا�ران برسند.

  
پيش تــر امــا انتشــار خبــر نيامــدن آلDنو به 
ا�ران با وا�نش امير خوش خبر، سرپرســت 
تيــم مل! مواجه شــده بود تــا او در مصاحبه 
با روابط عموم! فدراســيون واليبال شا�عه 
نيامــدن آلDنــو بــه ا�ــران را �ــذب بخوانــد 
و بگو�ــد: «متاســفانه ا�ــن روزهــا شــا�عات! 
مبنــ! بــر حضــور نيافتــن آلDنــو در اردو� 

آماده ســاز� تيم مل! در تهران مطرح شده 
�ه �ــذب اســت و انتشــار ا�ن گونــه اخبار، 
آثــار نامناســب! رو� تيــم ملــ! و باز�Dنــان 
خواهد داشــت �ه به ســود واليبال و ورزش 
ا�ران نيســت. اگر رسانه ها و مردم بخواهند 
اطالعــات و اخبــار درســت و دقيقــ! از تيم 
ملــ! واليبال ا�ران داشــته باشــند، بهتر�ن 
مرجــع و منبع، ســا�ت فدراســيون واليبال 
اســت و از رســانه ها نيــز خواهــش م! �نم 
به ا�نگونه شــا�عات دامن نزننــد تا تيم مل! 
بــدون حاشــيه راه! مســابقات مهم ســال 
آ�نده شــود. برنامه ها� تيــم مل! واليبال با 
هماهنگــ! آلDنو تدو�ن و مشــخص شــده و 
فدراســيون نيز براســاس آن حر�ت خواهد 
�ــرد. بــا نزد�ــ5 شــدن بــه زمــان شــروع 
برنامه هــا� تيــم ملــ!، جز�يــات آن به طور 
�امــل از طر�ق ســا�ت فدراســيون واليبال 

اطالع رسان! خواهد شد.» 

آلکنو و توتولو ٢٢ فروردین به ایران می آیند
 ابرا- مانزو؛ زوج جذاب ميالن� ها

 صالحی اميرى: IOC به المپيکی ها واکسن می دهد

بــا اعــالم بوندس ليــگا دو آلمــان،  بهنام 
تيــم  ا�رانــ!  بسDتباليســت  �خچالــ!،  
روســتو� به عنوان بهتر�ــن باز�Dن ماه 
دسامبر ا�ن ليگ شناخته شد. �خچال! 
با ميانگيــن ٢٤ امتيــاز، ٣/٤ در ر�باند 
و ٥/٤ در پــاس منجــر به گل بــه عنوان 
بهتر�ــن باز�Dــن ليــگ دســته دو آلمان 
معرفــ! شــد. �خچالــ! در چنــد بــاز� 
 !D� اخير روســتو� با درخشــش خــود
پيروز� هــا�  در  �ليــد�  مهره هــا�  از 

تيمش بوده است.  
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رد پيشنهاد اندرلخت توسط مدافع استقاللی
ســا�ت گازتادامگا-تر�يــه خبــر داد مجيد حســين�، مدافع 
ا�ران� ترابزون اسپور اخيرا با بازگشت به تر�يب تيم عمل�رد 
خوب� داشــته و عبدا... آوچ�، سرمرب� تيم خواهان حفظ او 
شد. عمل�رد خوب حسين� پيشنهادها7 ز�اد7 را برا�ش به 
همراه داشت. جد�دتر�ن پيشنهاد از سو7 باشگاه اندرلخت 
بلژ�C بود �ه مدافع ا�ران� ا�ن پيشــنهاد را نپذ�رفت و اعالم 
�ــرد او در ترابــزون خوشــحال اســت و از حضــور در ا�ــن تيم 

رضا�ت دارد.
صدور مجوز حرفه اى استقالل براى آسيا 

با اعــالم ا7 اف ســ� مجوز حرفه ا7 باشــگاه اســتقالل جهت 
شــر�ت در ليگ قهرمانان آســيا ٢٠٢١ رســما صادر شد و به 
ا�ن ترتيب آب� پوشان مشــ�ل� جهت شر�ت در ا�ن رقابت ها 
ندارند. تيم اســتقالل با توجه به حذف ســهميه تر�منســتان 
و با تغيير در شــيوه صعود تيم ها به ليگ قهرمانان آســيا مجوز 
مســتقيم برا7 شــر�ت در رقابت ها7 ســال جار7 را گرفت. 
پيش از ا�ن استقالل با�د در مرحله پل� آف حضور پيدا م� �رد.

رادوشوویچ با پرسپوليس راهی اراک می شود
دروازه بــان �روات تيم فوتبال پرســپوليس همــراه با ا�ن تيم 
برا7 بــاز7 با آلومينيوم راه� شــهر اراV م� شــود. بوژ�دار 
رادوشــوو�چ، دروازه بان �روات تيم فوتبال پرســپوليس پس 
از ارسال نامه رسم� به باشگاه برا7 در�افت مطالبات فصل 
جــار7 خود همراه با ا�ن تيم بــه اراV م� رود. رادو �ه حدود 
١٠ روز پيش خواهان در�افت قســط اول قرارداد خود شــده 
بود مهلت ٢ هفته ا7 برا7 مد�ران پرسپوليس در نظر گرفته 
بــود. با ا�ــن حال دروازه بان سرخ پوشــان پــس از گفت وگو با 
ابراهيم ش�ور7، معاون اجرا�� باشگاه پرسپوليس فعال قيد 
رفتن از ا�ران را زده تا ��� از مسافران پرسپوليس در سفر به 

اراV باشد.

اتهام شرط بندى به داور بازى استقالل بررسی شد!
 C� ســال گذشته باشگاه اســتقالل به دليل اشتباه فاحش
داور، او را به حضور در شــرط بند7 متهم �رد. در سال ها7 
گذشــته اتهامات� بــه داوران وارد شــده از جمله نقش آن ها 
در شــرط بند7. بعد از باز7 معروف استقالل و صنعت نفت 
در ســال ٩٨ �ه �مC داور اول و �مC پشت دروازه اشتباه 
فاحش� داشتند، آب� ها اعالم �ردند پا7 شرط بند7 وسط 
بــوده. حاال رفعت�، رئيس دپارتمان وقت �ميته داوران بعد 
از مدت ها در ا�ن باره م� گو�د: «بعد از آن�ه باشگاه استقالل 
چنين اتهام� به تيم داور7 زد ما از طر�ق مراجع ذ7 ربط و 
همينطور حراست فدراســيون فوتبال در ا�ن زمينه بررس� 
الزم را داشــتيم و برا�مان مسجل شد �ه ماجرا شرط بند7 

نبوده بل�ه اشتباه داور7 بوده.»

هافبC پيشين پرسپوليس با را7 �اربران سا�ت ا7 اف س� بهتر�ن هافبC ليگ 
قهرمانان آسيا ٢٠٢٠ شد. سا�ت رسم� �نفدراسيون فوتبال آسيا(ا7 اف س�) 
هفتــه گذشــته از �اربرانش خواســت تا به بهتر�ــن هافبC ليگ قهرمانان آســيا 
در ســال ٢٠٢٠ را7 بدهنــد. با پا�ان مهلت شــر�ت در ا�ن نظرســنج�، بشــار 
رســن موفق به �سب ٨٠.٨٤درصد آرا شــد و بهتر�ن هافبC ا�ن رقابت ها لقب 
گرفت. پس از هافبC عراق� ســابق پرســپوليس، تروهيتو نــا�اگاوا و تا�و�ا�يدا 
از �و�وهامامار�نــوس ژاپن هم با �ســب ٥.٢٥ و ٣.٤٤درصد را7 مخاطبان، در 
رتبه ها7 بعد7 قرار گرفتند. ن�ته جالب توجه ا�ن نظرسنج�، رأ7 ١.٧درصد7 
�ــون بيت گارام، بهتر�ن باز��ن رقابت ها و نيز اختصــاص تنها ٢.١٢درصد آرا به 

آندرس ا�نيستا، هافبC تيم و�سل �وبه ژاپن و اسطوره باشگاه بارسلونا بود.

�حيــ� گل محمــد7، ســرمرب� تيم فوتبــال پرســپوليس تصميم دارد ليســت 
باز��نان خود را در زمســتان ســال جار7 با خروج چند باز��ــن و جذب نفرات 
مدنظر خود دستخوش تغيير �ند. با ا�ن حال و7 تا�نون تنها اسم مهد7 تراب� 
را به دليل خروج او از ليســت باز��نان العرب� قطر به باشگاه اعالم �رده تا امور 
مربوط به جذب ا�ن باز��ن انجام شود. باشگاه پرسپوليس نيز مذا�ره با باز��ن 
فصل گذشــته خود را پس از ترانســفر ناموفق به ليگ ســتارگان قطر آغاز �رده 
تــا او را جذب �ند. با ا�ن حال گل محمــد7 قصد ندارد تا قبل از پا�ان نيم فصل 
رقابت ها7 ليگ برتر اسام� جد�د7 را به مد�رعامل باشگاه اعالم �ند تا برخ� 
باز��نان فعل� پرســپوليس �ه عمل�رد قابل قبول� نداشــته اند دچار اســترس 

نشده و در ادامه باز7 ها7 دور رفت ليگ برتر بتوانند آماده نشان دهند.

تراب� تنها باز�%ن در ليست زمستان� پرسپوليسرسن بهتر�ن هافب� ليگ قهرمانان آسيا ٢٠٢٠ شد

درخشش فوق العاده گوچی در هلند
رضــا قوچان نــژاد در ١٢ دقيقه توانســت برا7 
تيــم خــود هت تر�ــC �نــد. رضــا قوچان نژاد، 
مهاجــم ا�ران� زوله هلند توانســت بار د�گر نام 
خود را سر زبان ها بيندازد. ا�ن باز��ن در هفته 
هجدهــم رقابت ها7 ليگ برتر هلنــد در د�دار 
برابــر د�لم تيلبورگ در ابتــدا رو7 نيم�ت قرار 
داشــت ول� بــا ورود بــه زمين توانســت در ١٢ 
دقيقه هت تر�C �ند و ٣ گل برا7 تيمش به ثمر 
برساند تا زوله به ٣ امتياز ارزشمند باز7 برسد. 
پس از بــاز7 ســرمرب� زوله درباره درخشــش 
قوچان نــژاد صحبــت �ــرد. �ــان اســتيخمن، 
ســرمرب� تيــم زوله گفــت: «قوچان نــژاد نقش 
خــود را در زميــن به خوبــ� م� دانــد. پيش از 
ورودش بــه زمين با او صحبت �ردم و توانســت 
�ارش را به نحو عال� انجــام دهد. قوچان نژاد 
شا�ســتگ� اش را نشــان داد و مــن از ا�ن بابت 
خوشحالم.» گوچ� چند7 پيش هم به واسطه 
مطرح شدن پيشنهاد پرسپوليس به ا�ن باز��ن 
سوژه رســانه ها شــد اما ظاهرا باشگاه هلند7 
تما�ل� به فروش او نداشــت و حاال با درخشش 
مهاجــم ســابق تيــم ملــ� در ليگ هلند شــا�د 

پيشنهاد بهتر و بيشتر7 به باشگاه زوله برسد.

دلخورى سریالی آبی ها 
از رسانه ملی

تحر�م «فوتبال برتر» از سو+ استقالل� ها

در چند ســال اخير مسئوالن و 
هواداران باشــگاه اســتقالل به 
خاطر برخ� اتفاقات �ه در برنامه ها7 ورزش� 
و غيرورزش� صداوسيما عليه ا�ن تيم رخ داده 
از رســانه مل� دلخــور7 داشــته اند و بارها به 
ش�ل ها7 مختلy ا�ن موضوع را نشان داده و 
به گــوش مد�ران صداوســيما رســانده اند. تا 
چنــد ســال پيــش �ــه برنامــه ٩٠ رو7 آنتن 
عــادل  اســتقالل  هــواداران  م� رفــت 
فردوس� پور و تيمش را به اعمال عال�ق رنگ� 
جانبــدار7  و  برنامــه   yمختلــ آ�تم هــا7  در 
محســوس و نامحســوس از �ــC تيــم متهــم 
م� �ردنــد اما وقت� ا�ن برنامــه بنا به دال�ل� 
حذف شد و فوتبال برتر با اجرا7 محمدحسين 
ميثاق� جا�ش را گرفــت ناراحت� و دلخور7 
اســتقالل� ها از ا�ــن برنامــه و مجــر7 اش به 
مراتب بيشتر از برنامه ٩٠ و عادل شد. به زعم 
اســتقالل� ها برنامــه فوتبــال برتــر بــه طــور 
محســوس جانب �C تيم را نگه مــ� دارد و با 
پرداختن به حواش� و مش�الت تيم ها7 د�گر 
سع� دارد حاشيه ها را از تيم خاص �ه ظاهرا 
تيم محبوب مجر7 و عوامل برنامه است، دور 
�ند. آن ها دال�ل ز�اد7 برا7 ا�ن ادعا7 شان 
داشــته و دارند و ��ــ� از مهمتر�ن آن ها عدم 

پرداخــت فوتبال برتر به اظهــارات جنجال� و 
افشــاگر7 ب� ســابقه رســول پناه، مد�رعامل 
از  دعــوت  و  پرســپوليس  باشــگاه  ســابق 
خليل زاده و سعادتمند، رئيس هيئت مد�ره و 
مد�رعامل بر�نارشــده اســتقالل بــه برنامه و 
ا�جــاد حاشــيه و جنجال بــرا7 آب� هــا در آن 
مقطع بود. حت� بعدها هم �ه ماجرا فرو�ش 
�ــرد باز هــم ميثاقــ� و دوســتانش در برنامه 
فوتبال برتر اشاره ا7 به ماجرا و چندوچون آن 
ســرپوش  رو�ــش  اصطــالح  بــه  و  ن�ردنــد 
گذاشــتند. در ادامــه هم اظهــارات ب� پروا در 
حما�ت از پرســپوليس در د�ــدار فينال ليگ 
در   yزا�دالوصــ خوشــحال�  و  قهرمانــان 
اســتود�و7 برنامــه و دخالت در �ارشناســ� 
داور7 دربــ� رفــت ســرخاب� از رفتارهــا7 
عجيب مجــر7 و تهيه �نندگان برنامه فوتبال 
برتــر بود �ه درنها�ت منجر به با��وت آن ها از 
ســو7 اســتقالل� ها شــد. ٢ روز پيش بود �ه 
باشگاه استقالل با انتشار بيانيه ا7 اعالم �رد 
�ــه باز��نــان، اعضــا7 �ادر فنــ� و مد�ر�ت 
باشــگاه اســتقالل تا اطالع ثانــو7 در برنامه 
«فوتبــال برتــر» �ــه از شــب�ه ٣ ســيما پخش 
م� شــود، شــر�ت نخواهنــد �ــرد. باشــگاه 
اســتقالل دليــل ا�ن تصميــم را عــدم رعا�ت 

عدالــت مســئوالن برنامــه مربوطه نســبت به 
استقالل با سا�ر تيم ها اعالم �رده است.

  
عــالوه بــر برنامه فوتبــال برتر، در چند ســال 
اخيــر مجر�ان �ا گزارشــگران ز�ــاد7 درباره 
اســتقالل �ــا �ادر فنــ� و پيش�ســوتان ا�ــن 
باشــگاه اظهارنظــر جنجال� داشــته اند �ه با 
وا�نش مســئوالن باشــگاه اســتقالل مواجه 
شــده اما درنها�ــت فقط به �ــC عذرخواه� 
ساده بسنده شــده است. مرداد سال گذشته 
بــود �ــه در برنامه ســالم صبح بخير حســين 
�لهر، مجر7 تلو�ز�ــون در برنامه زنده با خبر 
توقيy لوگو7 استقالل شوخ�  �رد و روابط 
عموم� شب�ه سه با تاخير و طمانينه با انتشار 
پيامــ� به طور رســم� از باشــگاه اســتقالل 
و هوادارانــش عذرخواهــ� �ــرد امــا مجر7 
�ما�ان به فعاليتش ادامه داد! پيش از آن ها 
علــ� ضيا، مجــر7 سرشــناس تلو�ز�ون پس 

از بــرد پرســپوليس در دربــ� بــا نتيجه ٤-٢ 
با پرو�ز مظلوم�، ســرمرب� ســابق استقالل 
شــوخ� �الم� زشــت� �ــرده بود �ــه البته 
برخورد قاطع� با او صورت نگرفت. در ادامه 
هم فرورد�ن سال ٩٩ شاهد توهين ٢ مجر7 
و چهــره تلو�ز�ونــ� در �ــC برنامــه ورزشــ� 
و �ــC برنامــه پربيننــده غيرورزشــ� د�گر به 
باشــگاه اســتقالل بود�م. پخش �C آ�تم در 
برنامــه نوروزفوتبالــ� دربــاره تار�خ باشــگاه 
استقالل باعث ت�درخاطر هواداران ا�ن تيم 
شــده بود و ط� �C هفته گذشــته مســائل� 
ا�جــاد �ــرد و حتــ�  را در فضــا7 مجــاز7 
مهد7 قا�د7، مهاجم ت�ني�� اســتقالل در 
برنامه نوروزفوتبال� شــر�ت ن�رد. در برنامه 
عصرجد�د هم ��ــ� از داوران ا�ــن برنامه به 
تمسخر نام اســتراماچون�، سرمرب� سابق و 
محبوب اســتقالل پرداخت �ه بازتاب ز�اد7 

داشت و باعث دلخور7 استقالل� ها شد. 
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