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3 الیه تحرکات جدید داعش 

جاده  در  ــش  داع تروریست های  کمین  در 
دیــرالــزور - تدمر سوریه، دیــروز سه نظامی 
سوری شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.
روز قبلش نیز بازمانده های داعــش به مقر 
الحشد الشعبی در استان صالح الدین عراق 
حمله کردند و ۱۱ تن از نیروهای حشد را 
8 نفر را هم زخمی  به شهادت رساندند و 
با  همزمان  نیز  گذشته  شنبه  پنج  کــردنــد. 
مراسم تحلیف »جو بایدن« ، پس از گذشت سه 
سال ثبات و امنیت نسبی در پایتخت عراق، 
انفجاری رخ داد که 35 کشته و ۱۱۰ زخمی 
داشته و باز هم داعش مسئولیت این انفجار 
را بر عهده گرفت. حال این پرسش به ذهن 
متبادر می شود که چه عوامل و مؤلفه هایی در 
افزایش عملیات تروریستی داعش در سوریه 
و عراق نقش داشته اند؟اولین نکته این است 
بازمانده های  درگیری  و  بغداد  انفجار  که 
داعــش با الحشد الشعبی بالفاصله پس از 
روی کار آمدن جو بایدن اتفاق افتاده است. 
بــه  رغــم فشارهای مــوجــود در سطح کالن 
جامعه سیاسی عراق، آمریکایی ها به شدت 
در پی آن هستند که زمینه تداوم حضور خود 
ــراق را بر خــالف مصوبه پارلمان این  در  ع
آمریکایی  نیروهای  بــرخــروج  مبنی  کشور 
که یک سال از آن نیز گذشته اســت، ایجاد 
کنند. حاال به نظر می رسد در دوره بایدن 
این رویکرد حتی در سطحی گسترده تر نیز 
در دستور کار قرار می گیرد. با این تفاوت که 
دولت بایدن برخالف ترامپ، در پی آن است 
که الیه سخت قدرت را در ضدیت با نیروهای 
ــراق، کمتر به  ضد اشغال گری آمریکا در ع
کار بگیرد؛ یعنی وارد تقابل نظامی مستقیم 
ضد  جریان های  دیگر  و  الحشدالشعبی  با 
دولت  وضعیتی  چنین  نشود.در  آمریکایی 
جدید آمریکا در سودای آن است که بهانه و 
ابزاری مشروع را برای باقی ماندن و تمدید 
زمان حضور نیروهای نظامی شان در عراق 
پیدا کند. بنابراین به نظر می رسد راهبرد 
اصلی آمریکا در مقطع جدید، بر طرح مجدد 
ــود و همین امر  تــروریــســم متکی ش تهدید 
می تواند در قالب احیا یا حتی ایجاد گروه 
های تروریستی جدید اجرایی شود.در این 
تواند  می  ــش  داع تحرکات  قالب،افزایش 
بر  مبنی  باشد  آمریکا  به  پیام  یک  نوعی  به 
این که عراق به لحاظ امنیتی با خأل مواجه 
است و نظامیان ایاالت متحده باید در خاک 
عراق باقی بمانند. افزون براین تحریم فالح 
فیاض رئیس سازمان حشد به بهانه واهی 
نقض حقوق بشر توسط وزارت خزانه داری 
آمریکا را نیز با رویکرد تضعیف نرم  الحشد 
الشعبی و تداوم راهبرد بی ثبات سازی عراق 
برای احیای گروه های تروریستی می توان 
دانست. در واقع از نظر آمریکایی ها، تحریم 
مقامات و شخصیت های عراقی، ایجاد دلهره 
اعمال  به  بغداد  تهدید  و  ــش  داع بازگشت 
تحریم های اقتصادی و مالی موجب خواهد 
شــد کــه دولــت عــراق مجبور شــود، مصوبه 
پارلمان این کشور دربــاره اخــراج نیرو های 
آمریکایی را به تعویق بیندازد اما در طرف 
دیگر ماجرا، جوکر های عراقی نیز  با تشکیل 
حزب عمال وارد فرایند انتخابات شده اند. 
هرچند انتخابات عــراق قــرار نیست به این 
زودی ها برگزار شود و به احتمال زیاد برخی 
دولتمردان عراقی  با سخت تر کردن شرایط 
بعید است به انتخابات آبان ۱4۰۰ راضی 
شوند؛ اما باید گفت شرایط عراق در وضعیتی 
قرار دارد که نمی توان گزینه جدیدی را روی 
کار آورد. الکاظمی خوب می داند یک نخست 
وزیر دوران گذار است و با برگزاری انتخابات 
به سبب مشخص نبودن هویت حزبی اش، 
به زودی از صحنه سیاست ورزی عراق کنار 
گذاشته خواهد شد. بسیاری از کارشناسان 
معتقدند افزایش ناآرامی های اخیر عراق 
ــزون داعـــش   می تواند   و تحرکات روز افـ
برگزاری انتخابات  را  به خاطر نبود امنیت،  
به تعویق بیندازد که این  تعویق قطعا خوشایند 
الکاظمی خواهد بود . جدای از این مسئله،به 
هر روی،افزایش سطح عملیات تروریستی، 
ــش در عضوگیری و  مکانیسم اساسی داع
جــذب عناصر تروریستی جدید اســت. این 
روش  با توجه به خسارت های شدیدی که 
ــای گذشته در نتیجه  ــال ه داعـــش طــی س
عملیات نظامی علیه ســران و مواضع خود 
متحمل شده برای این سازمان به اولویت مهم 
تبدیل شده است. افزایش عملیات تروریستی 
داعش عالوه  بر جذب نیروهای جدید با هدف 
روحیه بخشیدن به نیروهای خودی و ایجاد 
ــواداران و  انگیزه در آنــان، افزایش روحیه ه
ــدازی جنگ روانی و یافتن پایگاه های  راه ان
جدید نیز اتخاذ شده است. اهدافی که تحقق 
آن می تواند بحران در غرب آسیا را پیچیده تر 

از قبل سازد.
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ــد  • ــدن ــان ــی را رس ــون ــی ــل ــی ــد2۰م ــرای  پ
به۱2۰میلیون و حاال که شده۱۰۰میلیون 
می گویند خودرو ارزان شد! هر وقت قیمت 
این خودرو شد2۰میلیون آن وقت می شود 

گفت نرخ آن نسبتا منصفانه است.
 ماشین چند برابر گرون تر شده. قطعات  •

ماشین، روغن و الستیک و بنزین چند برابر 
رفته باال اما کرایه تاکسی رو 2۰۰ تومان 
بردن باالتر! در صورتی که از روزنامه گرفته 
ــدان پزشکی و آرایشگر  تا تعمیرکار و دن
و... چند برابر قیمت ها رو بردن باال! این 

عدالته؟
 می خوان سهام عدالت متوفیان را بدهند  •

در حالی که افراد زنده زیادی سهام عدالت 
ندارند! عدالت کجاست؟

من سوپر مارکت دارم و روزی چندنفر  •
مراجعه می کنند برای روغن. دیشب یک 
ــادر ودخــتــر تــو سرما دنــبــال یــک بطری  م
روغن می گشتند. واقعا من خودم خجالت 
کشیدم. از این اوضاع چرا هیچ کس جوابگو 

نیست؟
 امان و صد امان از گرانی روغن و برنج.  •

روغن مایع یک ماه پیش قیمت روی قوطی 
ــی قیمتش در مغازه  ــود ول ــان ب ــوم ۱۰ت
۱9تومان شده. نه نظارت وجود داره و نه 
بــرخــوردی. ایــن چه وضــع مملکت داری 

است آخه؟ مردم چه گناهی کردند؟
آن سرمایه داری که مثال جنسی را یک  •

میلیون بوده به بهانه افزایش دالر 5۰ میلیون 
می فروشه معلومه که از ارزان شدن دالر 
ناراحت میشه اما اکثر ما مــردم که درآمد 
ــم اگــه دالر دوبـــاره دو سه هزار  کمی داری
تومان هم بشه باز هم دخل و خرج زندگی 

مون مشکل داره.
بانک مسکن فرزندان شهدای استان رو  •

برای جلسه ای با مدیر منابع انسانی بانک 
مسکن کشور دعوت کرد. اما صبح جلسه 
را لغو  کردند و با بی احترامی گفتند ناهار  
دولتی  هنوز  بانک  ایــن  که  بیایید.خوبه 
است وگرنه فکر می کنم بچه های شهدا رو 
اخراج می کردند!  بهانه میارن که به خاطر 
کروناست اما چطور ناهار خوردن مشکلی 

ندارد ؟ فقط برای جلسه مشکل هست؟
 من ۱8 ساله روزنامه خراسان می خونم!  •

شاید باور نکنید من کارگر سر گذر هستم... 
همون دو تومان رو با بدبختی می تونستم 
جور کنم اما کل روزنامه رو می خوندم. 
االن پولی ندارم که چهار تومان بخرم. ظلم 
کردین هم به ما هم به خودتون! الاقل از 
آگهی هاتون پول بیشتر می گرفتین نه از 
من بیچاره. االن دیگه نمی تونم روزنامه 
بخرم. به هر حال ممنون از زحمات تون.. 

خدا نگهدار...
ــان: مخاطب گــرامــی مــا هــم این  ــراس خ
نــاچــاری گرفتیم.  از ســر  را  تلخ  تصمیم 
متاسفانه به دلیل رکود اقتصادی در کشور 
فضای جذب آگهی مشاغل نیز با مشکل 
مواجه شده است ضمن این که با قیمت 
کاغذ و مواد اولیه فعلی یک نسخه روزنامه 
۱2 هزار تومان است که بخش عمده ای 

از این رقم باید با درآمد آگهی تامین شود.
در  • مردمی  تظاهرات  اخبار  دنیا  تمام   

روسیه را منتشر می کنند به جز ایران. انگار 
هیچ خبری در مسکو نیست . صداو سیما 

الاقل ظاهر قضیه را حفظ کند.
 من قصد دفاع از روزنامه خراسان رو ندارم  •

اما اون عزیزی که فرمودند روزنامه از طریق 
تبلیغات کلی درآمــد کسب می کنه خوب 
نوش جونش این که دلیل نمی شه. شما در 
نظر بگیرید با این قیمت جدید باز هم نسبت 
به هر چیز دیگه ای که می خریم مناسب تره.

عزیزی که فرموده من توی گود نیستم  •
خدمت شون عرض کنم من کارگرم باحقوق 
دو میلیون و نیم اما از قدیم گفتن به دریا هم 
رسیدی انصاف داشته باش. برای شما یک 
آدامس ارزش  بیشتری از این روزنامه دارد. 
متاسفانه خیلی ها سر کیسه رو می گیرن ته 

کیسه رو ول می کنن.
ــاره  • ــادرب ــای م ــاپ پــیــام ه  شما هــم ازچـ

اســتــرداد سپرده از بانک قوامین خسته 
شده اید. زیرا از سه چهار پیام یکی را چاپ 
می کنید. ما پل ارتباط بامسؤلین فقط 

شمارا داریم.
ــرادی همچون خــرازی و عباس  • لطفا اف

بابایی عزیز را با کوتوله های سیاسی که به 
ناحق، سیلی به گوش سرباز مملکت می 

زنند مقایسه نکنید.
 نماینده مجلسی که خــودش نمی تونه  •

قانون رو رعایت کنه و می زنــه تو گوش 
مامور، چجوری می خــواد قانون گذاری 

کنه؟!
نمایندگان مجلس از بازار خبر دارند؟ با  •

حذف ارز یارانه ای قیمت کاالهای اساسی 
چند شــده؟ مابه التفاوت آن به جیب چه 
کسانی می رود؟ اختالف دولت و مجلس، 

دودش به چشم مردم می رود.
 یارانه نقدی یا حقوق ملی ایرانیان روز  •

پانزدهم هر ماه مبلغ ۱5۰ هزار تومان برای 
همه ایرانیان داخل کشور در نظر گرفته 
شــود. این عین عدالت است از فروردین 

۱4۰۰ اجرایی شود.
ــن کشور سمتی  •  اگه آقــای واعظی درای

داشتند یا کاره ای بودند مردم رو به توپ 
می بستند.آخر کار قدری مهربون باشین. 

به کجا چنین شتابان و عصبانی؟
 چــرا در قسمت ورزشــی روزنــامــه دو تا  •

ورزشی نویس پرسپولیس و استقالل نمی 
گذارین تا عدالت برقرار بشه؟ مشخصه 
همیشه در طرفداری استقالل مطلب می 

ذارین.
 چقدر خوب است که با این گرانی کاغذ  •

و روزنامه، صفحه نیازمندی ها را جداگانه 
بفروشید ... من که اصــال نیازمندی ها 
ــدارم. پول بیهوده ندهم و کاغذ  را الزم ن

کمیاب هم مصرف نشود.
خراسان: مخاطب گرامی آگهی و محتوا 
ــت و در تمام  بحث در هــم تنیده ای اس
نشریات جهان نیز آگهی همراه با محتوا 
ــه می شــود چــرا که بسیاری از آگهی  ارائ
به خاطر جلب نظر مخاطبان  دهندگان 
آن نشریه به کاالی خود آگهی می دهند و 
حاضر به چاپ آگهی خود در نشریه خالی 

از محتوا نیستند.
 آقایان لطفا حزب و جناح بازی را کنار  •

ــش را ببیند.  بگذارید تا کشور روی آرام
مردم دیگر طاقت دیدن این همه گرانی و بی 
نظمی را ندارند. عاقبت باید جوابگو باشید.

آقای روحانی خیلی ممنون بابت این همه  •
ارزانی که برایمان به ارمغان آوردید. قیمت 
ها در طول دو سال 2۰ برابر کمتر شده! 
االن مردم راحت می تونن مرغ و گوشت 
بخرند و نیازهایشان را رفع کنند. خدا قوت 

و ممنون!
درد دلی داشتم. پسرم از هشت سالگی  •

ورزش می کند. االن ۱7 ساله است و در 
رشته بوکس و کیک بوکس فعالیت دارد 
خــودش  رو  مسابقات  ــای  ه هزینه  کلیه 
پرداخت می کند. انتقاد دارم از مسئولین 
ورزش خراسان که چرا به فکر جوانان و 
سرمایه های کشور نیستند. کاش از این 
استعدادهایی که در کشور عزیزمان هستند 

استفاده کنند تا هدر نروند.
این هم فریبی بیش نیست دعوت آمریکا  •

به مذاکره مجدد و ورود دوبــاره به برجام. 
هیچ ایرانی حق مذاکره با دولت بایدن را 

ندارد. حماقت کافی است.
این جور که قیمت ها هر روز باال و پایین  •

می ره یا کلید آقای رئیس جمهور گم شده 
یا کلید توی قفل گم شده!

ــوران  • ــام ــه م ــت ک ــونــی اسـ ــه قــان ــن چ ایـ
انتظامی وقتی یک ماشین  یا  راهنمایی 
را متوقف می کنن ، خودشون پیاده نمی 
شن ولی صاحب نقلیه باید تا کمر خم بشه 
که آقایون فرمایش شون رو بفرمایند! خدا 
نکنه کمی تاخیر کنی که واویال! مگر حقوق 

همین آقایون از جیب همین مردم نیست؟
چرا مبلغ ویزیت دکتر را بیمه تکمیلی  •

برای بازنشستگان کشوری پرداخت می 
کند ولی به بازنشستگان تامین اجتماعی 
تعلق نمی گیرد؟ چرا در حقوق و هم در 
خدمات دیگر و...  این قدر تبعیض وجود 

دارد؟
 این پیام آن قدر مهم هست که انتظار دارم  •

بدون مالحظات سیاسی استاندار محترم 
و نماینده مجلس محترم پیگیر آن باشند. 
شاید زیاد این طرح جدی گرفته نشود ولی 
ما در بیمارستان ولیعصر )عــج( بیرجند 
نیاز به یک ساختمان پیش ساخته فوری 
برای بخش اورژانس داریم تا وقتی تعداد 
بیماران کم هست از آن بخش استفاده شود 
و بخش فعلی با مواد ضدعفونی و المپ های 
اولتراسوند و حتی ازن ضدعفونی مطمئنی 
بشود وگرنه با ایــن ضدعفونی ها بعد از 
مدتی همین بیمارستان ها مخزن انواع 

عفونت ها خواهد شد.
 به عنوان یک شهروند سبزواری از رفتار  •

نماینده شهرمان در مجلس از عموم مردم 
عزیزم و نیروی پلیس راهــور عذرخواهی 

می کنم.
قیمت خــودرو را در 2 ســال نزدیک به  •

5 برابر افزایش دادید.هیچ کسی چیزی 
نگفت.حاال که قیمت ها 5 میلیون پایین 
ــدام از نحوه مدیریت صحیح تان  ــده م آم

می گویید و افتخار می کنید.

 در دیدار خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی کشور مطرح شد 

 تجلیل رهبر انقالب اسالمی از برجستگی های علمی
 و اخالص شهید فخری زاده 

خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و 
دفاعی کشور شهید محسن فخری زاده عصر 
ــروز با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار  دی
کردند.حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار 
با تجلیل از برجستگی های علمی و فنی شهید 
فخری زاده و حضور سخت کوشانه آن دانشمند 
عالی مقام در میدان علم و عمل، گفتند: علّو 
مقامی که خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطا 
کرد، مزد زحمات و اخالص کم نظیر او بود و این 
مقام با هیچ یک از مقام های دنیوی قابل مقایسه 
نیست.رهبر انقالب اسالمی، عظمت یافتن نام 
شهید فخری زاده در میان عموم مردم و ابراز 
تأسف بسیاری از جوانان از ناشناخته بودن او 
در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخالص شهید 
دانستند.ایشان همچنین گفتند: همسران 
شهدا در اجر آن ها شریک هستند و از خداوند 
می خواهیم که صبر و آرامش خود را بر دل های 
شما نازل فرماید و به توفیق الهی بتوانید حرکت 

خود را متناسب با شأن شهید ادامه دهید.در 
این دیدار، همسر و فرزندان شهید فخری زاده 
با قدردانی از پیام محبت آمیز و روشنگر رهبر 

انقالب اسالمی پس از ترور شهید فخری زاده، 
تبیین جریان فکرِی شهدای جهاد علمی و 

الگوسازی از آنان را مورد تأکید قرار دادند.

بــر جلوگیری از  مــعــاون اول رئیس جمهور 
رانت های ناشی از قرعه کشی خــودرو تاکید 
ــودرو در  ــرد و گفت: روش هـــای فـــروش خـ ک
چارچوب منطقی و با رعایت حقوق تولید کننده 
و مصرف کننده انجام شود نه به صورت قرعه 
کشی. به  گــزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری 
در نشست رفع موانع جهش تولید با موضوع 
بسته سیاستی جهش تولید در زنجیره صنعت 

خودرو، گفت: حدود 9۰۰ هزار نفر در صنعت 
خودرو و رشته های وابسته اشتغال دارند و باید 
تالش کنیم با جهش تولید در این بخش، موجب 
امیدواری و ایجاد آینده ای روشن برای صدها 
واحد تولیدی شویم که سهم مهمی در اشتغال 
ــد. جهانگیری با اشــاره به  و تولید کشور دارن
برخی اشکاالت در قیمت و کیفیت خودروهای 
تولیدی و موضوعاتی مانند زیان دهی دو خودرو 

ساز بزرگ کشور، بر برنامه ریزی برای مسدود 
ــودرو به  کــردن رانــت هــای ناشی از فــروش خ
صورت قرعه کشی تاکید و اظهار امیدواری 
کرد با تدوین راهکارهای مناسب مطالبات 
تولید کننده و مصرف کننده خودرو برآورده 
شود تا خودرو با قیمت مناسب در اختیار مصرف 
کننده واقعی قرار گیرد و تولید کننده دچار زیان 

هنگفت نشود و دست رانت جویان کوتاه شود.

مخالفت جهانگیری با قرعه کشی برای فروش خودرو 

آزمایش انتقال اطالعات 
به روش کوانتومی بین برج 

میالد و سازمان انرژی اتمی

سومین آزمــایــش انتقال امــن کوانتومی 
فوتون ها از ســازمــان انــرژی اتمی ایــران 
۱۶5۰ متر در  تا بــرج میالد به مساحت 
بــرج میالد رونمایی شــد.ایــن آزمــایــش با 
تجهیزات پیشرفته و به همت متخصصان و 
پژوهشگران مرکز فناوری های کوانتومی 
سازمان انرژی اتمی انجام می شود.در این 
روش انتقال با برقراری ارتباط کوانتومی 
مبتنی بر درهم تنیدگی، پیام ها به شیوه ای 
امن رمزگذاری و انتقال اطالعات در مسیر 
انجام  مدنظر  دونقطه  بین  مشخص شده 

می شود. 
سپس پیام مدنظر توسط کلید کوانتومی 
ــال و در آن جا  ــذاری، به مقصد ارس ــزگ رم
مجددا به کمک کلید کوانتومی که به دلیل 
بهره گیری از درهم تنیدگی کوانتومی قابل 
کــپــی بــرداری و هک نیست، رمزگشایی 
انتقال امن کوانتومی  می شود. آزمایش 
فوتون ها تاکنون در 3 فــاز: آزمایشگاهی 
ساختمان  دو  مابین  متری،   2 فاصله  در 
ــه تــازگــی میان  3۰۰ متر وب بــه مسافت 
کوانتومی  فناوری های  مرکز  ساختمان 
ــرج میالد به  ایـــران تــا تــراز 3۰۰ متری ب
مسافت ۱۶5۰ متر انجام  شده است. این 
دستاوردها به عنوان بخشی از زیرساخت 
مورد نیاز و گامی به سوی ماهواره کوانتومی 

تلقی می شود.

تحرک دیپلماسی اقتصادی ایران در قفقاز 

 وزیر امور خارجه کشورمان که بعد از بحران 
قره باغ برای اولین بار به منطقه بحرانی 
از  مقصد  اولین  در  کند،  می  سفر  قفقاز 
سفر منطقه ای خود روز گذشته در باکو 
پایتخت آذربــایــجــان بــا رئــیــس جمهور و   
وزیرخارجه جمهوری آذربایجان ،همچنین 
مشترک  اقــتــصــادی  کمیسیون  رئــیــس 
ایران و آذربایجان دیدار و گفت وگو کرد.
دیدارهایی که به گفته ظریف در توئیت 
انتهای سفرش می تواند با ایجاد ترتیبات 
منطقه ای، گامی مهم در رسیدن به صلح 

پایدار باشد. 
به گزارش خراسان ،ظریف وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران روز گذشته ابتدا با 
»الهام علی اف« رئیس جمهور آذربایجان 
ــدار و ضمن تبریک پیروزی های اخیر  دی
ــت و ملت جمهوری آذربایجان بر  به دول
تأکید  دوجانبه  همکاری های  گسترش 
ــرد.وی با استقبال از طرح پیشنهادی  ک
رئیس جمهور آذربایجان تحت عنوان ابتکار 
جانبه،  شــش  منطقه ای  هــمــکــاری هــای 
آمادگی ایــران بــرای کمک و همکاری در 
همه زمینه هایی را که به برقراری صلح،  
ثبات و آرامش در منطقه کمک کند ، اعالم 

کرد. 
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این که 
همکاری های فیمابین به ویژه در حوزه های 
اقتصادی آماده جهش است ، افزود : ایران 
آمــاده است تا برای بازسازی مناطق آزاد 

شده خصوصا در زمینه های ساخت و ساز، 
ــدور خدمات فنی - مهندسی، بــرق و  ص
انــرژی، کشاورزی، کشت فرا سرزمینی، 
ــی، بــازســازی مساجد و بناهای  مین روب
تاریخی مشارکت فعال داشته باشد.الهام 
علی اف رئیس جمهور آذربایجان نیز در 
این دیدار با قدردانی از مواضع جمهوری 
اسالمی ایران در تحوالت اخیر در منطقه 
و با برشمردن پــروژه هــای اقتصادی بین 
دو کشور، از حضور شرکت های ایرانی در 
بازسازی قره باغ استقبال کرد .ظریف بعد 
از دیدار و گفت وگو با »الهام علی اف« رئیس 
»جیحون  مالقات  به  آذربایجان  جمهور 

بایراموف« همتای آذری خود رفت. 

ظریف وارد مسکو شد
جمهوری  بــه  ظــریــف  سفر  نخستین  ــن  ای
آذربایجان پس از درگیری اخیر بین این 
کشور و ارمنستان بود. پیش از این ظریف می 
خواست آذرماه به باکو و مسکو سفر کند که 
به دلیل شرکت در جلسات مربوط به بودجه 
در هیئت دولت به تعویق افتاد. پس از آن نیز 
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به تهران 
آمد و با ظریف و دیگر مقامات ایرانی دیدار و 
گفت وگو کرد. وزیر خارجه کشورمان دیشب 
برای رایزنی با مقامات روسیه وارد مسکو 
شد و پس از آن سفر به ارمنستان ، گرجستان 
و ترکیه در دستور کار این تور دیپلماتیک 

منطقه ای قرار دارد.

  آیت ا... رئیسی: محل »طرح« و »حل« مسائل اختالفی 
جلسات خصوصی است نه تریبون های عمومی 

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت وجود انسجام در 
جامعه و همچنین مسئوالن تاکید کرد و افزود: 
تریبون ها نه محل طرح و نه محل رفع مسائل 
اختالفی است بلکه آن چه محل طرح و رفع 
مسائل اختالفی است »جلسات« هستند.به 
گزارش میزان،آیت ا... رئیسی با اشاره به وجود 
جلسات در همه سطوح در کشور، بیان کرد: 
تریبون ها باید محل امیدآفرینی و رفع نگرانی 
مردم و نشان دادن انسجام و آهنگ واحد در 
کشور باشد. تریبون ها اگر به جای رفع نگرانی 
به ایجاد نگرانی بــپــردازد در جهت خالف 
خواست رهبری و مردم حرکت کرده است.

آیت ا... رئیسی افزود: متاسفانه می بینیم که 

گاهی جلسات به محل خوش وبش و تریبون ها 
به محل طرح مسائل اختالفی تبدیل می شوند 
در حالی که این موضوع باید برعکس باشد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که آهنگ 
امروز کشور توانمندسازی هرچه بیشتر ایران 
ــازی و رفــع همه تحریم  اسالمی و خنثی س
هاست، افزود: همه کسانی که دارای تریبون 
و جایگاه اجتماعی و مسئولیت هستند به این 
نکته توجه کنند که ما برای داخل و خارج از 
کشور باید پیام انسجام و برای دشمنان نیز 
یک آهنگ واحد داشته باشیم.آیت ا... رئیسی 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشــاره به 
گزارش دادستان کل کشور درباره بالتکلیفی 

برخی اموال مردم و دولت در انبار های سازمان 
اموال تملیکی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف 
هرچه سریع تر این اموال گفت: برخی اموال که 
به موجب حکم قضایی به نفع دولت مصادره 
می شود به »سازمان اموال تملیکی« که نماینده 
دولت است تحویل داده می شود و این سازمان 
باید برابر قانون در مصرف درست آن ها اقدام 
کند.رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: چنان چه 
اموالی نیازمند به مزایده گذاشتن است باید 
سازمان اموال تملیکی دربــاره آن اقدام و در 
غیر این صورت هرچه سریع تر برای آن  تعیین 
تکلیف کند چرا که ماندن، فرسوده شدن و 

خراب شدن اموال، خالف ضابطه است.
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 پس لرزه های
  قدرت نمایی 
منتقد محبوس
مسکو در اعتراض به دخالت آمریکا در 
امور داخلی روسیه، سفیر واشنگتن را 
فراخواند. تنش بین 2 کشور در دوره 
بایدن افزایش می یابد؟ 

و  پوتین  محبوس  منتقد  نــاوالــنــی،  الکسی 
ــد از زمستان تا پایان  هــوادارانــش وعــده داده ان
تابستان سال آینده به صورت هفتگی به تظاهرات 
ضددولتی خود ادامه دهند. از سن پترزبورگ 
تا سیبری، شهرهای بزرگ روسیه شاهد تجمع 
هــواداران الکسی ناوالنی، سیاستمدار منتقد 
رئیس جمهور روســیــه بــود کــه در اعــتــراض به 
بازداشت او در شهرهای مختلف تجمع کردند. 
حاال »دیمیتری پسکوف« سخنگوی کاخ کرملین 
اعالم کرده است که آمریکا در اعتراضاتی که در 
حمایت از »ناوالنی« برگزار می شود، مداخله 
می کند. این اتهام کاخ کرملین علیه واشنگتن 
پس از آن مطرح شد که سفارت آمریکا در مسکو 
با صدور »اخطاریه تظاهرات« ضمن ذکر محل 
های برگزاری گردهمایی اعتراضی در شهرهای 
مختلف روسیه، به شهروندان خود هشدار داد 
که از شرکت در این اعتراض ها خودداری کنند. 
پسکوف با اشاره به این اقدام گفت: »این اقدام 
به طور مستقیم مداخله قطعی در امور داخلی 
ماست. این حمایت مستقیم از زیر پا گذاردن 
قوانین مدنی فدراسیون روسیه است.« در واقع 
سفارت آمریکا با انتشار این اخطاریه، آدرس 
دقیق محل های برگزاری تجمعات غیرقانونی 
را به معترضان اطالع رسانی کرده است. ضمن 
این که آمریکا  و انگلیس با محکوم کــردن آن 
چه به زعم خود »برخورد خشن و زننده« پلیس 
روسیه با معترضان خواندند، از مسکو خواستند 
تا معترضان و روزنــامــه نــگــاران بازداشتی در 
این اعتراضات را آزاد کند. این در حالی است 
که  سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه 
روسیه،  اعتراض مسکو را به جان سالیوان سفیر 
آمریکا در خصوص حمایت سفارتخانه آمریکا از 
اعتراضات غیرقانونی در روسیه اعالم کرد. به 
گفته زاخــاروا، اعتراض قاطعانه روسیه درباره 
انتشار اطالعات مربوط به اجتماعات غیرقانونی 
در شهرهای روسیه از سوی سفارت آمریکا در 
شبکه های اجتماعی و منابع اینترنتی این مرکز 
دیپلماتیک به سالیوان ابالغ شد. با روی کار آمدن 
دولت دموکرات »جو بایدن« در آمریکا انتظار می 

رود که تنش و اختالف بین روسیه و آمریکا به ویژه 
در زمینه موضوعات حقوق بشری افزایش یابد. 
این مسئله با توجه به ادعای همیشگی دموکرات 
ها در زمینه حمایت از دموکراسی و حقوق بشر 
در دیگر کشورها، اهمیت مضاعف پیدا می کند. 
به گفته برخی کارشناسان، آمریکایی ها مجدد 
با پافشاری بر حوزه حقوق بشر سعی دارنــد تا 
روزهای سختی را برای »والدیمیر پوتین« رئیس 
جمهوری روسیه رقم بزنند و پوتین و تیمش، طی 
چهار سال آینده با چالش  های زیــادی روبه رو 
خواهند بود.  دولت دموکرات آمریکا درحالی 
زبان به انتقاد از نحوه برخورد دولت روسیه با 
معترضان و به ویــژه الکسی ناوالنی سر کرده 
مخالفان کرملین گشوده است که تا قبل از این، 
دموکرات ها همواره مسکو را به دخالت در امور 
داخلی آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری 
ــدن »دونالد  2016 ایــن کشور و روی کــار آم
ترامپ« متهم کرده اند. حتی این مسئله در اواخر 
دوره ریاست جمهوری »باراک اوباما« در دسامبر 
2016 به اعمال تحریم هایی علیه روسیه و 
اخــراج شماری از دیپلمات های این کشور از 
آمریکا منجر شد. این در حالی است که آمریکا 
در سال های اخیر به طور مستقیم و آشکار به 
مداخله در امور داخلی روسیه و تشویق مردم 
این کشور برای برپایی تظاهرات و اعتراضات 
به ویژه در برهه های پس از برگزاری انتخابات 
در روسیه پرداخته است. دولت روسیه بارها 
با انتقاد از مداخله جویی واشنگتن در امور 
داخلی اش دربــاره تبعات این مسئله هشدار 
ــت؛ اقداماتی که با هــدف ایجاد بی  داده اس
ثباتی، افزایش اعتراضات و در نهایت، ایجاد 
زمینه برای شکل گیری تحوالت مطلوب آمریکا 
در روسیه صورت می گیرد. یکی از اقدامات 
مشخص در این زمینه، افزایش کمک های مالی 
و نیز حمایت همه جانبه رسانه ای از مخالفان و 
ایجاد فضاسازی منفی در زمینه اوضاع داخلی 
روسیه است. خواسته واشنگتن روی کار آمدن 
فردی غرب گرا مانند الکسی ناوالنی در رأس 

قدرت در روسیه است.

هلند در وضعیت جنگی 
اعتراض به محدودیت های کرونایی در سراسر هلند به آشوب و درگیری کشیده شد  

وزیر امنیت این کشور معترضانی که بیمارستان را به آتش کشیدند، »اوباش کرونا« نامید  

پلیس ضدشورش هلند با معترضان خشمگین 
از محدودیت های کرونا درگیر شده و صدها نفر 
را دستگیر کرده است. منع رفت و  آمد شبانه )از 
۹ شب تا 4:30( برای اولین بار پس از جنگ 
جهانی دوم و از شنبه اعمال شده است. برای 
متخلفان ۹۵ یورو جریمه در نظر گرفته شده 
است. پارلمان این محدودیت را پنج شنبه تصویب 
کرد اما در شهر آیندهوون معترضان به خیابان 
آمدند تا نارضایتی و نافرمانی خود را نشان دهند 
و پلیس به گاز اشک آور و ماشین آب پاش متوسل 
شد. برخی معترضان مواد آتش زا به سوی پلیس 
پرتاب و سعی کردند جلوی پلیس مانع ایجاد 
کنند، بعضی فروشگاه ها را غارت کردند و شیشه 
مغازه ها را شکستند. در آمستردام، پایتخت، 
تجمع اعتراضی کوچک تری شکل گرفت. یک 
مرکز آزمایش کرونا در شهرک اورک در شمال 
هلند نیز شنبه به آتش کشیده شد. هوگو دیونگ 
وزیر بهداشت هلند این اقدام را زیرپا گذاشتن 
تمام حد و مرزها خوانده اســت. آمستردام و 
تیلبورگ هم ناآرام بوده و در انسِکِدی، مردان 
جوان به یک بیمارستان حمله کرده و یک مرکز 
آزمایش کرونا را آتش زده انـــد. هوبرت برولز 
رئیس شــورای امنیت ملی هلند گفته است، 
هر چه مردم بیشتر خویشتنداری کنند، این 

ــر برداشته  محدودیت های ناخوشایند زودت
می شود. او گفت کسانی که کار های خشن 
می کنند، معترض نیستند بلکه »اوباش کرونا« 
هستند. هلند در واکسیناسیون کرونا که مهم 
ترین راه برداشتن محدودیت ها تلقی می شود 
از دیگر کشورهای اروپایی عقب تر است و کمتر 
از 80 هــزار نفر نوبت اول واکسن را دریافت 
کرده اند. در ابتدای همه گیری، دولت هلند در 
اعمال رفت و آمد شبانه یا اجباری کردن ماسک 
مقاومت کرد و گفت مردم هلند معقول اند و به 
قانون احترام می گذارند و نیازی نیست مثل 
کودک با آن ها برخورد کرد. اکنون عوارض این 
احساس متفاوت بودن ظاهر شده و نزدیک به 
یک سال پس از شیوع کرونا هنوز عده ای نمی 
توانند اقداماتی را که دولت مجبور به اعمالشان 
شده بپذیرند. رستوران ها و بارها از ابتدای پاییز 
در هلند تعطیل و فروشگاه های غیرضروری و 
مدرسه ها هم از ماه پیش بسته شدند. پرواز از 
بریتانیا، آفریقای جنوبی و آمریکای جنوبی هم 
ممنوع شده است. در هلند شمار کل مبتالیان 
به کرونا به یک میلیون نفر نزدیک می شود 
)۹44 هــزار نفر( و 13 هــزار و 646 نفر هم 
جان باخته اند. هلند حدود 17.۵ میلیون نفر 

جمعیت دارد.

یک روز پس از حمله تروریستی در عراق، نظامیان 
سوری قربانی جنازه از گور درآمده داعش شدند. 
یک شنبه شب در کمین گروهک تروریستی داعش 
در جاده دیرالزور - تدمر در شرق سوریه سه نظامی 
این کشور شهید و 10 تن دیگر زخمی شدند. عناصر 
تروریستی داعــش از منطقه »التنف« در جنوب 
سوریه که پایگاه نظامیان آمریکایی در آن منطقه 
واقع شده است، به این منطقه آمده بودند. شامگاه 
شنبه نیز داعش در حمله ای تروریستی در منطقه 
العیث در شرق تکریت )استان صالح الدین عراق( 
نیروهای حشد الشعبی را هدف قرار داد. در این 
عملیات تروریستی 11 نیروی حشد الشعبی به 
شهادت رسیدند و هشت نفر زخمی شدند. افزایش 
تحرکات بقایای عناصر گروه تروریستی داعش در 
سایه فشارها برای خروج آمریکا از عراق و وجود نشانه 
هایی از تالش به منظور ناامن کردن مرزهای عراق 
نگرانی هایی را درخصوص قصد آمریکا و هم پیمانان 
منطقه ای اش بــرای احیای این گــروه تروریستی 
ایجاد کرده است. به نظر می رسد در آغازین روزهای 

ورود دموکرات ها به کاخ سفید، بازسازی داعش 
و ناامن سازی و بی ثباتی مجدد عراق، همزمان با 
تضعیف حشد کلید خورده تا پروژه غربی، عبری، 
عربی برای تداوم حضور در عراق به ویژه به منظور 
تاثیرگذاری بر انتخابات آینده این کشور تکمیل 
شود. »صباح العکیلی« کارشناس امنیتی عراق 
می گوید: »اطالعات تایید شده ای داریم که نشان 
ــاروان های نظامی آمریکا چهار هزار  می دهد ک
داعشی را از خاک سوریه وارد عراق کرده اند و اجازه 
بازرسی و تفتیش این کاروان های نظامی آمریکایی به 
نیروهای امنیتی عراقی داده نمی شود. ما نخواهیم 
توانست داعش را نابود کنیم و حمالت به نیروهای 
امنیتی و حشد الشعبی ادامه خواهد یافت؛ همان 
طور که شب گذشته در استان صالح الدین شاهد 

آن بودیم.« اردیبهشت گذشته، »فاضل البدرانی« 
استاد دانشگاه عراق در گفت وگو با  الجزیره ضمن 
هشدار درباره شبکه سازی مجدد داعش گفته بود: 
»اشتباه استراتژیک مسئوالن سیاسی عراق این 
است که با آمریکا مانند یک دوست برخورد می کنند؛ 
درحالی که داعش در »الصحراء« کمین کرده که 
این موضوع شبیه یک عملیات مخابره غیرمستقیم 
واشنگتن با داعــش است و نشان می دهد ایاالت 
متحده با اصل »گرگ را دم در رها کردن« با عراقی ها 
برخورد می کند؛ زیرا آمریکا می خواهد داعش در 
عراق حضور داشته باشد تا به این ترتیب با تهدید 
حاکمیت این کشور موجب نفرت ملت و افکار عمومی 
از دولت عراق شود.« موج جدید حمالت داعش در 
حالی است که 11 روز پیش کریستوفر میلر، معاون 

وزیر دفاع وقت آمریکا با انتشار اطالعیه ای اعالم 
کرد: »شمار نیروهای آمریکایی در عراق به 2۵00 
نظامی کاهش یافت.« با افزایش حمالت تروریستی 
در عراق، نهاد ریاست جمهوری این کشور ابتدای 
هفته، بیش از 340 حکم اعدام صادر شده از دادگاه 
های ویژه عراق را در پرونده های مختلف تروریستی 
و جنایی صادر کرد. این احکام پس از آن تایید شد 
که صبح روز پنج شنبه دو تروریست انتحاری تحت 
تعقیب نیروهای امنیتی، در منطقه الباب الشرقی 
بغداد خود را میان مردم عادی منفجر کردند که منجر 
به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان شد. 
»حسن التمیمی« وزیر بهداشت عراق آمار تلفات دو 
انفجار تروریستی مذکور را که روز جمعه سوم بهمن 
داعش مسئولیت آن را رسما پذیرفت، 32 شهید و 
110 مجروح اعالم کرد. به گفته علی الحسینی یکی 
از مسئوالن سازمان حشد الشعبی عراق، نیروهای 
این گروه در استان های دیاله، صالح الدین و کرکوک 
برای مقابله با هرگونه عملیات تروریستی در حالت 

آماده باش امنیتی قرار دارند.

اظهار نظر 

عبدالباری عطوان:

 سعودی ها در حال بازنگری
 سیاست های خود هستند

سعودی ها به علت نگرانی از سیاست های دولت 
جدید آمریکا، در حال بازنگری در سیاست های 
ریاض هستند. عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه 
رأی الیوم، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین، 
دربــاره سیاست سعودی ها با به قــدرت رسیدن 
دولت جدید در آمریکا گفت: من به هیچ وجه فکر 
نمی کنم موضع سعودی ها تغییر کرده باشد. هر 
زمان که عربستان به بن بست می رسد و شرایط 
تغییر می کند، یکی از مقامات سعودی می گوید به 
تشکیل کشور مستقل فلسطین و طرح صلح عربی 
پایبند است و هر نوع عادی سازی روابط با اسرائیل 
باید مبتنی بر این طرح باشد اما زمانی که روند عادی 
سازی روابط در اوج خودش قرار داشت، هرگز چنین 
سخنانی نمی شنیدیم. ما شنیدیم که دیدار هایی 
بین بن سلمان ولیعهد و حاکم اصلی سعودی با 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و مایک پمپئو 
وزیر امور خارجه وقت آمریکا در نیوم برگزار شد. 
اکنون دولت ترامپ شکست خورده و کنار زده شده 
است و شکست خورده از کاخ سفید بیرون رفت. 
جرد کوشنر داماد ترامپ بود که عادی سازی روابط 
را تشویق و برای تحقق آن تالش می کرد. تیم ترامپ 
اکنون به طور کامل از صحنه سیاسی خارج شده 
است. عربستان می گوید از تشکیل کشور مستقل 
فلسطین حمایت می کند. اگر این طور است، هدف 
از دیدار ها با مقامات اسرائیلی چه بود؟ من به هیچ 
وجه فکر نمی کنم امارات و بحرین روابط خودشان 
را با اسرائیل، بدون موافقت ریاض عادی سازی کرده 
باشند. بدون شک عربستان از این اقدام استقبال 
کرده است. عقب نشینی سعودی در حالی است 
که دولت های دموکرات در آمریکا هرگز روابط 
خوبی با عربستان نداشته اند. در زمان دولت باراک 
اوباما و دولت بیل کلینتون همین طور بود. احتماال 
عربستان در سیاست های خودش بازنگری کرده 
و در حال بازگشت به سیاست کالسیک خودش 
است که از آن استقبال می کنیم اما به شرط آن که 
جدی باشد، نه این که فقط تاکتیک باشد. اگر واقعا 
سیاست سعودی ها تغییر کرده است، محمد بن 
سلمان باید با صراحت از حمایت از تشکیل کشور 
مستقل فلسطین در مرز های سال 1۹67 و بازگشت 
آوارگـــان فلسطینی سخن بگوید. ما امیدواریم 
سعودی ها از اشتباهات گذشته کسانی که در عادی 
سازی روابط با اسرائیل شتاب زده عمل کردند، 

درس گرفته باشند. 

نفس یانکی ها در کالبد داعش 
در حمله تروریست های داعش به دیرالزور 3 نظامی سوری شهید و10 تن زخمی شدند

تحلیل روز

بازگشت بایدن به چندجانبه گرایی! 

 در حالی که مسلمًا بایدن برخی رویکردهای دولت 
ترامپ در سیاست خارجی را تغییر خواهد داد اما 
در تغییر برخی سیاست های دولــت قبل تعجیل 
نخواهد کــرد. به عنوان مثال بازگشت به پیمان 
زیست محیطی پاریس یا عضویت مجدد در سازمان 
بهداشت جهانی به سرعت صورت گرفت؛ برخی 
اقدامات ترامپ مانند ممنوعیت سفر به آمریکا از مبدأ 
برخی کشورهای اسالمی یا مقررات سخت گیرانه 
مهاجرتی، توسط فرمان اجرایی جدید لغو شدند اما 
درنهایت دولت بایدن برخی سیاست های ترامپ 
را همچنان ادامه خواهد داد. به عنوان نمونه بنابر 
اظهارات نامزدهای تصدی مناصب مختلف در 
جلسات استماع کنگره، نظیر بلینکن وزیر خارجه 
را  بیت المقدس  بایدن  ــت  دول وی،  پیشنهادی 
پایتخت رژیم صهیونیستی دانسته یا خوان گوایدو    را 
رئیس جمهور مشروع دوره انتقالی ونزوئال می داند. 
همچنین بایدن در مقطع فعلی تغییر اساسی در 
جنگ تجاری و تعرفه ای با چین ایجاد نخواهد 
کرد. در همین زمینه بایدن نیز مخالف احداث خط 
لوله نورد استریم 2، بین روسیه و آلمان است و به 
اوکراین سالح های تهاجمی خواهد فروخت. از 
سوی دیگر بنابر سنت دموکرات ها، تأکید بایدن 
بر مسئله حقوق بشر بیشتر است. بنا بر اظهارات 
ــاره حمایت از سعودی ها  بلینکن قــرار اســت درب
در حمالت به یمن و نیز قرار گرفتن حوثی ها در 
فهرست سازمان های تروریستی تجدیدنظر شود. 
آوریل هینز مدیر اطالعات ملی بایدن نیز اعالم کرد، 
گزارش قتل خاشقچی را - که بن سلمان را عامل آن 
می داند-  از طبقه بندی خارج خواهد کرد. مقامات 
جدید دولت آمریکا بازگشت به برجام را مشروط 
به بازگشت ایران می دانند و این مسیر را پیچیده 
می خوانند و معتقدند باید در این مسیر با هم پیمانان 
منطقه ای خود و رژیم صهیونیستی مشورت کنند و 
در نهایت معتقدند توافق با ایران باید شامل برنامه 
منطقه ای و موشکی نیز باشد. درنهایت رویکرد 
بایدن بازگشت به چندجانبه گرایی است اما تغییر 
رویکردها در بسیاری از حوزه ها به سرعت انجام 
نخواهد شد و صرفا جنبه تاکتیکی خواهد داشت. 
بایدن تالش می کند تغییرات مدنظرش در سیاست 
خارجی را در حوزه های کالن، در امتداد و تداوم 

سیاست های ترامپ تعریف کند.

پیشخوان بین الملل 

  دکتر ابوذر گوهری مقدم
international@khorasannews.com

«؛  »لیبراسیون  فرانسوی  ــامــه  روزن یــک  تیتر 
»آرامش پس از توفان«. چهل و ششمین رئیس 
ــاالت متحده، جو بایدن خواستار اتحاد در  ای
کشوری است که از بحران های به وجود آمده در 

دوره دونالد ترامپ متزلزل شده است.

خبر متفاوت 

برنی سندرز، سناتور 7۹ ساله ایالت ورمونت که در 
مراسم تحلیف جو بایدن با دستکش های بافتنی و 
چهره جمع شده از سرما دستمایه طنز و ابتکارات 
در شبکه های اجتماعی شد، روز یک شنبه 24 
ژانویه گفت، خوشحال است که این موضوع احتماال 
می تواند به جمع آوری میلیون ها دالر برای امور 
خیریه کمک کند. کاربران شبکه های اجتماعی 
عکس معروف سندرز را که عکاس خبرگزاری فرانسه 
گرفته است، در عکس های شناخته شده دیگر یا 
موقعیت های دیگر جاسازی کردند. وی  در پاسخ به 
خبرنگار سی ان ان که پرسید آیا او مانند مردم جهان 
از این نوع عکس ها لذت می برد و سرگرم می شود؟ 
گفت، خوشحال می شود که دستکش های دست 
باف، ماسک آبی رنگ و اخم چهره اش بتواند برای 

آمریکایی های بی بضاعت ثمری داشته باشد.

چهره روز 

سناتور جمهوری خواه، میت 
رامنی در مصاحبه با شبکه 
به  نیوز:  فاکس  تلویزیونی 
طـــور شــفــاف ایـــن مــوضــوع 
ــه در  ــی شـــود ک مــشــاهــده م
یک سال گذشته تالشی در 

جهت تقلب در انتخابات آمریکا در حال انجام بوده 
است. این موضوع از طرف رئیس جمهور بایدن 
نبوده بلکه از طرف ترامپ بــوده اســت. ترامپ 
همچنان نفوذ خود را خواهد داشت اما معتقدم که 

حزب ما به اصول خود باز خواهد گشت. 

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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مشکل حلبی روغن و روبالشتی جایزه قهرمانان دوومیدانی!
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سرقت از شهروندان در قالب شرکت حمل بار

رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران از شرکت های 
غیرمجازی که به بهانه حمل اثاث منزل، لوازم آن ها را به 
سرقت می برند گفت که بازتاب زیادی در فضای مجازی 
داشت. ناصر مدیحی طامه درباره شیوه کار این سارقان 
گفته که آن ها با تبلیغ در سایت های مختلف خود را به 
عنوان شرکت حمل اثاثیه جا می زنند و با خودروهایی 
با پالک انتظامی جعلی به سراغ شهروندان می روند و 
اموال آن ها را به سرقت می برند. کاربری نوشت: »به 
نظرم باید پلیس برای تبلیغ توی سایت ها یه پروتکلی 
بذاره که سارق ها نتونن این جوری اموال مردم رو 
بدزدن.« کاربر دیگری نوشت: »قیمت این شرکت های 
غیرمجاز اون قدر نسبت به شرکت های مجاز پایینه که 

خیلی ها رو اغوا می کنه تا برن سراغ اون شرکت ها.«
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زنی که به خودش حسودی کرد و شوهرش را کشت!

روز گذشته تصویر زنی که گفته می شود همسرش را 
با ضربات چاقو به قتل رسانده به جرم این که تصویری 
از او در کنار یک زن جوان پیدا کرده، بازتاب زیادی 
در شبکه های اجتماعی داشت. دیلی استار درباره 
این ماجرا نوشته است: فرد مظنون با دیدن تصویری 
از شوهرش با زن جوانی به شدت عصبانی شد و او 
را به قتل رساند در حالی که آن زن جوان، تصویر 
جوانی خود اوست که در کنار همسرش قرار دارد. 
هرچند این اتفاق در مکزیک افتاده اما خیلی زود در 
شبکه های اجتماعی دست به دست شد و واکنش های 
زیادی را به همراه داشت. کاربری نوشت: »امان از 
این حسادت که چشم آدم رو کور می کنه حتی به روی 
واقعیت ها.« کاربر دیگری نوشت: »کاش خانوم ها این 
خبر رو بخونن و درس عبرتی بشه براشون که الکی به 

شوهراشون شک نکنن.«
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 روبالشتی جایزه قهرمانان دوومیدانی

جایزه عجیب و غریب  نفرات برتر دوی صحرانوردی 
قهرمانی کشور بازتاب زیادی در فضای مجازی پیدا کرد 
و باعث شد رئیس فدراسیون دوومیدانی قول  دهد طی 
روزهای آینده جایزه ای ریالی به مقام آوران اهدا کند. 
شاید باورتان نشود اما به دوندگان برتر این مسابقه 
کشوری روبالشتی اهدا کردند. کاربران به این اتفاق 
واکنش نشان دادند. کاربری به طنز نوشت: »مسئوالن 
برگزاری مسابقه بیشتر برای این که شرکت کننده 
ها با ورزش، سالمتی به دست بیارن این مسابقه رو 
برگزار کردن همین که روبالشتی هم دادن جای تقدیر 
داره.« کاربر دیگری نوشت: »اگه رئیس فدراسیون می 
خواست جایزه نقدی بده باید از اول این کار رو می کرد 
نه حاال که فشار رسانه ای و افکار عمومی زیاد شده.« 
کاربری هم نوشت: »جایزه ای که مسئوالن وعده اون رو 
برای آینده بدن مثل مهریه می مونه، معلوم نیست کی 

گرفته و کی داده!«

 

  3.1     M   views 

بورس به دنبال آیین نام گذاری سالن!

شاید باورتان نشود در همین روزهایی که بسیاری از 
مردم سرمایه هایشان در بورس در حال آب شدن و این 
سازمان بدون رئیس در حال گذران است، یک جلسه 
برای »آیین نام گذاری سالن کنفرانس سازمان بورس 
ایران به نام حجت االسالم سید عباس موسویان« در 
بورس در حال برگزاری است. کاربران زیادی از این 
که مسئوالن بورس به جای برگزاری جلساتی برای رفع 
مشکالت مردم و رشد بورس به دنبال آیین نام گذاری 
سالن هستند بسیار گالیه داشتند. کاربری نوشت: »اگه 
آقای وزیر اقتصاد می دونه توی بورس چه خبره و کاری 
نمی کنه که مقصره اگه نمی دونه هم مقصره که چرا 
نمی دونه سرمایه مردم دست کیاست.« کاربر دیگری 
نوشت: »االن کارمند بورس می تونه برای رشد بورس 
چه کار کنه؟ بهتره مسئوالن رده باال توی بورس دخالت 

نکنن بقیه اش حله.«
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مشکل حلبی روغن!

روز گذشته ویدئویی از بسته بندی جدید روغن نیمه 
جامد در بسته های پالستیکی، در فضای مجازی دست 
به دست شد که واکنش های زیادی را در پی داشت. در 
همین زمینه سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه 
تجارت سازمان صمت البرز گفت: »هم اکنون مشکل 
روغن جامد تولیدی نیست بلکه تولیدکنندگان در 
تامین حلب های بسته بندی این روغن با مشکل مواجه 
شده اند که بنا شده تغییراتی در بسته بندی آن ها داده 
شود تا مشکل عرضه روغن نیمه جامد هم حل شود.« 
کاربران به این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »ماجرای قیف و قیره دیگه، یه روز میگن قیف 
هست قیر نیست، یه روز میگن قیر هست، قیف نیست 
ولی وقتی دوتایی شون هم باشن باز مهندس ناظر 
نیست!« کاربر دیگری نوشت: »واقعا نام دولت تدبیر 
و امید برازنده است که برای حلب روغن هم نتونسته 

تدبیری بیندیشه!«
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کیفیت خودرو در برابر تابلوی شهرداری!

ــودروی داخلی صفر که  ویدئویی از برخورد یک خ
از کارخانه سوار تریلی حمل خــودرو شده با تابلوی 
شهرداری، واکنش های زیادی را به همراه داشت. 
در این ویدئو می بینیم در حالی که تابلوی شهرداری 
هیچ آسیبی ندیده، صندوق عقب و سقف خودرو به 
دلیل بی کیفیت بودن، به طور کامل تخریب شده است. 
کاربران زیادی به این ویدئو واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »بابا همه جای دنیا دارن از ما ورق فوالد 
با کیفیت می خرن بعد خودمون از بی کیفیت ترینش 
برای خودروهای داخلی استفاده می کنیم.« کاربر 
دیگری نوشت: »بی رقیب بودن باعث می شه که تولید 
کننده دغدغه ای برای حفظ مشتری نداشته باشه و نه 
تنها برای ارتقای کیفی تالش نکنه که این جوری روز به 
روز کیفیتش هم کم بشه.« کاربری هم نوشت: »خود 
مدیران خودروسازی ها می دونن چی تولید می کنن که 

حاضر نیستن سوار تولیدات خودشون بشن.«

آلمان    کمک به دروغگویی و پنهان کاری

همان اول به نظر می رسد هیچ کس حاضر نیست پولی برای یاد 
گرفتن راه و رسم دروغگویی و پنهان کاری بپردازد اما گزارشگر 
رادیــو برمن گزارشی با عنوان »دروغ به عنوان یک مدل کار 
تجاری« تهیه کرده که نشان می دهد بسیاری از مردم آلمان حاضر 
به پرداخت پول برای یادگرفتن دروغ و پنهان کاری هستند. محور 
اصلی کار بنیان گذار و مدیر این موسسه را می شود کمک به دروغ 
گفتن و پنهانکاری توصیف کرد. او را می توان دروغگویی حرفه ای 
دانست و خودش می گوید از این بابت عذاب وجدان ندارد. او 
می گوید: »من دروغ گفتن را نه به عنوان امری منفی بلکه ضروری 
می بینم. ما انسان ها برای حفاظت از حریم خصوصی و خانواده 
یا برای این که کسی را نرنجانیم و به او آسیب نزنیم، اغلب دروغ 
می گوییم.« به گفته اشتفان آیبن، تقاضا برای استفاده از خدمات 
شرکت او بسیار زیاد است و همه مشتریانش انگیزه مشابهی دارند 
و نمی خواهند مجبور به توجیه خود شوند. مدیر موسسه می گوید 
تنها بخش کوچکی از مشتریان از خدمات آن برای پنهان کردن 
روابط عاشقانه استفاده می کنند. البته راستی آزمایی این آمار 
با توجه به دروغگو بودن مدیران آن ممکن نیست. این موسسه 

اکنون در اتریش، سوئیس و اسپانیا هم فعالیت می کند.

ژاپن    عذرخواهی کننده حرفه ای

برای برخی از مردم، عذرخواهی کردن کار ساده ای نیست 
اما برای افرادی دیگر گفتن ببخشید کاری بی ضرر و بسیار 
آســان اســت. اگر شما جزو گــروه دوم قــرار می گیرید، می 
توانید یکی از شغل های عجیب جهان را انتخاب کنید و به کار 
مشغول شوید. شرکتی در ژاپن وجود دارد که از طرف فردی 

که می خواهد معذرت خواهی کند یک عذرخواهی حرفه 
ای به شخص دیگری می فرستد. معذرت خواهی که پای 
تلفن انجام یا با ایمیل فرستاده شود، حدود ۹۵ دالر است 
و اگر شخصی بخواهد عذرخواهی کننده حرفه ای رودررو 
عذرخواهی را انجام دهد، حدود ۲۲۵ دالر باید بپردازد. بله! 
استخدام فردی با این شغل چندان هم ساده یا ارزان نیست!

چین    سرویس بهداشتی سیار

بد نیست بدانید حدود 4.۵ میلیارد نفر در خانه هایشان توالت 
ندارند و از سرویس های بهداشتی عمومی استفاده می کنند 
و حــدود یک سوم مــردم دنیا یعنی ۲.3 میلیارد نفر اصال به 
سرویس های بهداشتی ایمن و سالم دسترسی ندارند. شاید 
به همین دلیل باشد که شرکت هایی در چین وجود دارند که 
شغلشان تامین سرویس بهداشتی سیار در جامعه است. افراد 
شاغل در این شرکت ها یک توالت فرنگی روی پشت شان می 
گذارند و در ازای پولی که از مردم می گیرند، سرویس بهداشتی 

را در اختیار آن ها قرار می دهند.

هویت حس روستایی فرانسه چیست؟	 
طبق این قانون اگر یک فرد در روستا به خاطر صدای حیوانات 
مختلف یا بوی پهن و مدفوع حیوانات همسایه ها شکایت کند، 
دادگاه موظف است برای بررسی موضوع ،بازرسی را به منطقه 
بفرستد و پس از بررسی ها اگر روشن شود که این بوی نامطبوع یا 
صدای مزاحم مغایرتی با حس روستایی ندارد، شکایت فرد را رد 
می کند. یکی از سناتورهایی که رای مثبت به این قانون داده گفته 
است: »این قانون می تواند به عنوان ابزاری مفید برای مقامات 
محلی هنگام انجام وظایف آموزشی 
و میانجی گری خود عمل كند. این 
قانون نمونه ای از تنش های رو به 
رشد در حومه شهرها بین ساکنان 
قدیمی و خارجی است که انتظارات 
اقتصادی آن ها اغلب با واقعیت های 
روزمره درگیر است.« البته چندین 
سناتور فرانسوی هم منتقدان این 
قانون را بخشی از تهدید گسترده 
تری برای میراث مقدس روستایی 

فرانسه دانسته اند.

قوانینی که هویت روستاها را از بین می برد	 
 در کشور ما هم برخی اوقات درصدد وضع قوانینی برای 
حمایت از حفظ میراث روستایی برآمده اند و البته برخی 
نمایندگان مجلس در دوره های مختلف بر این باور بوده 
اند که قوانین به سمتی رفته که هویتی برای روستا قائل 
نیست و به تدریج روستاها را به سمت ازبین رفتن می برد. 
مبینی نژاد نماینده مردم اصفهان می گوید: »چندین سال 
از تشکیل دهیاری ها می گذرد اما هنوز برخی از وظایف این 
نهاد را بنیاد مسکن انجام می دهد که باعث می شود مردم 
به جای گرایش به سمت روستا برای امورشان به شهرها 
وابسته باشند.« او برای ایجاد هویت روستایی و جلوگیری 
از مهاجرت به شهرها هم گفته است: »به جای آن که قوانین 
به نحوی باشد که مردم به سمت شهرها سوق داده شوند، 
الزم است روستاها تقویت شود تا ساکنان آن انگیزه ای برای 
ماندن در آن داشته باشند و از مهاجرت آن ها جلوگیری 
شود.« کارشناسان پیش بینی می کنند تالش ها برای حفظ 
بافت و شخصیت روستایی کافی نیست و باید برای جلوگیری 
از مهاجرت و هویت بخشی روستاها کارهای گسترده تری 

صورت گیرد.

در جهان شغل هایی مثل کمک به دروغگویی، عذرخواهی کننده و سرویس بهداشتی سیار وجود دارد

فرانسه به دلیل دادگاهی شدن یک خروس در سال 2019، قانونی برای هویت دهی به روستاها تصویب کرد

شغل دروغگویی و 
رسویس هبداشیت سیار

قانوین برای یک خروس

شاید باورتان نشود موسسه ای در آلمان به طور علنی و رسمی کار خود را که کمک به مشتریان برای پنهان کردن اسرارشان و دروغ 
گفتن است، شروع کرده که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. همین موضوع باعث شد تا در کنار معرفی کار این شرکت به 

چند شغل عجیب و غریبی بپردازیم که در کشورهای مختلف وجود دارد.

در حالی که در کشور ما به هویت روستانشینی توجهی نمی شود، فرانس 24 در 
گزارشی که روز گذشته منتشر کرده نوشت: فرانسه 2 بهمن قانونی با عنوان »هویت 
حس روستایی« تصویب کرد تا »میراث حسی روستا« را تقویت کند؛  البته دلیل پیگیری 
وتصویب این قانون برمی گردد به سال گذشته و دادگاه خروسی در فرانسه که بازتاب 
زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. ماجرا از این قرار بود که یک زوج فرانسوی که از 
آواز سحری خروس همسایه شان در یک روستا به تنگ آمده بودند، به دادگاه شکایت 
می کنند  و دادگاهی برای آن خروس برگزار می شود. تحقیقات محلی می گوید این 
خروس بین ساعت 6 و نیم تا 7 زیر آواز می زند و قوقولی قوقو سر می دهد. در پایان هم 
دادگاه به نفع خروس رای داد و همین باعث شد قانون گذاران درصدد تصویب قانونی 
برای تقویت میراث حسی روستایی برآیند که طبق آن هویت حس روستایی باید در همه 

وجوه حتی منازعات بین روستاییان تاثیر گذار باشد.

روایت جنجایل احمد توکیل 

از غسال ابر بدهکار!
عضو تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی از غسال 

ابربدهکار و نفوذ جن گیرها در بین برخی مسئوالن نوشت

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین 
رجایی، معاون سازمان دیــده بــان شفافیت و عدالت در 
یادداشت مشترکی که بازتاب زیــادی در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی داشت، مدعی شده اند که غسال آیت 
ا... مصباح یزدی که چندی پیش نقل ماجرایی از او توسط 
حجت االسالم صدیقی،  امام جمعه موقت تهران حاشیه ساز 
شده بود، یک اَبربدهکار بانکی است که پیکر های روحانیون 

سرشناس را به خانه خود می برد و غسل می دهد!

غسال ابر بدهکار و نفوذ جن گیرها	 
ــاره این غسال ادعــا شده  در بخشی از این یادداشت درب
است: »غسال آیت ا... مصباح، همان غسال مرحوم آیت ا... 
حق شناس است. همان ابرسرمایه داری که چندی پیش نیز 
برای حجت االسالم پناهیان حاشیه آفریده بود. دیده بان 
شفافیت و عدالت پرونده آقای مطلبی کاشانی را یک پرونده 
ویژه تلقی کرد و با نام بردن صریح از وی، به علما هشدار داد 
از وی بپرهیزند که متاسفانه چندان کارگر نیفتاد. فردی که 
بررسی ها نشان می دهد شبکه بزرگ و تو در تویی از ارتباطات 
با مسئوالن عالی رتبه و روحانیون سرشناس دارد.« او در بخش 
دیگری از این یادداشت آورده: »همچنین، بررسی برخی 
پرونده هایی که در دیده بان شفافیت و عدالت در جریان است 
نشان دهنده نقشی است که متأسفانه جن گیرها و کهانت 
ورزان فاسد در سال های اخیر در اتخاذ تصمیمات مرموزانه 
و ناکارآمدساز و جورافزای برخی از مسئوالن و سرشناسان 

داشته اند.«

چرا امام فریب ثروتمندان را نمی خورد؟	 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش های پایانی 
یادداشتش خطاب به  برخی علما می نویسد: »هیچ از خود 
پرسیده اید چرا امام )ره(، از چنین ثروتمندانی فریب نمی 
خورد؟ البته امام چون جمع شدن ثروت های افسانه ای را از 
راه صحیح آسان نمی دید، وقتی فردی در این بازار کساد 40 
میلیارد تومان خمس می آورد، از خودش می پرسید منبع 
کسب او چیست؟ َمِنشی که در نزد رهبر انقالب نیز می توان 
دید هنگامی که باعث به دام افتادن امثال شهرام جزایری 
می شود. همان شهرام جزایری که معدود وعاظ مشهوری به 
وجوهات کالن او دست رد نزدند و منشاء آن برا یشان سوال 
نشد! همان ها که حتی پس از صدور حکم وی هم از خیرات 
و مبراتش به نیکی یاد می کردند و هرگاه مسئولیت داشتند 
برای نجات ثروتمندان نابکاِر زرپرست، قضات را تحت فشار 
قرار می دادند.« توکلی در پایان از کار غیر قانونی این غسال 
هم می نویسد: »بعید است امام )ره( وقتی می دیدند فردی 
آن قدر به روحانیت عالقه مند می شود که با زیرپا گذاشتن 
مقررات قانونی )مواد 52 و 53 آیین نامه مقررات بهداشتی 
آرامستان ها، ابالغی وزارت بهداشت، درمــان و آموزش 
پزشکی، طی نامه شماره 87075/ت – مورخ 1389/05/09( 
پیکر روحانیان را به منزل خویش می برد و غسل می دهد؛ و چه 
بسا این عشق و شوق وی تنها شامل پیکر علمای سرشناس می 
شود و نصیب پیکر هیچ طلبه فاضل و مهذب ولی گمنامی نمی 

شود، از وی کرامت بپذیرند.«

تکذیب پسر آیت ا... مصباح	 
بعد از بازتاب این یادداشت و روایت احمد توکلی درباره  
این غسال ، سایت مدارا به نقل از حجت االسالم علی 
مصباح یزدی فرزند مرحوم آیت ا... مصباح یزدی در 
واکنش به ادعــای احمد توکلی مبنی بر این که غسال 
پدرش یک ابربدهکار بانکی است، نوشت: »آقای توکلی 
اشتباه می کنند و این اطالعات غلط اســت. بنده این 

موضوع را تایید نمی کنم.«
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گزیده یک توئيت

یک عکس  

۶۰ واحد کارگاهی، خدماتی، کشاورزی 
و  دامپروری در زندان های استان اصفهان 

فعال است.

واکنش سخنگوی دولت به احضار وزیر 
ارتباطات به دادسرا

خراسان  بــا  گفت وگو  در  علی گو«  »محمود 
ــزرگ منجر به شيوع  می گوید: دو اشکال ب
کودک آزاری شده است. اول این که مردم درباره 
جایگاه کودکان در نظام حقوقی و اجتماعی 
آگاهی  الزم را ندارند و دوم این که، خانواده ها 
ــاره فرزندپروری آمــوزش نمی بينند. وی  درب
می افزاید: هم اکنون قوانين خوبی برای دفاع 
از حقوق کودکان و نوجوانان وجود دارد و ما 
می توانيم عليه والدین حکم قضایی بگيریم اما 
بسياری از خانواده ها از این قانونی بی اطالع اند.

درخواست بهزیستی از پلیس فتا       
ــی کــشــور  ــاع ــم ــت رئـــيـــس اورژانــــــــس اج

ــم از  ــی ه ــت ــواس درخ
پليس فتا دارد: »در 
ماه های اخير بيشتر 

ــا به جــای تماس تلفنی با  ــودک آزاری ه ک
123، از طریق فضای مجازی رسانه ای 
شده و به همين دليل کار ما برای پيدا کردن 

آدرس این موارد سخت شده است. 
در مواردی ما مجبور شده ایم بر اساس حدس و 
گمان از روی لهجه افراد حاضر در فيلم، تيم های 
ــا را  چند استان را پای کار بياوریم تا آدرس ه
پيدا کنيم. اما پليس فتا به دليل دسترسی به 
آی.پی ها می تواند کمک حال بهزیستی باشد 

تا شناسایی ها سریع تر انجام شود«. 

رئیس اورژانس اجتماعی کشور: 
   

آزاران از مجازات ها بی خبرند کودک  رسانه های جهان 

یــورونــیــوز:مــشــاور 
عالی پزشکی دولت 
می گوید:  فــرانــســه 
ــان  ــش »داده هـــــــــا ن
ــوع  ــه ن ــد کـ ــی دهـ مـ
جدید ویــروس کرونا که نخستين بار 
در بریتانيا شناسایی شده، هم اکنون 
بين ۷ تا ۹ درصد موارد ابتال در برخی 
مناطق فرانسه را تشکيل می دهد و 

متوقف کردن آن دشوار است.«.

اســـپـــوتـــنـــیـــک:  
ــور  ــهـ ــمـ ــس جـ ــيـ رئـ
ــر  ــي ــم ــه،والدی ــي روس
ــن، اعـــــالم  ــ ــي ــ ــوت ــ پ
ــرد: »اکـــنـــون ما  ــ کـ
واکسن های موثر شناخته شده ای در 
اختيار داریم. آن ها تاکنون در 13 کشور 

ثبت شده اند.«

در   تجمع بازنشستگان مطرح شد

خبر خوش نوبخت برای 
 بازنشستگان تامین اجتماعی

 با یک الیحه دوفوریتی

جمعی از بازنشستگان تامين اجتماعی دیروز مقابل 
سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند و با شعارهایی 
نسبت به وضعيت معيشت و حقوق شان اعتراض 
کردند. آن ها در شعارهایشان خواستار رفع تبعيض 
ميان حقوق شان با دیگر اقشار شدند. در پی این 
تجمع، نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه به جمع 
آن ها آمد و از اجرای همسان سازی گفت و به آن ها 
وعده داد که با الیحه دوفوریتی که به مجلس داده اند، 
اجتماعی  تامين  بازنشستگان  حقوق  وضعيت 
تکان می خورد. او گفت: مطلع شدم که امسال 
همسان سازی برای بازنشستگان تامين اجتماعی 
به صورت 3۰ درصدی انجام شده است؛ چراکه بر 
اساس بند و تبصره 2 قانون بودجه سال 13۹۹، 
سازمان تامين اجتماعی فقط سی درصد دریافتش را 
می توانسته برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
ــه الیحه دوفوریتی در  صــرف کند. ازایـــن رو با ارائ
آذرماه امسال از مجلس محترم درخواست کردیم 
که این منع قانونی مرتفع شود تا از نظر حقوقی 
بازنشستگان تامين اجتماعی نيز تخصيص کامل 
بگيرند. با تصویب این قانون، دریافتی شما به شکل 

قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت.  

  واکسن کرونای »سوئدی« 
به زودی وارد کشور می شود

مسئول ارزیــابــی واکسن کرونای ایرانی گفت: 
واکسن سوئدی کرونا به زودی وارد کشور می شود 
و مــورد تایيد ماست.  محرز گفت: اولویت تزریق 
واکسن کرونا با کادر درمان است. اولویت دوم با 
افراد باالی ۷۰ سال و بيماران دیابتی، قلبی و ریوی 
و افرادی است که سابقه بيماری زمينه ای دارند و بعد 
گروه های دیگر که بيشتر با مردم در ارتباط هستند.

با  مصطفی عبدالهی- مــرگ تلخ »عسل« 
شکنجه های نامادری، سيلی های مهال به گوش 
»بنيامين«، داغ »آتنا« و »بنيتا« بر دل مردم، 
آزار کودک معلول سندروم داون در قزوین، 
و حاال هم تصویری تلخ از حلق آویزکردن یک 
پسر خردسال در مالیر؛ تصویری که خيلی ها 
از عصر شنبه تا امروز آن را دیده اند اما آن قدر 
دردناک است که حتی نمی شود آن را در ضمن 
این گزارش بازنشر کرد. با پيگيری های پليس 
و دستور مقام قضایی، ایــن فــرد کـــودک آزار 
دستگير شد و در اعترافات اوليه اش اعالم 
کرد که قصد شوخی با برادرزاده اش را داشته 
اســت! امــا شاید اگــر می دانست ایــن شوخی 
احمقانه اش، جدا از مجازات و جریمه قانونی 
سنگين که برایش خواهد داشت، چقدر قلب   
مــردم را جریحه دار می کند، حتما دســت به 

چنين کاری نمی زد.

۶۷۰ هزار تماس با اورژانس اجتماعی       
آن طور که رئيس سازمان اورژانس اجتماعی 
بــا خــراســان می گوید،  کشور در گفت وگو 
ــودک آزاری و همسرآزاری اولين  موضوع ک
موضوع تماس های مردمی با 123 است. 
شش ماه  در  می افزاید:  علی گو«  »محمود 
ابتدایی امسال، 6۷۰ هزار تماس با اورژانس 
ــاره  اجتماعی ثبت شــده کــه عمده آن درب
ــوده اســت.  ــودک آزاری و همسر آزاری ب ــ ک
آگاهی  افــزایــش  هرچند  علی گو  گفته  بــه 
مردم منجر به افزایش تماس ها با اورژانس 
اجتماعی شــده اســت، امــا به نظر می رسد 
همچنان موارد بسياری از کودک آزاری ها 
گزارش نمی شود و باید ارتباط مردم با 123 

را تقویت کرد.

گزارش ها از افزایش جهانی کودک آزاری       
ــا در دوره کرونا و  ــودک آزاری ه امــا این که ک
قرنطينه ها بيشتر شــده، موضوعی است که 

سازمان بهزیستی کشور آن را تایيد کرده 
است و گزارش های سازمان های جهانی 
ــم  بــر شيوع آن در همه کشورها صحه  ه
می گذارد. سازمان جهانی بهداشت از سال 
2۰1۷ ميالدی این هشدار را داده بود که 
خشونت عليه کودکان در جهان فراگير شده 
است. یونيسف هم در گزارش چندماه قبل 
خود اعالم کرد: »تعطيلی مدارس و حضور 

طوالنی مدت کودکان در خانه، فشار مضاعفی 
را بر والدین وارد کرده و زمينه کودک آزاری ها 

را هم افزایش داده است«.

قانون چه می گوید؟       
با ایــن حــال شاید اگــر والــدیــن و سرپرستان 
ــان، از مــجــازات هــا و جــریــمــه هــای  ــودکـ کـ
ــودک آزاری مطلع باشند و بدانند که مردم  ک
می توانند از طریق شماره 123، جنایت آن ها 
را گزارش کنند، دیگر جرئت انجام این اقدام 
مجرمانه را نداشته باشند. خردادماه امسال 
بود که رئيس جمهور قانون حمایت از اطفال 
و نوجوانان را ابالغ کرد؛ قانونی که جرایم و 
مجازات های سنگينی را  برای کودک آزاران 

تعيين کرده است، از جمله :
هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا 
سوءاستفاده جنسی شود، بسته به نوع جرم به 
یکی از مجازات های درجه 5، 6، ۷ و 8 محکوم 
خواهد شد. یعنی حبس از 3 ماه تا 5 سال، 
جریمه نقدی از یک تا 8 ميليون تومان، شالق 
از 1۰ تا ۹۹ ضربه، ممنوعيت دائم از یک یا چند 
فعاليت شغلی یا اجتماعی وانتشار حکم قطعی 

در رسانه ها.
این قانون همچنين نيروی انتظامی را به تشکيل 

»پليس ویژه اطفال و نوجوانان« برای حمایت ویژه 
از افراد زیر 18 سال مکلف کرده است؛ طرحی 
که در کميسيون لوایح هيئت دولت در دست 
بررسی است و به نظر می رسد به زودی تصویب 
و ابالغ شود. این قانون و پليس ویژه، روزنه هایی 
است که اميد به برخورد جدی با کودک آزاران و 

البته پيشگيری از آن را بيشتر کرده است. البته 
که ناجا قبل از تصویب و ابالغ این قانون، پليس 
ویژه اطفال و نوجوانان را با توان فعلی در برخی 

کالنتری ها ایجاد کرده است.

نمی توان بــرای هر خــانــواده یک مامور        
گذاشت

روز گذشته، »رضــا مسعودی فر« قائم مقام 
معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه 
قضایيه هم بر اهميت این قانون تاکيد کرد و  
گفت: در این قانون حتی اجازه مداخله قبل از 
وقوع جرم هم داده شده است، در حالی که در 
گذشته تا قبل از تشکيل پرونده نمی توانستيم 
دخالت کنيم«. البته مسعودی فر این نکته مهم 
را هم گفته است که: »ظرفيت قانونی برای 
کسانی که کودک آزاری می کنند وجود دارد 
اما اساس کار کنترل خشم و مهارت زندگی 
است؛ زیرا نمی توان برای هر خانواده مامور 

گذاشت...«.

آی بزرگ ترها ما  بی دفاعیم!
انتشار تصویرشوخی هولناک  حلق آویز کردن  یک کودک قلب بسیاری را جریحه دار کرد؛ رئیس اورژانس 
اجتماعی کشور در گفت وگو با خراسان از آمار باالی کودک آزاری، دالیل افزایش و راه مقابله با آن می گوید  
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محمدرضا فروتن برای بازی در 
فیلم »دختری با لباس ارغوانی« 
اثر خداداد جاللی، با سازندگان 
فیلم مذاکره کرده است. این خبر 
را جاللی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران اعالم و خاطر نشان کرده است که قصه 

فیلم در یک اتوبوس می گذرد.

برای  اسفند  نیمه  حیایی  دارا 
بازی در فصل چهارم سریال »از 
سرنوشت« جلوی دوربین خواهد 
ــارس، قــرار  ــزارش فـ رفـــت. بــه گـ
است این مجموعه در 30 قسمت 

ساخته شود و بازیگران جدیدی به آن اضافه شوند.

سینما و تلویزیون 6

آتیال پسیانی به جمع بازیگران 
سریال »هم بازی« ساخته سروش 
محمدزاده اضافه شد. این بازیگر 
اکنون سریال »باخانمان« را از 
شبکه سه در حال پخش دارد و 

نوروز 1400 با »هم بازی« در تلویزیون دیده می شود.

شهرام حقیقت دوست امسال با 
فیلم »قاتل و وحشی« به کارگردانی 
حمید نعمت ا... در جشنواره فجر 
حضور دارد. این بازیگر فیلم »آنجا 
همان ساعت« محصول سال 97 و 

ساخته سیروس الوند را نیز آماده اکران دارد.

چهره ها و خبر ها

رامبد جــوان از مشخص شدن 
بــرنــدگــان فـــراخـــوان مسابقه 
»خنداننده شو 3« خبر داده و 
ــت کــه 9 نفر منتخب  گفته اس
ــوان، بـــه عـــالوه  ــ ــراخـ ــ ایــــن فـ
15 نفر منتخب فــراخــوان »استنداپ شو«، در 

»خنداننده شو« با یکدیگر رقابت می کنند.

افسانه بایگان از فردا بازپخش 
ــال »وضــعــیــت ســفــیــد« به  ــری س
کارگردانی حمید نعمت ا... را از 
شبکه آی فیلم روی آنتن خواهد 
داشت. این سریال که جزو آثار 

محبوب تلویزیون است، هر روز ساعت 18 روی 
آنتن می رود.

سه شنبه 7 بهمن   1399
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 مائده کاشیان  

اخبار

»مرد هزارچهره« در آی فیلم

سریال طنز »مــرد هزارچهره« با بــازی مهران 
مدیری پس از پایان پخش مجموعه »پایتخت« 
به نمایش  ــل کشور  ــرای آی فیلمی های داخ ب

گذاشته می شود.
به گــزارش ایلنا، مجموعه »مرد هزارچهره« به  
از  مدیری،  مهران  نقش آفرینی  و  کارگردانی 
پنج شنبه شب روی آنتن می رود. این مجموعه 
طنز محصول سال 1387، روایتگر داستانی 
اجتماعی است و موقعیت های مختلفی را به 
تصویر می کشد که ممکن است برای هر شخصی 
اتفاق بیفتد تا به جای دیگری اشتباه گرفته شود. 
عالوه بر مهران مدیری که نقش اول این سریال 
را ایفا کرده است، 34 بازیگر سرشناس دیگر 
همچون علیرضا خمسه، پژمان بازغی، سیامک 
انصاری، شقایق دهقان و بهاره رهنما در »مرد 

هزار چهره« حضور دارند.
این مجموعه تلویزیونی از پنج شنبه 9 بهمن هر 
شب ساعت ۲1 روی آنتن کانال فارسی آی فیلم 
می رود. ساعت های 5 و 13 نیز زمان بازپخش 

آن خواهد بود.

سرنوشت »شیشلیک« و »قاتل و 
وحشی« چه می شود؟

ــا دو  فیلم سینمایی »شیشلیک« به  ایــن روزه
و  و »قاتل  کارگردانی محمدحسین مهدویان 
وحشی« در میان آثار ارائه شده به جشنواره کمی 

خبرسازتر از دیگر آثار هستند.
به گزارش فارس، سعید رجبی فروتن معاونت 
ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در این باره 
گفت: »تعامل میان تهیه کنندگان و سازندگان 
آثار با معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان بسیار 
خــوب اســت و همه تــالش می کنیم تا نظرات 
اصالحی به درستی انجام شود. این مهم در تمام 
دوره ها با توجه به سابقه حضورم در وزارت ارشاد 
بــوده و همیشه به این مهم توجه شده است که 

بتوانیم به یکدیگر کمک کنیم.«
وی به این پرسش که باالخره این دو فیلم پروانه 
نمایش دریافت کردند یا خیر پاسخ صریحی نداد 
و پاسخ را موکول به امروز و اعالم اسامی فیلم های 
جشنواره سی و نهم فیلم فجر توسط محمدمهدی 

طباطبایی نژاد دبیر جشنواره فیلم فجر کرد.

معموال پس از این که یک بازیگر در ژانر کمدی 
مورد استقبال قرار می گیرد و فیلم های کمدی 
متعددی بازی می کند، کمتر اتفاق می افتد که 
نقش های جدی در آثار غیرکمدی به او سپرده 
شود، اما تعدادی از بازیگران محبوب کمدی 
با پذیرش نقش های جدی و درخشش در آن، 
توانسته اند فرصت بازی در نقش های سخت و 
پرچالش را داشته باشند و برچسب بازیگر کمدی 
را از روی خود بردارند. تعدادی از این بازیگران 
با فیلم های اجتماعی و نقش های متفاوتی در 

سی ونهمین جشنواره فجر حضور دارند.

مهران احمدی	 
آثار  مهران احمدی بیشتر به عنوان بازیگر 
کمدی مشهور است و فیلم »کوسه« و »سگ بند« 
آخرین فیلم های کمدی او هستند که هنوز 
اکران نشده اند، اما حضور پررنگ احمدی در 
این ژانر باعث نشده است پیشنهاد نقش های 
جــدی را نپذیرد. او امسال توجه خاصی به 
فیلم های غیرکمدی داشته و در فیلم »ابلق« 
اثر نرگس آبیار، »لیپار« ساخته حسین ریگی 
و »روز ششم« به کارگردانی حجت قاسم زاده 
اصل ایفای نقش کرده است. مهران احمدی 
در »ابلق« و »روز ششم« نقش مکمل بازی کرده 
است. فیلم بــرداری »لیپار« در چابهار انجام 
شده و احتماال این بازیگر چالش استفاده از 

لهجه را در این فیلم داشته است.

بهرام افشاری	 
بهرام افشاری با سریال »پایتخت« به شهرت 
رسید و توجهات را به خود جلب کرد. او چه 
ــازی در  پیش از شهرت و چه پس از آن، از ب
ــرده و این  نقش های جــدی هــم استقبال ک
ــدازه کاراکترهای بامزه، به  نقش ها را به ان
خوبی ایفا کرده است. اکنون این بازیگر با فیلم 
غیرکمدی »صحنه زنی« اثر علیرضا صمدی 
و »بعد از اتفاق« ساخته پوریا  حیدری اوره در 
جشنواره فجر حضور دارد. بهرام افشاری تا به 
حال به استثنای فیلم »کارگر ساده نیازمندیم« 
که در جشنواره سی وپنجم اکران شد، حضوری 
جدی در جشنواره فجر نداشته است و اکنون 
حضور در سی ونهمین دوره اتفاق مهمی برای 

او خواهد بود.

هومن برق نورد	 
هومن برق نورد نیز جزو بازیگرانی  است که 
حضورش در فیلم  ها و سریال ها تنها محدود 
به آثار کمدی نبوده است. او امسال در فیلم 
»جوجه تیغی« ساخته مستانه مهاجر و »لیپار« 
ایفای نقش کرد و در هر دو فیلم نقش های 
متفاوتی را برعهده داشت. »جوجه تیغی« 
متقاضی حضور در جشنواره نبود، اما »لیپار« 
در جمع 6۲ فیلم واجد شرایط برای داوری 
قــرار دارد و هومن بــرق نــورد امسال با این 
فیلم در جشنواره دیده می شود. تصویری 
که از این بازیگر در »لیپار« منتشر شده نشان 
فیلم  در  متفاوتی  بسیار  گریم  او  می دهد 
داشته و احتماال نقش یک شخصیت بلوچ را 

بازی کرده است.

پژمان جمشیدی	 
پژمان جمشیدی در فیلم های کمدی زیادی 
بازی کرده و در چند فیلم غیرکمدی هم حضور 
داشته، اما نقش های او در این آثار نیز بامزه 
بــوده و جمشیدی هنوز نتوانسته به واسطه 
بازی در این فیلم ها خودش را به عنوان بازیگر 
جدی آثار اجتماعی معرفی کند. »خط فرضی« 
ساخته فرنوش صمدی و »دوزیست« اثر برزو 
نــیــک نــژاد، آخــریــن فیلم های غیرکمدی او 
هستند. »دوزیست« در جشنواره سال گذشته 
رونمایی شد و نقش جمشیدی رگه هایی از 
کمدی داشــت، اما »خط فرضی« امسال در 
جشنواره به نمایش درمی آید. باید دید پژمان 
جمشیدی موفق شده است در این فیلم توانایی 

جدیدی از خود نشان بدهد.

مجید صالحی	 
بیشتر فیلم  ها و سریال های کارنامه مجید 
صالحی، کمدی است و او عالوه بر بازیگر، به 
عنوان کارگردان هم در این ژانر فعالیت کرده 
است. صالحی همچنین مدتی اجرای برنامه 
طنز »ام شو« را هم بر عهده داشت. او به تازگی 
تنها نقش های جدی و بازی در آثار غیرکمدی را 
پذیرفته است. یکی از این آثار فیلم »صحنه زنی« 
است که مضمونی اجتماعی دارد و این بازیگر در 
آن با یک نقش کامال جدی ظاهر شده و با بهرام 
افشاری که او نیز بازیگر کمدی است همبازی 
بوده است. مجید صالحی از روز جمعه با سریال 
»سیاوش« به نمایش خانگی می آید و با نقش 
متفاوتی مانند یک شخصیت الت در این مدیوم 

دیده می شود.

رضا عطاران	 
سابقه درخشان رضا عطاران در ژانر کمدی 
باعث شده است این ستاره بیشتر به عنوان 
بازیگر کمدی و چهره ای طناز شناخته شود، 
اما او تا به حال در چند فیلم غیرکمدی از جمله 
»دهلیز« بهروز شعیبی هم بازی کرده  است 
و می تواند نقش های جــدی را هم به خوبی 
ــن« در فیلمی به  بــازی کند. شخصیت »روش
همین نام ساخته روح ا... حجازی جدیدترین 
نقش جدی است که عطاران آن را ایفا کرده 
است. نقش او در این فیلم بی ارتباط به حرفه 
خود واقعی او نیست و »روشن« یک مرد عاشق 
بازیگری اســت. رضا عطاران امسال عالوه 
در  »شیشلیک«  کمدی  با  حجازی،  فیلم  بر 

جشنواره فجر حضور دارد.

جواد عزتی	 
جواد عزتی  تاکنون با بازی فوق العاده خود در 
نقش های جدی متفاوت، موفق شده است 
بارها توانایی اش را به عنوان یک بازیگر در 
ژانرهای متنوع ثابت کند، اما به واسطه تعدد 
آثار کمدی که این ستاره در سینما و تلویزیون 
بازی کرده است، او نیز جزو بازیگران این ژانر 
به شمار می آید. یکی از فیلم های غیرکمدی 
جواد عزتی »بعد از اتفاق« ساخته پوریا حیدری 
اوره است که در سی ونهمین دوره جشنواره 
اکران می شود. او در این فیلم نقش یک پدر 
را بازی کرده که از طبقه ضعیف جامعه است. 
عزتی که معموال جزو بازیگران پرکار جشنواره 
بوده است، امسال تنها این فیلم را در جشنواره 

دارد.
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درنگ

 نقدی بر سخنان بی موقع
 رئیس انجمن مفاخر درباره فارابی

 آقای بلخاری! مراقب بازی 
در زمین ترکیه باشید

نوائیان – رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
دیروز و در گفت وگویی با ایرنا، مطالبی را درباره 
حکیم بزرگ ایرانی، ابونصر فارابی اظهار کرد 
که البته بیشتر بخش های آن، آموزنده و درخور 
تحسین اســت؛ به ویــژه آن کــه خبر داد پرونده 
مربوط به نامیدن سال 2021 به عنوان »سال 
گرامیداشت فارابی« به صورت مشترک، توسط 
ــه شده و این  ــران و قزاقستان به یونسکو ارائ ای
اتفاقی مبارک است. با وجود این، جناب دکتر 
گفته بود:  سخنانش  بین  در  بلخاری  حسن 
»فارابی به دلیل تسلط بر دانش های گوناگون، 
جامع االطراف و دانشمند نوع بشر است و تنها 
به ایران و اسالم تعلق ندارد.« این سخن، البته 
از باب نشان دادن گستره دانش فارابی و بدون 
مرزبودن چنین موهبتی، قابل قبول و بدون 
ایراد به نظر می رسد، اما در شرایطی که ترکیه و 
برخی کشورها، به بهانه گستره فرهنگ جعلی 
خود  به  فــارابــی  انتساب  مدعی  مدنظرشان، 
شده اند و بدون رودربایستی، به دنبال سرقت 
شخصیت های علمی و فرهنگی ما هستند، این 
سخنان می تواند مصداق »گزک«دادن به دست 
سارقان میراث معنوی فرهنگ ما باشد. فارابی 
هدیه فرهنگ ایرانی به جامعه جهانی است؛ 
بی تردید آقــای دکتر بلخاری هم معتقدند که 
این درخت پرثمر و نیکو، در خاک غنی فرهنگ 
با تمام گستره جغرافیایی اش، ریشه  ایرانی، 
دارد؛ از همین رو، ضروری است که وقتی از او یاد 
می کنیم و در پی گرامیداشت وی هستیم، پرچم 
فرهنگ ایرانی را باال بگیریم و فارابی را فرزند 
شایسته این فرهنگ و هدیه ای از سوی آن برای 
همه انسان های اهل فکر و اندیشمند بدانیم. 
می دانم، شاید بگویید این دیگر سخت گیری 
است! اما در شرایط فعلی، باید برای هرسخنی در 

این زمینه، نیک اندیشید و مواظب بود.

تلویزیون برای شاهنامه برنامه نداشت	 
ایمان شیعه، تهیه کننده »فــیــروزان« دربــاره 
شکل گیری ایده ساخت برنامه و انتخاب متن 
شاهنامه گفت: »همیشه دغدغه ما در حوزه 
هنرهای نمایشی، ادبیات و نمایش های کهن 
ایرانی بوده است. ما قباًل برنامه ای در حوزه 
شاهنامه نداشتیم. برنامه ادبی داشتیم، ولی 
به طور مشخص به متن شاهنامه پرداخته نشده 
بود. فروردین امسال در اوج کرونا، ایده تولید 
این برنامه شکل گرفت و کار شروع شد«. شیعه 
در ادامه صحبت هایش از استادان شاهنامه پژوه 
و مراکزی مانند دانشگاه فردوسی و کتابخانه 
ملی ایران که در فرایند ساخت برنامه »فیروزان« 
ــرد: »دکــتــر اســـدا...  ــاد ک نقش داشــتــه انــد، ی
معظمی گودرزی که راوی این برنامه هستند، 
از استادان زبان شناسی و شاهنامه شناسی اند 
که سال ها در این زمینه کار کرده اند. مطالعه و 

ارتباط با دانشگاه فردوسی مشهد، کتابخانه 
ملی ایران و... در دسترسی ما به منابع کمک 
کرد تا کاری غنی از لحاظ علمی ساخته شود و 
از طرفی بتوانیم با مردم عادی که شاید تا به حال 

شاهنامه نخوانده اند، ارتباط برقرار کنیم«.

آشنا کردن جوان ها با نقالی برایمان مهم بود	 
یکی از انــواع روایت های شاهنامه در برنامه 
»فیروزان« نقالی کودکان و نوجوانان است. 
تهیه کننده برنامه درباره روند انتخاب نقال ها  
گفت: »بــرای من خیلی مهم بود که فرهنگ 
نقالی در میان کودکان و نوجوانان رواج پیدا 
کند و از همان سنین پایین با ادبیات کهن 
فارسی آشنا شوند. نقاالن مسن  و حرفه ای هم 
داشتیم، اما چون بخشی از رسالت شبکه دوم 
سیما در قبال مخاطبان کودک و نوجوان است، 
خواستیم این فرهنگ سازی را بــرای سنین 
پایین جامعه آغاز کنیم. برای انتخاب نقاالن 
هم با مراکز مختلف شاهنامه خوانی از جمله 
بنیاد فردوسی ارتباط برقرار کردیم که به کمک 
ما آمدند«. شیعه در پاسخ به این که آیا تا به حال 
بازخوردهای این برنامه راضی کننده بوده 
است، گفت: »تا حاال 6 قسمت از برنامه پخش 
شده و 20 قسمت دیگر باقی مانده است. خیلی 
از کودکان و نوجوانان، پدرها و مادرها برنامه را 
دنبال کرده اند و خواسته اند تعداد قسمت های 
بیشتری در هفته پخش شود و زمان برنامه هم 
افزایش یابد. جالب این که ما تنها در سه برنامه 
اول، فراخوان نقالی پخش کردیم که تا کنون 

حدود 60 فیلم نقالی برای ما ضبط و ارسال 
شده است«.

4 نوع روایت در 15 دقیقه	 
در ادامــه به ســراغ زهــره غالمی، کارگردان 
برنامه ادبی »فیروزان« رفتیم و از او درباره 
انواع شیوه های روایت در این برنامه پرسیدیم 
ــه گــفــت: »نــقــالــی یــکــی از قدیمی ترین  ک
ــت؛ ادبیات  شکل های روایــت در ایــران اس
ــاالن سینه به سینه  ــق ــا تــوســط ن شــفــاهــی م
روایت شده است؛ بنابراین، یکی از بهترین 
شیوه های روایــت بود که تنوع روایــِت صرف 
مــا را بیشتر مــی کــرد. ادبــیــات زورخــانــه ای 
هم در ایــران قدمتی طوالنی دارد. ازایــن رو 
موسیقی برنامه هم از همین جنس انتخاب 
ــم از  شـــد. مــوشــن گــرافــیــک هــای بــرنــامــه ه
نقاشی های کالسیک ایرانی بهره گرفته  و به 

تفهیم روایــت کمک کرده است. در نتیجه 
ــت راوی که  ــت داریــم؛ روای ما چهار روای

بعد  وارد می شود،  به شکل تخصصی 
روایت نقالی، سپس مرشدخوانی و 

دیگری ساختار موشن گرافیک که 
به شکل دیگری روایت می کند«. 
غالمی درباره این که »فیروزان« 

به همه یا بخشی از داستان های 
شاهنامه می پردازد، گفت: 

بخش  اول  فــصــل  »در 
اساطیری و پهلوانی 

ــت می شود. ما  روای
قــســمــت هــای  در 
بخش  پخش شده، 
اســاطــیــری را به 

و  رسانده ایم  پایان 
وارد بخش پهلوانی)از 

زمان تولد زال( شده ایم. 
بـــخـــش پـــهـــلـــوانـــی بــا 

مرگ رستم به پایان 
مــی رســد. هدفمان 

ــه در  ایــن اســت ک

فصل دوم وارد بخش تاریخی شاهنامه شویم 
و داستان هایی از بخش اساطیری که باقی 
مانده است، از جمله داستان ضحاک را هم 

روایت کنیم«.

موسیقی

 اسفندماه؛ زمان انتشار
 آلبوم جدید صادقی

تازه ترین آلبوم رضــا صادقی، دو ســال پس از 
انتشار آلبوم »زندگی کن«، روانه بازار خواهد 
شد. به گزارش ایران آرت، جدیدترین آلبوم رضا 
صادقی، اسفندماه به بازار عرضه خواهد شد. 
شنیده ها حکایت از آن دارد که این آلبوم احتمااًل 
با نــام »حواست به من باشه« منتشر می شود 
و شامل هشت قطعه اســت. جدیدترین آلبوم 
رضا صادقی به تهیه کنندگی میالد ماهان راد 
در  لیما  هــنــری  فرهنگی  موسسه  ــوی  س از  و 
اختیار مخاطبان قرار می گیرد. همکاری این 
تهیه کننده با رضا صادقی، پیش از این در آلبوم 
»زندگی کن« هم اتفاق افتاده بود. آلبوم رضا 
صادقی این روزها مراحل پایانی تولید را سپری 
می کند و طی روزهای آینده، جزئیات بیشتری از 

این اثر اعالم خواهد شد.

 ذائقه موسیقی ایرانیان
 »سنتی« اول، »پاپ« دوم

نتایج یک نظرسنجی مردمی، آمــاری از سرانه 
ــای موسیقی  ــک ه ــب ــرف مــوســیــقــی و س ــص م
موردعالقه مردم را در کشور ارائه داده است. به 
گزارش ایسنا، طبق پژوهش»موج سوم پیماش 
فرهنگی  کــاالهــای  مصرف  وضعیت  سنجش 
موسیقی  بخش »سبک های  در  ایــــران«؛  در 
مــوردعــالقــه«، در اولــویــت اول، 46.2 درصــد 
مخاطبان موسیقی گفته اند که بیشتر به موسیقی 
سنتی گوش می دهند، 37.1 درصد نیز بیشتر 
به پاپ ایرانی، 9.6 درصد موسیقی محلی، 3.9 
درصد راک و رپ ایرانی و در مراحل بعدی، به 
ترتیب به موسیقی کالسیک خارجی، پاپ و راک و 
رپ خارجی گوش می دهند. در اولویت دوم، پاپ 
ایرانی پرطرفدارترین نوع موسیقی است. در میان 
مخاطبان موسیقی، موسیقی پاپ ایرانی با 34.2 
درصد و موسیقی محلی با 33.7 درصد باالترین 
شنونده را دارد. پس از آن ها، به ترتیب، موسیقی 
راک و رپ ایرانی با 12.7 درصد، پاپ خارجی 
با 5.1 درصد، کالسیک خارجی با 3.8 درصد، 
راک و رپ خارجی با 2.2 درصد و سنتی ایرانی با 

0.7 درصد شنونده قرار دارد.

آشتی کنان تلویزیون و شاهنامه
 پس از مدت ها کم توجهی به شاهکار فردوسی، برنامه متفاوت »فیروزان« 

با نقالی کودکان و طنین موسیقی زورخانه ای، روی آنتن است 

الهه آرانیان - هزار و چندسال از آن روز که حکیم فردوسی کار نظم شاهنامه را به پایان رساند، 
می گذرد و هنوز که هنوز است این کتاب برای اهلش حرف و نکته تازه دارد. یکی از راه ها برای آشنایی 
مردم و به ویژه نسل جوان با متن شاهنامه و فرهنگ شاهنامه خوانی، کشاندِن آن به دنیای هنر و تصویر و 
استفاده از شیوه های جذاب روایی است. برنامه ادبی »فیروزان« که پخش آن از 26 آذرماه در شبکه دوم 
سیما آغاز شده)هرچهارشنبه، ساعت 19:45( توانسته است با به کارگیری شیوه های متنوع روایت، 
از جمله نقالی و روایت زورخانه ای، داستان های شاهنامه را برای مخاطب نوجوان و جوان بازگو کند. 
به مناسبت پخش این برنامه ادبی که در خشک ساِل برنامه های ادبی تلویزیون، اتفاق مبارکی است، 

با تهیه کننده و کارگردان آن گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.
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تست هوش هوش منطقی

به شکل باال نگاه کنید، با توجه به منطق شکل، آیا 
می توانید بگویید 5 ضلعی بعدی کدام است؟
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هوش منطقی :    گزینه )ج(  با کمی دقت حتما متوجه شدید که مجموع اعداد در 
هر ردیف و ستون برابر 25 است پس گزینه ج، گزینه مناسب است.

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 آوریــد ما در این 
جا فقط به تعدادی از آن ها اشــاره 

کرده ایم.
سه حرفی: اسم، امر، رام، ران، رای، 
سیر، سیم، سین، مین، مسی، نرم، 

یمن و ...
چهار حرفی: اسیر، نسیم، سیار، 
امیر، سرما، ســاری، مسیر، سایر، 

سیما و ...
پنج حرفی: رامین، سیمان، سینما

شش حرفی: ریسمان و سمینار

با توجه به اعداد داده شده در شکل باال، گزینه 
مناسب برای جای خالی را پیدا 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.

بازی ریاضی:   با توجه به اطالعات 
داده شد،ه پاسخ 76389 است.

خفن استریپ:   محالت

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

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:

معمای تقویم سال:پاسخ صحیح گزینه )ب( است. برای این کار باید ابتدا 
تعداد روزها از 5 بهمن تا 10 خرداد را باهم جمع کنیم. یعنی 25 روز از بهمن 
را به عالوه 29 روز اسفند، 31 روز فروردین، 31 روز اردیبهشت و 10 روز 
خرداد کنیم که می شود 126 روز. حاال این 126 را تقسیم بر تعداد روزهای 
هفته می کنیم که پاسخ می شود 18 هفته کامل. چون این تقسیم باقی مانده 
ندارد یعنی درست 18 هفته از همان روز دوشنبه می گذرد پس 10 خرداد در 

تقویم روز دوشنبه است.

معمای قورباغه جهنده: گزینه 
)الــف( صحیح اســت. خب اختالف 
پرش قورباغه و ملخ 25 سانتی متر 
است و فاصله بین آن ها هم 500 
سانتی متر . حاال برای این که زمان 
رسیدن این دو را به هم محاسبه کنیم 
کافی است فاصله بین آن دو را تقسیم 
بر اختالف پرش شان کنیم که می 

شود 20 پرش.

عددیاب

شش رقمی: 

   283495 – 293478
   895312 – 542137

365198 - 274586

سه رقمی: 

   369 – 289 – 425
   426 – 659 – 981

735 - 769 – 513

چهار رقمی:

   8958 – 6412
   9317 – 7536
4986 - 2348

پنج رقمی: 

   74596 – 28312
   89365 – 59821

24573 - 98754
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معما )2(

معما )1(

تقویم سال

اگــر در یك ســال 5 بهمن روز دوشنبه باشد، 10 
خرداد سال بعد چه روزی از هفته است؟ )ماه اسفند 

را 29 روزه درنظر بگیرید.(
الف( شنبه      ب( دوشنبه      ج( سه شنبه      د( پنج شنبه

قورباغه جهنده

یك قورباغه 5 متر عقب تر از یك ملخ قــرار دارد و 
می خواهد ملخ را شكار كند. قورباغه در هر پرش 
50 سانتی متر و ملخ در هر پرش 25 سانتی متر به 
سمت جلو جابه جا می شود. اگر به ازای هر پرش 
قورباغه، ملخ نیز همزمان یك پرش انجام دهد، پس 
از چند پرش قورباغه می تواند به ملخ برسد و آن را 

شكار كند؟
ب(25 پرش       الف(20 پرش       
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در امتداد تاریکی

کوتاه از حوادث

رازی در پرونده پزشکی یک دختر

با آن که خــودم پزشک بــودم، اما هیچ گاه متوجه 
رفتارهای نامتعارف همسرم نشدم تا این که روزی 
به دنبال وقوع یک حادثه تلخ، پرونده پزشکی او را 
مطالعه کردم و از شدت تعجب در جایم میخکوب 
شدم و ... این ها بخشی از اظهارات جوان 32 ساله 
ای است که سفره غم هایش را در دایره مددکاری 
اجتماعی کالنتری سناباد مشهد گشود. او که 
روزهای تلخ و غم انگیزی را می گذراند، درباره راز 
پنهان همسرش به کارشناس اجتماعی کالنتری 
گفت: چهار ســال قبل بــرای گــذرانــدن یک طرح 
خدمتی بعد از پایان تحصیالت دانشگاهی به یکی 
از بیمارستان های مشهد معرفی شدم. هنوز یک 
ماه بیشتر از حضورم در آن بیمارستان نمی گذشت 
که عاشق متانت و وقار یکی از اعضای کادر درمانی 
شدم. او اگرچه پزشک نبود اما به  دلیل این که در 
یکی از رشته های زیرگروه پزشکی تحصیل کرده 
بود، اطالعات خوبی در این باره داشت و به بیماران 
کمک می کرد. حدود یک سال از ماجرای آشنایی 
من و »یکتا« می گذشت که روزی پیشنهاد ازدواج 
را مطرح کردم چرا که در این مدت او را کامال زیرنظر 
داشتم و چیزی جز ادب و سنگینی از او ندیدم.  
خالصه به خواستگاری یکتا رفتم و خیلی زود مراسم 
عقدکنان ما برگزار شد. چند ماه بعد از ازدواج بود 
که متوجه شــدم همسرم پنهانی داروهــایــی را به 
صورت منظم مصرف می کند. این موضوع شک مرا 
برانگیخت. وقتی این داروها را بررسی کردم تازه 
دریافتم که همسرم دچار نوعی بیماری اعصاب و 
روان حاد است و داروهایش را با تجویز روان پزشک 
مصرف می کند. ابتدا اهمیتی به موضوع ندادم 
چرا که او زیرنظر پزشک دارو مصرف می کرد و هر 
فردی احتمال دارد به این نوع بیماری ها مبتال شود 
ولی آرام آرام رفتارهایی را از او می دیدم که ناشی 
از بیماری اعصاب و روان نبود.  دیگر احساس می 
کردم همسرم موضوعی را از من پنهان می کند تا این 
که یک روز، زمانی که یکتا برای خدمت در شیفت 
شب راهی بیمارستان شد، دلهره عجیبی سراسر 
وجودم را فرا گرفت. چند ساعت بعد با تماس یکی از 
کارکنان بیمارستان متوجه شدم که همسرم دچار 
مسمومیت شدید دارویی شده است. هراسان خودم 
را به بیمارستان رساندم اما او بیهوش بود و چند روز 
بعد از این ماجرا هم به کما رفت. بررسی ها نشان 
می داد که همسرم بعد از خروج از یک عطاری دچار 
عارضه جسمی شده است و ماموران اورژانس او را 
به بیمارستان منتقل کرده اند. شدت مسمومیت 
او به حدی بود که بعد از چند ماه بستری بودن در 
حالت کما، ناگهان دچار مرگ مغزی شد و زندگی 
نباتی پیدا کرد. می دانستم دیگر امیدی به بازگشت 
او ندارم، با وجود این سعی کردم با همه وجودم از 
او پرستاری کنم. خانواده اش نیز درباره علت این 
مسمومیت چیزی به من نمی گفتند و پاسخ های 
مبهمی می دادند که باورپذیر نبود. باالخره یک روز 
پرونده پزشکی او را با دقت خاصی بررسی کردم. 
آن جا بود که فهمیدم یکتا عالوه بر داروهای اعصاب 
و روان از قرص های مخدردار متادون نیز استفاده 
می کند و بر اثر عــوارض ناشی از همین قرص ها 
دچار مسمومیت شدید شده است  به طوری که دیگر 

روزگارم سیاه شد و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

*پلیس/ سردار بهدانی فرمانده انتظامی استان 
یزد با تایید سرقت مسلحانه از یک طال فروشی 
در شهر یزد طی یک شنبه شب، از انجام اقدامات 

پلیسی برای دستگیری عوامل آن خبر داد.
* ایسنا/ سردار محمدیان فرمانده انتظامی البرز 
از دستگیری اعضای باندی خبر داد که به صورت 
گسترده در سطح کشور و در پوشش میوه فروشی 
اقــدام به 2۰ میلیارد ریــال کالهبرداری به روش 

اسکیمری از دو هزار نفر کرده بودند.
*ایرنا/ سردار آزادی فرمانده انتظامی کردستان 
گفت:  یک باند سه نفره قاچاق سالح جنگی و شکاری 
منهدم و ۱۴۴ قبضه انواع سالح شامل ۹۹ قبضه 

کلت کمری و 2۵ قبضه سالح شکاری کشف شد.
*ایرنا/ سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچستان گفت: عامالن قتل شهروند فنوجی در 

کمتر از 2۴ ساعت  شناسایی و دستگیر شدند.
*ایرنا/ حریق یک دستگاه اتوبوس مسافربری صبح 
دیروز در جاده نایین به اردکان در استان اصفهان 

خسارت جانی به  همراه نداشت.
*فارس/ فردی که در مالیر اقدام به کودک آزاری 
و انتشار عکس های آن در فضای مجازی کرده بود 

شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.

 حکم قصاص قاتل سنگدل اجرا شد 

میزان /طبق اعالم دادگستری خوزستان حکم 
قصاص فردی که در سال ۹۴ و در جریان سرقت 
مسلحانه جوان 22 ساله ای را جلوی چشم مادرش به 
قتل رسانده بود، پس از طی مراحل قانونی و تایید در 
دیوان عالی کشور و در پی رضایت ندادن اولیای دم، 
سحرگاه دیروز در زندان دزفول اجرا شد. برخالف 
ادعای دروغ رسانه های معاند مبنی بر کشتی گیر 
بودن این فرد، رئیس هیئت کشتی اندیمشک کشتی 
گیر بودن این فرد را تکذیب کرد. اتحادیه جهانی 
کشتی نیز در واکنش به این فضاسازی ها  اعالم کرد 

که این موضوع یک پرونده جنایی است.

 مرگ کودک 6 ساله به دلیل 
سهل انگاری یک اداره دولتی

توکلی/ کودک شش ساله جیرفتی هنگام  بازی 
در کنار رودخانه جیرفت به علت باز بودن گوشه ای 
از دریچه فاضالب زندان به داخل فاضالب افتاد و 
جان باخت. به گزارش خراسان، در پیگیری علت 
این حادثه، قریشی رئیس اداره محیط زیست جیرفت 
با  بیان این که  همه سازمان ها ی وابسته به دولت 
مکلف هستند قبل از اجرای طرح برای بهره برداری، 
استعالمات الزم را درباره حریم رودخانه ها دریافت 
کنند، افزود: متاسفانه اداره زندان جیرفت این کار 

را نکرده است.

تالش برای یافتن 5 کولبر مفقود شده در مرز ترکیه 
در حالی که یک هفته از مفقود شدن پنج کولبر 
ایرانی در مرز ایران و ترکیه بر اثر ریزش بهمن می 
گذرد، سرپرست فرمانداری ارومیه گفت: رایزنی  
دیپلماتیک بــرای انجام عملیات جست و جو و 

استرداد پنج نفر از اتباع کشورمان که هفته گذشته 
در خاک ترکیه گرفتار بهمن شدند، ادامه دارد. 
رســول مقابلی در گفت و گو با ایرنا در خصوص 
حادثه 2۹ دی گذشته و گرفتار شدن پنج نفر از 

اهالی بخش کوران شهرستان ارومیه در ریزش 
بهمن، افزود: گروه هایی از نیروهای مرزی ترکیه 
به محل حادثه اعزام شدند و ساعت ها جست وجو 
انجام شده که تاکنون بی نتیجه مانده است .تاکنون 
به دلیل این که این حادثه در ترکیه اتفاق افتاده، 
نتوانسته ایم موقعیت و محل مفقودان را پیدا کنیم .

 5 کشته در  جاده نیکشهر -چابهار 

رئیس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان 
از تصادف پژو ۴۰۵ با خودروی برلیانس در محور 
نیکشهر-چابهار و فوت پنج نفر خبر داد. به گزارش 
میزان، سرهنگ مصطفی کول زاده افزود: ساعت 
۱۵:3۰ روز یک شنبه در پی اعالم یک مورد حادثه 
رانندگی منجر به فوت در محور نیکشهر -چابهار 
ــوران پلیس راه جنوب اســتــان به  ــام بالفاصله م
محل اعزام شدند. وی ادامه داد: در بررسی های 
انجام گرفته مشخص شد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با 
خودروی برلیانس تصادف کرده است که متاسفانه 
پنج سرنشین خودروی پژو به دلیل شدت جراحت 
های وارد شده فوت  کردند و یک سرنشین خودروی 
برلیانس  نیز مصدوم و راهی بیمارستان شد. وی 
ــوع ایــن حادثه رانندگی  از سوی  گفت: علت وق
به چپ  رانندگی، تجاوز  کارشناسان تصادفات 

خودروی پژو ۴۰۵ اعالم شد.

قصه  توهمات  زین که اب اجنه زندیگ یم کند

راز عجیب در خانه وحشت!
»بچه  که  روزی  از  سجادپور-  سیدخلیل 
جن ها« را در حمام خانه ام کتک زدم و آن ها را 
بیرون انداختم دیگر آزار و اذیت های اجنه آغاز 
شد و روزگــارم را سیاه کردند. آن ها که چهره 
های ترسناکی دارند خانه و زندگی ام را به هم 
ریخته اند و از حوادث وحشتناکی می گویند 
که چند ساعت بعد رخ می دهد و ... به گزارش 
اختصاصی خراسان، این سخنان توهم آمیز را 
زن 2۵ ساله ای بیان می کرد که حدود یک ماه 
قبل نزد رمالی حیله گر رفته بود تا به قول خودش 
ــادوی مــادر شوهرش را باطل کند  سحر و ج
اما او زمانی به منزل رمال در خیابان مطهری 
شمالی رسید که نیروهای اطالعات کالنتری 
شفای مشهد با صدور دستوری از سوی قاضی 
غرآبادیان )جانشین معاون دادستان مرکز 
خراسان رضوی( مکان رمالی پیرمرد 7۰ ساله را 
در پی گزارش های مردمی به محاصره درآورده 
بودند. ماموران اطالعات کالنتری با کشف آالت 
و ادوات رمالی، مکان فعالیت پیرمرد را با دستور 
قضایی پلمب کردند و رمال مذکور را به کالنتری 
انتقال دادند. در این میان زن 2۵ ساله ای که 
در خیاالتی توهم آمیز برای باطل کردن سحر 
و جادوی مادرشوهرش نزد این رمال حیله گر 
آمده بود وقتی مقابل مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری شفا قرار گرفت قصه ای توهم انگیز 
درباره زندگی با اجنه در خانه وحشت را بازگو 
کرد. او با اشاره به این راز عجیب گفت: سه سال 
پیش قنبر به خواستگاری ام آمد او کارمند یکی 
از ادارات دولتی بود مدتی بعد از آشنایی بیشتر 
دو خانواده و پس از  انجام تحقیقات محلی ، 
در حالی من و او پای سفره عقد نشستیم که  
مــادر شوهرم به طــور غیر مستقیم از ازدواج 
پسرش ابراز نگرانی می کرد. او که پس از مرگ  
همسرش وابستگی زیادی به تنها فرزندش پیدا 
کرده بود  تصور  می کرد که من می خواهم او را از 
پسرش جدا کنم . در  دوران عقد  بیشتر روزهای  
آخر هفته   را به منزل مادر قنبر می رفتم  اما هر 
بار پس از مشاجره با مادرشوهرم با حالت قهر از 
خانه آن ها خارج می شدم چرا که مادر شوهرم 
بیشتر اوقات در روابط خصوصی من و نامزدم  
دخالت می کرد و هنگامی که من این اجازه را به 
او نمی دادم بحث و جدل صورت می گرفت   پدر 
و مادرم و بزرگان فامیل تصمیم گرفتند چاره 
ای برای حل این موضوع بیندیشند و پیشنهاد 
دادنــد تا ما زودتــر زندگی مشترکمان را آغاز 

کنیم . پدرم جهیزیه ام را آماده کرد و من و قنبر 
به دنبال اجاره منزل مشترک  بودیم   در حالی 
که من تمایل داشتم منزلی را در نزدیکی منزل 
مادرم اجاره کنم مادرشوهرم به اجبار  آپارتمانی 
را در یک منطقه دیگر رهن و اجاره کرد هر چقدر 
من مخالفت خود را اعالم کردم  او نپذیرفت  و 
بدون اجازه ما خانه را قولنامه کرد به طوری که 
من و همسرم در مقابل  عمل انجام شده قرار 
گرفتیم و چاره ای نداشتیم جز این که به خواست 
مادرشوهرم در آن منزل زندگی مشترکمان را 
آغاز کنیم   در آن هنگام  من هدف مادرشوهرم 

را از این همه اصرار نمی فهمیدم تا این که پا به 
آن خانه وحشت گذاشتم.  در حالی که دوران 
بارداری ام را سپری می کردم متوجه اتفاقات 
عجیب و ترسناکی در آن خانه شدم  مدام وسایل 
خانه ام جابه جا می شد و هنگامی که تنها بودم 
صداهای عجیبی می شنیدم به طوری که تصور 
می کردم افراد دیگری جز من در آن خانه زندگی 
می کنند وقتی موضوع را با خانواده ام مطرح 
کردم آن ها گفتند که خیاالتی شده ام همسرم 
نیز وقتی  اوضاع را این گونه دید از من خواست 
که ماه های آخر بــارداری ام را در منزل مادرم 
سپری کنم  تا خدای نکرده اتفاقی برای من و 
فرزندم رخ ندهد. این زن در ادامه توهماتش 
افزود:چند ماه بعد از به دنیا آمدن پسرم به منزلم 
بازگشتم اما باز هم آن اتفاقات مشکوک رخ می 
داد و من انگار دیگر به آن موجودات ناشناخته 
عادت کرده بودم  تا این که یک روز در حمام خانه 
دو موجود عجیب  را دیدم که فکر می کنم دو 
بچه جن بودند! خیلی  عصبانی شدم و آن ها را 
با  کتک  از حمام خانه بیرون انداختم ! بعد از آن 
اتفاق  آزار و اذیت های اجنه در آن خانه وحشت 
آغاز شد آن ها وقتی من در خانه تنها بودم به 

سراغم می آمدند و آزار و اذیتم می کردند. آن 
ها ظاهر عجیب و ترسناکی داشتند   قدی بسیار 
بلند،  سری کشیده و صورتی پشم آلود!  دندان 
هایشان شبیه  نیش های حیوانات وحشی بود 
با همان دنــدان های زهرآگین  به من لبخند 
های ترسناکی می زدند و بدین وسیله آزارم می 
دادند این زن که در توهمات خود غرق شده بود 
افزود:آن موجودات گاهی از  پشت پنجره اتاق 
سرک می کشیدند و  گاهی ناگهان در اتاق را 
باز می کردند و به داخل می آمدند خیلی وقت 
ها برای این که مرا اذیت کنند لباس هایم  را از 

کمد بر می داشتند و می پوشیدند وقتی می 
خواستم بخوابم  سرو صدا راه می انداختند،  در 
کابینت ها را باز و بسته می کردند و ظروف را 
جابه جا می کردند  وقتی با آن ها حرف می زدم 
و می گفتم چرا مرا اذیت می کنید خواهش می 
کنم دست از سرم بردارید!،پاسخ می دادند 
تو بیجا کردی که بچه های ما را در حمام کتک 
زدی!   سر دسته آن ها جنی  پیر بود که از همه 
ترسناک تر به نظر می رسید او وقتی به سراغم 
می آمد با من گفت و گو می کرد و خیلی وقت 
ها  خبر از اتفافات ناگوار آینده می داد مثال می 
گفت قرار است چند ساعت دیگر یک تصادف 
وحشتناک در یکی از جــاده هــای منتهی به 
مشهد رخ دهد در ابتدا من به او می خندیدم و 
مسخره اش می کردم اما  ناگهان چند ساعت 
بعد خبر این تصادف وحشتناک را در اخبار 
تلویزیون می شنیدم و از ترس خشکم می زد! 
دیگر از شنیدن اخبار تلویزیون و خواندن صفحه 
حوادث روزنامه ها هراس داشتم .  وقتی این 
اتفاقات را برای خانواده ام شرح می دادم آن 
ها باور نمی کردند حتی مادرم تصمیم گرفت 
هنگامی که  شوهرم به سر کار  می رفت و در 

خانه نبود   به منزل ما بیاید تا من  در خانه تنها 
نباشم  اما آن موجودات آن قدر جسور و وحشی  
شده بودند که در حضور مادرم نیز به سراغم می 
آمدند و آزارم می دادند حتی  یک بار یکی از آن 
موجودات می خواست مرا در خواب خفه کند 
من در اتاق خواب روی تخت دراز کشیده بودم  
هنوز کامال خوابم نبرده بود که یکی از اجنه  
باالی سرم آمد او با آن چشم های از حدقه در 
آمده و صورت پشم آلود نگاهی به من انداخت 
و لبخندی زد دندان هایش همچون نیش های 
یک گرگ درنده و ترسناک بود دستانش را به 
دور گردنم حلقه زد و فشرد. نفسم تنگ شد 
داشتم خفه می شدم می خواستم فریاد بزنم در 
اتاق خواب باز بود و مادرم کمی دورتر  فرزندم را 
در آغوش گرفته بود هر چقدر دستم را تکان می 
دادم  مادرم نمی دید  می خواستم فریاد بزنم اما 
نمی توانستم.  از آن  روز به بعد هر شب یک عدد 
چاقو باالی سرم می گذاشتم   تا آن ها را فراری 
دهم  و از آزارشان در امان بمانم چون آن ها از 
چاقو می ترسیدند اکنون به دلیل این مشکالت 
مدتی است با شوهرم دچار مشکل شده ام مادر 
شوهرم نیز مرا دیوانه خطاب می کند و می گوید 
تو لیاقت پسرم را نداری و  باید از او طالق بگیری!  
نزد چندین رمال  رفتم و مبالغ هنگفتی را هزینه 
کردم اما متاسفانه مشکلم حل نشد. یکی از 
رماالن گفت که مادرشوهرت برایت دعا گرفته و 
جادویت کرده است او نوشته ای روی استخوان 
را برای ابطال سحر داد اما آن  نیز اثری نکرد  این 
رمال پیر  را نیز یکی از اقوام معرفی کرد و گفت 
او در کارش تبحر دارد و  حتما مشکلت را حل 
می کند و سحر و جادوی مادر شوهرت  را باطل 
می کند ... زن در حالی که هنوز جمالتش به 
پایان نرسیده بود  انگشت اشاره اش را به سمت   
پنجره پشت سر مشاور کالنتری دراز کرد  و با 
نشان دادن نقطه ای  گفت خانم االن یکی از 
آن موجودات عجیب  از پنجره دارد به من و شما 
نگاه می کند! گــزارش خراسان حاکی است  
ادعاهای عجیب این زن جوان در حالی رنگ 
وحشت به خود گرفته بود که وی حاضر نشد 
به مراکز روان پزشکی مراجعه کند و همچنان 
به دنبال ابطال جادوی مادر شوهرش بود. این 
در حالی است که رمــاالن از همین فضاهای 
ذهنی و توهم انگیز برای سودجویی های مالی و 
ایجاد اختالف و تنفر از اطرافیان به خاطر جذب 

مشتری و شهرت های کاذب بهره می برند.
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 بازگشت تعادل به بورس
 بعد از 2 هفته پرهیجان 

ــروز شاخص کل بــورس اندکی مثبت شد و  دی
شاخص های هم وزن بورس تهران و کل فرابورس 
ایران منفی شدند اما درصد تغییرات در شاخص 
ها چندان زیاد نبود تا بتوان از یک تعادل کلی در 
بازار سرمایه سخن گفت. تعادلی که بعد از دو 
هفته پرهیجان و پرتالطم در بورس رقم خورده 
است.به گزارش خراسان، بازار سرمایه کشور که 
از 22 آذرماه وارد فاز نزولی شده بود، این روند 
افت تدریجی را تا 22 دی ماه ادامه داد. اما از 
هفته پایانی دی ماه وارد یک فاز ریزشی شدید شد 
که فشار زیادی به سهامداران وارد کرد و دولتی 
ها و مجلسی ها را هم به صحنه کشاند. تا این که 
بورس از اول بهمن ماه وارد روند صعودی شد و 
طی چند روز ابتدایی این ماه، با قدرت رشد کرد. 
این روند صعودی در معامالت دیروز جای خود را 
به تعادل نسبی داد تا بعد از دو هفته بازار سرمایه 
چندرنگی  شاهد  همچنان  بگیرد.البته  آرام 
نمادها و گروه های مختلف هستیم. در معامالت 
دیــروز، یکی از گروه هایی که همچنان به روند 
صعودی ادامه داد گروه پاالیشی بود که در سقف 
قیمتی معامله شد. دو صندوق دولتی دارایکم و 
پاالیش یکم نیز که استرس فراوانی به سهامداران 
وارد کرده بودند خود را به محدوده سقف قیمتی 
رساندند. اما همچنان رفتار غیرمنطقی در این 
نمادها وجود دارد. نماد پاالیشی یکم حدود 17 
درصد باالتر از ارزش ذاتی با قدرت صف خرید 
شد. اما نماد دارایکم 20 درصد پایین تر از ارزش 
ذاتــی به زحمت خــود را به صف خرید رساند. 
اگرچه بازگشت نمادها به رونــد صعودی خبر 
خوبی است اما همچنان رد پایی قوی از مداخالت 
دولت و دوربــودن بــازار از منطق تحلیلی وجود 
دارد. همین شرایط در خصوص نمادهای سهام 

عدالت هم وجود دارد.

داروگر به درد برندهای قدیمی 
دچار شد

روز گذشته با انتشار خبر توقیف بخشی از اموال 
48 دستگاه کامیون شرکت  مــزایــده  و آگهی 
داروگر، عمال خبرهای قبلی منتشر شده درباره 
توقف فعالیت این شرکت تایید شد.به گزارش 
اقتصادنیوز، براساس اطالعیه منتشر شده از سوی  
سازمان  امور مالیاتی  48 دستگاه کامیون شرکت 
داروگر به دلیل بدهی مالیاتی  به مزایده گذاشته 
می شود. طلب اعالم شده از سوی سازمان امور 
است. بنابراین  تومان   میلیارد  مالیاتی830 
مزایده این 48 کامیون با توجه به قیمت آن در 
ــوال شرکت های گروه  ــازار بخشی از حــراج ام ب
ــر یا سهامی عام  ــت.داروگ هلدینگ داروگــر اس
کف تولیدکننده انواع صابون، شامپو و سایر مواد 
شوینده محسوب می شود و از زیرمجموعه های 
کارخانه های تولی پرس قزوین است و در مجموع 
بخش های  در  زیرمجموعه  شرکت   12 شامل 
غذایی، دارویــی، بهداشتی و شوینده است.این 
شرکت در سال 1307 به عنوان اولین کارخانه 
صنعتی تولید صابون در اصفهان تأسیس شد و 
در ادامه تولید صابون مبادرت به تولید محصوالت 
دیگر بهداشتی و آرایشی کرد و سرانجام در سال 
1336شرکت داروگر به ثبت رسید. در سال های 
ــر منتشر  95 و 96 خبرهایی از تعطیلی داروگ
ــد. در تابستان 97 اعالم  ــه تکذیب ش و در ادام
شد کارگران این شرکت برای حدود یک ماه به 

مرخصی اجباری می روند. 

گزارش میدانی خراسان از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی: 

نفت، زخمی اما پرتوان! 
حسین بردبار- هرچند کشورما طی سال 
گذشته تاکنون تحت شدیدترین تحریم های 
ایــاالت  حداکثری  فشار  از  ناشی  ظالمانه 
متحده به خصوص بر صنعت نفت قرار داشته 
است و عالوه بر این بیماری منحوس کرونا 
نیز بسیاری از بخش های اقتصادی و حتی 
برگزاری نمایشگاه ها را تحت تاثیر قرار داده 
است، اما بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت 
نفت همچون ســال هــای گذشته و البته با 
مقداری تفاوت به دلیل شرایط کرونایی در 
نمایشگاه بین المللی با حضور شرکت های 
داخلی و بین المللی دایر شد. در ادامه گزارش 
میدانی خبرنگار خراسان را از این نمایشگاه 

می خوانید:
به عنوان   38 ابتدای ورودی سالن  همان 
یکی از سالن های پرمخاطب نمایشگاه بین 
المللی غرفه شرکت آلتون استیل قرار دارد 
که فضای نسبتا بزرگی را به خود اختصاص 

داده است، فرزاد امانی، قائم مقام این شرکت 
که در زمینه تولید انــواع لوله های فوالدی 
بار  اولین  ایــن که  بیان  فعالیت می کند،با 
است که این شرکت در نمایشگاه صنعت نفت 
حضور می یابد، به گزارشگر ما می گوید: ما 
تالش کردیم که قدم اول را محکم برداریم 
تا به اهــداف مان بهتر دسترسی پیدا کنیم. 
هــدف مــان ایــن اســت که بتوانیم بــازارهــای 
هدف را گسترش دهیم چون االن مشکالتی 
ــادرات داریــم و بیشتر در داخل  در زمینه ص
فعالیت می کنیم ولی سال گذشته توانستیم 
به بازار عراق دسترسی پیدا کنیم.بنی طبا، 
مدیر پروژه شرکت آسیا ابزار دقیق است که 
ــدازه گیری  درخــصــوص میترینگ یعنی انـ
جریانات سیاالت فعال است و بــرای انــدازه 
گیری ورودی و خروجی پاالیشگاه ها یا کنترل 
آب و گــاز خانگی کــاربــرد دارد. وی با بیان 
این که نمایشگاه صنعت نفت زنده است ، به 
گزارشگر ما می گوید: تحریم ها در صنعت نفت 
موثر بوده است و نمی توانیم بگوییم که موثر 
نبوده است ، باعث مرگ صنعت نفت نشده 
است اما رشد صنعت را کم کرده است.وی با 

یادآوری این که االن به دلیل تحریم سوئیفت 
مجبور به استفاده از صرافی در مبادالت مالی 
بین المللی هستیم، می گوید: صرافی ها نیز 
4 تا 5 درصد پول را به عنوان حق الزحمه بر 
می دارند.حسینی ،مسئول فروش شرکت 
لوله های دقیق کاوه ایرانیان نیز که کارگاه 
تولیدی شان در ساوه مستقر است با حضور در 
نمایشگاه صنعت نفت در گفت وگو با خراسان 
با بیان این که تولیدات این شرکت در زمینه 
ساخت لوله هــای بــدون درز، همگی تولید 
داخلی است و در داخل نیز به فروش می رسد، 
می افزاید: ما مواد اولیه مان را نیز از داخل 
تامین می کنیم و به دلیل ایــن که با منابع 
خارجی ارتباط نداریم و کار نمی کنیم، تحریم 
ها زیاد نمی تواند تاثیر بگذارد. به گفته وی 

ممکن است تحریم روی شرکت هایی که با 
خارج بیشتر در ارتباط هستند، اثرگذار باشد 
ولی ما اغلب در داخل کار می کنیم.شیری، 
کارشناس فروش شرکت پتروباوراندیشان که 
در زمینه تامین برخی از قطعات و تجهیزات 
مورد نیاز صنایع نفت کار می کند، با بیان این 
که یک سری پروژه ها در پی تحریم ها به طور 
موقت متوقف شده است، می افزاید: شرکت 
نفت در زمینه واردات اجناس چینی، به دلیل 
کیفیت آن ها، مدتی است که محدودیت هایی 
را وضع کرده است و تاکید می کند که باید 
از داخل تامین شوند، این در حالی است که 
برخی محصوالت در داخل به سختی پیدا می 
شوند و واردات از اروپا نیز بسیار سخت شده 

، بنابراین برخی از کارها متوقف شده است.

نایب رئیس اتاق ایران، در جلسه اخیر هیئت 
نمایندگان با رئیس مجلس به شش آمار نگران 
کننده از وضعیت حوزه سرمایه گذاری در کشور 
اشاره کرد. اظهارات وی حاکی از این است که 
در سال های 90 تا 98، حدود 90 میلیارد دالر 
سرمایه از کشور خارج شده و همچنین روند 
تحلیل سرمایه ها در کشور برای نخستین بار از 
سال 98 کلید خورده است.به گزارش خراسان، 
بی توجهی سیاست گذاران اقتصادی کشور به 
اصالحات بنیادین اقتصادی نظیر کنترل رفتار 
بانک ها در اقتصاد، مدیریت کسری بودجه 
دولت، اصالح نظام مالیاتی و .. عالوه بر این 
که تاثیر خود را بر متغیرهایی نظیر تورم، قدرت 
خرید و ... گذاشته، هم اینک در حال نمایاندن 
تبعات خود بر ریشه های رشد و توسعه اقتصادی 
کشور از جمله روند سرمایه گذاری و تشکیل 

سرمایه است.دراین باره وی در نشست هیئت 
نمایندگان با رئیس مجلس گوشه هایی نگران 
کننده از این وضعیت را ارائه کرد. به گزارش 
خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری با بیان این 
که روند سرمایه گــذاری واقعی در کشور طی 
15 سال 83 تا 98 نزولی بــوده، اظهار کرد: 
در سال های 90 تا 98 میانگین رشد ساالنه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی 6 درصد 
بــوده است.به گفته خوانساری در سال 98 
حجم سرمایه گذاری در کشور با حجم 98 هزار 
میلیارد تومان، به کمترین رقم در 15 سال اخیر 
رسیده، به عالوه این که در این سال برای اولین 
بار در اقتصاد کشور، رشد موجودی سرمایه 
منفی شده است. این بدان معناست که انباشت 
سرمایه گذاری نه تنها نتوانسته رشد واقعی پیدا 
کند، بلکه از جبران استهالک خود نیز ناتوان 

شده و بدین ترتیب استهالک از انباشت سرمایه 
گــذاری سبقت گرفته است.اما مسئله دیگر 
خشک شدن جریان ورود سرمایه خارجی به 
کشور  یا حتی شدت یافتن خروج سرمایه ها از 
کشور است. خوانساری، با بیان این که کشور 
ــذاری خارجی نیز  در زمینه جذب سرمایه گ

توفیقی نداشته است، افزود: بر اساس آمارها، 
طی سال 2019 میالدی، پایین ترین میزان 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران 
رقم خورده، همچنین در سال های 90 تا 98، 
حدود 90 میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج 

شده است.

خروج90میلیارد دالر ی
آمار  نگران کننده خروج سرمایه از سال 90 تا 98

 شاخص

روند صعودی مجدد مسکن 
پس از سکته در آذرماه 

ــازار مسکن به ویــژه در پایتخت،  امسال، ب
جهشی بیش از دو برابر طی یک ســال را 
تجربه کرد. از ابتدای سال نیز از حدود15/3 
میلیون تومان در هر متر مربع در آبــان ماه 
به حــدود27/2 میلیون تومان در دی ماه 
افزایش یافت. با این حال نکته قابل توجه 
ادامه روند صعودی پس از سکته مختصر در 
آذرماه است. به این ترتیب که قیمت مسکن 
پس از افت در آذر به نسبت آبان ماه، دوباره 
روند صعودی را در دی ماه از سر گرفته است.

بازار خبر

پولدارها از بازار خودرو 
عقب نشینی کردند

ــایــب رئــیــس اول اتــحــادیــه  ــوز- ن ــی ــارت ن ــج ت
نمایشگاه داران خــودرو با اشــاره به رشد تقاضا 
در بــازار خــودرو در ماه های پایانی سال گفت: 
تقاضا برای خودروهای زیر 200 میلیون تومان 
زیــاد شــده و ایــن خــودروهــا با افزایش نــرخ دالر 
در روزهای اخیر، 5 تا 6 میلیون تومان گران تر 
شده اند.  کرمی از عقب نشینی پولدارها از بازار 
خــودرو خبر داد و گفت: با نوسان قیمت دالر، 
قیمت خودروهای خارجی افزایش قابل توجهی 
پیدا کرده و اکنون خرید و فروش این خودروها به 

صفر رسیده است.

قیمت گذاری بلیت اتوبوس بین 
شهری رقابتی شد

مهر- شورای عالی ترابری با هماهنگی سازمان 
حمایت، مصوب کــرد از ایــن پس قیمت بلیت 
اتوبوس های بین شهری از نرخ گذاری دستوری 
خــارج شــود و به صــورت رقابتی ولــی با نظارت 

وزارت راه باشد.

سرمایه ها چرا خارج می شوند و به کجا می روند؟
خروج سرمایه از کشور، مانند انصراف از دارندگان سرمایه به سرمایه گــذاری، پدیده ای 
اقتصادی اجتماعی است که می تواند عللی از قبیل موارد زیر داشته باشد: غیر قابل پیش بینی 
بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خألهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از 
سرمایه، موانع کسب و کار، دشوار بودن فعالیت اقتصادی به خصوص در رقابت با بخش های 
نامولد و داللی، ریسک باالی سرمایه گذاری و تمایالتی نظیر زندگی در کشورهای خارجی که 
خود می تواند معلولی از همه علت های قبلی باشد. بروز این مسائل در سال های اخیر موجب 
شده تا بخشی از فرار سرمایه به خارج و از راه هایی نظیر سرمایه گذاری و خرید ملک در خارج 
کشور )مثال بارز آن هجوم خریداران ایرانی ملک به بازار امالک ترکیه(، سرمایه گذاری در 
اوراق بهادار خارجی یا رمزارزها، انجام شود. اما شاید مهم ترین سازو کار خروج سرمایه از کشور 
را بتوان در استفاده صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی دانست. پدیده ای که در 
آن، صادرکنندگان با انصراف از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، عماًل سرمایه خود را از 
کشور خارج می کنند. در مجموع به نظر می رسد فضای سرمایه گذاری در کشور نیازمند توجه 

چند جانبه سیاست گذاران است.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

جهان نیوز مدعی شد : اظهارات شفاف اخير  •
واعظی به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور و از 
نزدیکان وی در حزب اعتدال و توسعه در توبيخ 
فاصله گذاری اصالح طلبان از دولت تدبير و اميد 
می تواند حاوی پيام جدی انتخاباتی نيز باشد. به 
اعتقاد برخی فعاالن سياسی فاصله گذاری اصالح 
طلبان از دولــت، می تواند سبب حضور مستقل 
حسن روحانی و دوستانش در انتخابات 1400 
شود و آن ها گزینه مستقلی برای ریاست جمهوری 
معرفی کنند. از مجموعه مواضع و فعاليت های 
نزدیکان روحانی می توان برداشت کرد که گزینه 
مستقل و حتی ائتالفی آن ها با اصالح طلبان هم 
اکنون علی الریجانی خواهد بود. به اعتقاد ناظران 
سياسی روی کارآمدن جوبایدن سبب فعاليت 
بيشتر و مستقل تر حزب نزدیک به حسن روحانی 

در انتخابات 1400 خواهد شد.
ــالم محمد  • ــ جـــمـــاران نــوشــت:حــجــت االسـ

صدوقی خواهرزاده سيد محمد خاتمی در صفحه 
اینستاگرام خود، نوشت:» دیروز محمد خاتمی 
به من گفت کــه  "کــانــدیــدای ریاست جمهوری 
نمی شوم؛ چرا که سرمایه ام اعتماد مردم است و 
وقتی چنين چيزی ممکن نيست، نباید با اميد و 
اعتماد مردم بازی کــرد."او مثل هميشه دوست 
دارد فضایی به وجود بياید که مردم بتوانند انتخاب 
واقعی و پر شور که نمایندگان همه تفکرات در آن 
باشند و جمهوریت جلوه  پررنگ داشته باشد ،برگزار 
شود.امکان حضور حداکثری مردم که هميشه 
خواست رهبری بوده است در انتخابات1400 می 

تواند ميدان را از تندروها باز ستاند«.
شــد:مــعــاون سياسی سپاه  • مدعی  انتخاب 

گفت:ممکن است برای تأثيرگذاری بر انتخابات 
ــران،  گشایش های کوتاه مدت از سوی بایدن  ای
حاصل شود.نگاه مذاکره با ترامپ در الیه هایی از 

دولت وجود داشت.
صراط نیوز مدعی شد: کيان عبداللهی، سردبير  •

خبرگزاری تسنيم از اخــراج مجری برنامه زاویه 
خبر داد.وی در این باره نوشت:» 1- ظاهرًا حبيب 
ومجری-کارشناس  سردبير  ازغــدی  رحيم پور 
برنامه  زاویه اخراج شده است؛ اميدوارم این خبر 
واقعی نباشد اما برخی منابع می گویند این حکم 
قطعی شده است! این تصميم عجيب فراتر از قربانی 
کردن یک فرد است و تبعات مهم برای امر گفت وگو    
و اعتبارصداوسيما دارد.2- آقایان علی عسگری 
ــدی در  و معينی پور )رئيس شبکه4(!  آقــای ازغ
واکنش به اظهارات مهمان چه باید می کرد که 
نکرد؟این تنبيه دو معنادارد:1-گفت وگو برای 
صداو سيما شوخی است، تا مسئله ای  پيش بياید 
سردبير و مجری هوامی شوند! 2-مجری ها   البد 
غيرازمحکوم کردن اظهارات موهن،بایدفنون رزمی 

هم بدانندوهمان جامهمان را ناک اوت کنند!«.

همشهری-کالنتری رئيس سازمان حفاظت  •
محيط  زیست به ایــن روزنــامــه گفت: به دليل 
شرایط اقتصادی، مردم برای تامين گوشت، 
حيوان شکار می کنند.هم اکنون سه ميليون 
اسلحه در دست مردم است و اگر سه هزار نفر 
از ایــن افــراد، متخلف باشند و در ســال 10 یا 
15 بار به شکار بروند، حدود 40 هزار راس از 
حيات وحش شکار می شود.درخصوص توقف 
ــاع مذاکره  توليد ســالح شکاری با وزارت دف

کردیم اما وا... زورمان نمی رسد.
ایران- علی ربيعی در یادداشتی در این روزنامه  •

نوشت: طرح شکایت از آقای آذری جهرمی، فقط 
یک اتفاق ساده اداری یـا قضــایی نيست. این 
شکایات و احضار به شيوه های ســـياســــت گذاری 
در فرهنــگ و جـــامعه، نوع نگاه به شيوه هایی 
برای اعمال نزاهت فرهنگی و چگونگی حفاظت 
از دینداری، تفاوت رویکردها در سياست گذاری 
و حکمرانی فرهنگی – اجتماعی برمی گردد. 
دیدگاه ها، نظرات و تصميمات محمدجواد آذری 
جهرمی وزیــر ارتباطات یک دیدگاه و تصميم 
شخصی نبوده بلکه آن چه وی اعالم و اجرا کرده 

دیدگاه دولت در این زمينه است.
صبح نو – بهروز افخمی کارگردان سينما که  •

به تازگی مجری مناظره جنجالی بين زیباکالم 
های  صحبت  به  کنایه  با  بــود  خسرومعتضد  و 
زیبا کالم گفت: »سلطنت طلب ها ول معطل 
اند. مدیریت تلویزیون باید تکانی بخورد. برنامه 
های گفت وگو محور می توانند جذابيت و اهميت 

زیادی داشته باشند.«

تازه های مطبوعات

بدون تيتر

ویژه های خراسان  

هشدار درباره نفوذ دالل ها به معامالت 
آنالین دولتی

یک مقام مسئول اقتصادی با ارســال گزارشی به 
تعدادی از مدیران دولتی، با اشاره به بررسی های 
صورت گرفته در خصوص مشکالت سامانه معامالت 
الکترونيکی دولــت، متذکر شده این مشکالت و 
ضعف ها موجب ورود واسطه ها و دالل ها به سامانه 
مذکور شده به نحوی که برخی از اشخاص واحد بدون 
صالحيت و تخصص الزم، در چندین رسته فروش 
کاال در سامانه فعاليت می کنند و موجب اخالل در 
معامالت، عاملی برای افزایش بهای تمام شده کاال و 

خدمات و در نتيجه زیان دولت می شوند.

مصائب مدیران دولتی برای جلوگیری 
از حمالت مجازی 

یک مسئول مهم اجرایی در نامه روزهای اخير خود 
خطاب به اعضای کابينه، از آن ها خواسته است 
با توجه به اهميت ارتقای استانداردهای امنيتی 
و حفاظتی در فضای مجازی، ضمن ایجاد ساز و 
کارهای الزم برای مقابله با حوادث و حمالت فضای 
مجازی و تحليل، ارزیابی و مدیریت مخاطرات در 
این عرصه، برای تهيه دستورالعمل ها و آگاهی های 
امنيتی - آموزشی به منظور ارتقای آگاهی کارکنان 

ادارات و سازمان های زیرمجموعه اقدام کنند.

متفاوت ترین نظر ظریف برای1400 
وزیرخارجه: دلم نمی خواهد که باعث اختالف در کشور شوم، چون بیش از هر زمان 

دیگر، کشور نیازمند اجماع است 

مجاور- بحث کاندیداتوری ظریف چند سالی 
گاه و بی گاه به عنوان گمانه مطرح می شد و هر 
بار در هر مصاحبه ای وزیر خارجه کشورمان 
احتمال کاندیداتوری خود را رد می کرد و 
حتی در   تيرماه سال گذشته گفت که » نگران 
1400 نباشيد من امضای محضری می دهم 
که کاندیدای ریاست جمهوری نخواهم شد« 
حاال اما در ماه های پایانی دولت دوازدهــم   
دیــگــر مثل گذشته بــه صــراحــت احتمال 
کاندیداتوری خود را نفی نمی کند. او در 
گفت وگوی اخير خود با روزنامه اطالعات در 
این خصوص می گوید:» من دنبال عافيت 
طلبی نيستم که مانع از آن  شود که مسئوليتی 
ــت نداشتم  را قبول کنم، کما ایــن که دوس
وزارت خارجه را قبول کنم اما تالش کردم 
عافيت طلب نباشم. من بــاور دارم ریاست 
جمهوری ضرورت های دیگری دارد و امروز 
بزرگ ترین نياز برای ایران اجماع ملی است. 
ما نياز به اجماع ملی داریم . من کاماًل آن را 
احساس می کنم . این که بارها اعالم کردم 
حاضر نيستم و آمادگی ندارم حضور یابم به این 
دليل است که اجازه دهند کار خودم را انجام 
دهم.« ظریف در ادامه سخنان خود با اشاره به 
این که آمریکا در حال سپری کردن شرایط ویژه 

ای است و در این باره نباید سياست خود در 
قبال آمریکا را فدای دعواهای جناحی و 
سياسی کنيم، اظهار می کند:»احساس 
می کنم انتخابات سال 1400 برای 

برخی دوستان آن قدر مهم 
است و انتخابات آمریکا 

آن قدر معادالتشان را 
برای سال 1400 به 

هم ریخته است که 

می خواهند مانع شوند.واقعا دلم نمی خواهد 
کــه بــاعــث اخــتــالف در کــشــور شـــوم، چون 
احساس می کنم بيش از هر زمان دیگر، کشور 
نيازمند اجماع است. ما اکنون داریم بودجه 
کشور را سياسی می کنيم و این برای کشور 
سم مهلک است. همه نيروهای کشور باید کنار 
هم بيایند. من اصال این شرایط را مفيد به حال 
کشور نمی دانم و برای همين همواره گفتم که 
دنبال این کار نيستم و عالقه ام تدریس است 
و کاری که بلدم سياست خارجی است. من 
نه با مردم قهرم و نه از انتقاد و فشار می ترسم. 
من فشارها را ذخيره آخرتم می دانم. وقتی 
توهين می کنند و حتی به پدرم و پدربزرگم 
تهمت هایی زده می شود می گویم ان شاء ا... 
که از بار گناهانم کم می شود.آن چه که برای 
من مشکل و نگران کننده است این است که 
این موضوع ماه ها قبل از انتخابات، مسئله 
یک عده شود که فالنی می آید یا نمی آید. این 
به نظرم برای روابــط خارجی بسيار بسيار 
مخرب است و به همين دليل است که بارها 
گفته ام که در این ميدان نيستم و همچنان 
همين نظر را دارم.«رئيس دستگاه دیپلماسی 
کشورمان  در بخش دیگری از این مصاحبه 
در پاسخ به شایعات مطرح شده در خصوص 
مذاکره با تيم بایدن نيز به صراحت 
اعالم کرد:» صریح بگویم که از زمان 
انتخاب بایدن تا این لحظه هيچ 
مذاکره ای بين ایران و آمریکا نبوده 
است و تا زمانی که آمریکا 
شرایط بازگشت به 5+1 
را پيدا نکند، مذاکره 
چند جانبه ای هم در 

کار نخواهد بود« .

ــط ویـــژه«   توکلی- جنجال سيلی در »خ
همچنان ادامه دارد، علی اصغر عنابستانی 
نماینده مجلس که پس از انتشار فيلم اوليه ، 
در مصاحبه با صدا و سيما اصل حادثه را منکر 
شده و گفته بود که »ما اصال از خودرو پياده 
نشده بودیم « در بيانيه ای این تکذیبيه خود را 
گویا دوباره تکذیب کرده است.همزمان فيلمی 
جدید از دوربين دروازه دولت منتشر شد تا 
مخاطبان خود قضاوت کنند که آیا به عقب 
پرتاب شدن  عابد اکبری یعنی همان سرباز 
راهور می تواند به خاطر دست گذاشتن روی 
شانه باشد؟ یا بر اثر یک سيلی محکم؟با این 
حال عنابستانی ساعاتی قبل از انتشار فيلم 
برخورد فيزیکی در بيانيه ای در  شرح ماجرا 
این گونه می گوید: » راننده ما با اشاره به بنده 
تاکيد می کند که ایشان نماینده مجلس است 
ولی سرباز دوم یکی دو بار می گوید هر خری 
هست برای خودش هست، من راه نمی دهم.« 
او در ادامه بيانيه خود تصریح می کند که نه 
تنها از خودرو پياده شده بلکه اذعان می کند 
که برخورد فيزیکی نيز با مامور پليس داشته 
است :» من که از توهين بی دليل سرباز ناراحت 
شده ام پياده می شوم و به او می گویم که شما 
حق نداری توهين کنی. راه نمی دهی اشکال 
ندارد اما حق نداری به هيچ شهروندی ولو 
نماینده مردم توهين کنی و او دوباره باتومش 
را به شکم من می کوبد و می گوید گفتم هر 
خری هستی برای خودت هستی. دستم را 
روی شانه اش می گذارم و هلش می دهم، یکی 
دو قدم به عقب می رود و دوباره باتومش را به 
سمت من پرت می کند.« اما نکته قابل تامل در 
بيانيه این نماینده مجلس آن جا بود که  خطاب 
به دیگر نمایندگان مجلس   گفت که  اگر از 
حيثيت من دفاع نشود، این هجمه رسانه ای 
دامن گير دیگر نمایندگان نيز خواهد شد و 
آن ها نيز بهتر است برای مصونيت خود هم که 
شده از حيثيت او دفاع کنند:» اگر از حيثيت 
این همکار کوچکتان که همچون شما شأنيتی 
در این کشور جز خادمی و نمایندگی از مردم 
ندارد دفاع نشود تردید نکنيد که این آخرین 
مورد نيست و بعد از این نمایندگی مردم جز 
اسباب تمسخر و هتک حرمت توسط سایرین 
چه اصحاب قدرت و ثروت و ... نخواهد بود و 
قاعدتا تکليف رفتار این اصحاب با مردم عادی 
که نيز کامال واضح خواهد بود.«  همزمان با 
این ادعاهای عنابستانی روز گذشته فيلمی 
از دوربين های کنترل ترافيک خيابان دروازه 
دولــت در زمــان وقــوع حادثه در شبکه های 
مجازی انتشار پيدا کرد، تصاویری که  حاکی 
از خروج فردی از ماشين است و در تصویری 
که از دور گرفته شده پس از لحظه ای دست 
این فرد باال می رود و سرباز راهور به عقب پرت 

می شود.

توئیت جنجالی عنابستانی	 
ــدر کــه توئيت  ــا شــایــد آن ق ــن بين ام  در ای
عنابستانی در خصوص توجيه  رفتارش با 
پليس راهــور با جنجال همراه شد، بيانيه 
با  توئيتی  در  عنابستانی  نشد،  همراه  او 
هشتگ شهيد بهشتی نوشت:» بهش می 
گفتند؛دیکتاتور،مرفه، پولدار، دوستانش 
ــواب نمی دی؟ تــا کی  ــرا ج ــودن چ گفته ب
سکوت؟ می گفت:مگه نشنيدید که قرآن 

می گه »ان ا... یدافع عن الذین آمنوا«  یعنی 
یه وظيفه برای منه که ایمان آوردنه،یکی هم 
برای خدا که دفاع کردنه. دعا کن وظيفه 
ــدم،اون کـــارش رو  ــ ــوب انــجــام ب خــودمــو خ
با واکنش منفی  خــوب بلده!« توئيتی که 
بسياری از کــاربــران توئيتری همراه شد؛ 
کاربری در پاسخ به این اظهارات عنابستانی 
خاطره ای از شهيد بهشتی نقل کرد: کاش 
نمی کردید.  ماجرا  وارد  را  بهشتی  شهيد 
ــن فــرمــانــده ســپــاه )  ــي جــوادمــنــصــوری اول
درخاطرات خود می گوید(: یکی از دوستان 
تعریف می کرد حدود سال 56 سر چهارراه 
رسيده بودیم و چراغ قرمز شد و من خواستم 
رد شوم که شهيد بهشتی جلوی من را گرفت 
و گفت »چراغ قرمز یعنی شما باید بایستيد، 
این قانون که مال شاه نيست برای جامعه 
اســت.«  یا کاربر دیگری در فضای مجازی 
نوشت که چرا برای توجيه رفتار خود پای خدا 
و پيغمبر را وسط می کشيد:» این نماینده 
مجلس توضيح نداد که رفتارش ، چه ربطی 
به آیه قــرآن و سخن شهيد بهشتی دارد؟! 
آیــا ایــن کــار، بخشی از ایمانی اســت که در 
این آیه بدان اشاره شده؟ و آیا خداوند باید 
ــاع کند؟ پــای خــدا و پيغمبر  از ایــن کــار دف
را وســط نکشيد آقــای نماینده.«  یا کاربر 
دیگری نوشت:» آقای عنابستانی به جای 
این توجيهات بهتر بود از همان ابتدا راستش 
را می گفتيد و از مردم عذرخواهی می کردید 
که فرمود نجات در راستگویی است«.اما 
در حاشيه این جنجال های به وجود آمده 
اعتماد آنالین گفت وگویی انجام داده با پدر 
سرباز راهور عابد اکبری، پدر او در قسمتی 
از این مصاحبه از نگرانی های مــادر عابد 
می گوید:» اتفاق ناراحت کننده ای است. 
به ویژه خيلی نگران مادرش بودم. او وقتی 
از ماجرا مطلع شد خيلی ناراحت شد و مدام 
به ایــن فکر می کرد که یک نفر به پسرش 
ــت. به همين دليل، دیــروز  سيلی زده اس
مرخصی گرفتم و به تهران آمدم تا ماجرا را 
از همان جا پيگيری کنم، پسرم را ببينم و 
خيال مادرش را بابت سالمتی عابد راحت 
کنم.« خود این سرباز نيز در مصاحبه ای 
ــاره این حادثه گفت:» من می دانستم  درب
که قانون چيست و آن جا بودم تا وظيفه ام 
ــرای قانون هم از  ــرای اج ــم. ب را انجام ده
هيچ کسی نمی ترسيدم... نيروی انتظامی 
لحظه به لحظه همراه کارهای من است. 
شاید بعد از دادگاه از مجلس هم با من تماس 
بگيرند. این چند روز، صبح و بعدازظهر، 
درگير کارهای این پرونده هستم و به همين 
دليل نتوانسته ام سر شيفت حاضر بشوم، اما 
به محض تمام شدن این ماجراها مجدد سر 
خدمت حاضر می شوم.« این سرباز راهور با 
اشاره به متوقف کردن خودروی عنابستانی 
اظهار کرد:» من می دانم که همه چيز سلسله  
مراتب دارد. رئيس من هم یک رئيس دارد و 
همه چيز در قانون روشن است. همين قانون 
گفته هر خودرویی بخواهد از خط ویژه تردد 
کند باید مجوز داشته باشد. من هم ترسی از 
انجام کاری که رئيس باالدستی و مهم تر از 
آن قانون به من سپرده ندارم. همه آن ها هم 
گفته  اند در این ماجرا از من حمایت می کنند 

که تا به این جا هم حمایت شان را دیده ام« .

سرلشکر محمد باقری رئيس ستاد کل نيروهای 
مسلح ، با اشــاره به رزمایش های 20 روز اخير 
نيروهای مسلح، گفت: دشمن چندین بار در 
خالل برگزاری این رزمایش ها از طرق مختلف 
اعــالم کرد که قصد هيچ گونه تهاجمی نــدارد، 
اقداماتش صرفًا دفاعی است و نگران اقدامات 
هم پيمانان جمهوری اسالمی در سالگرد شهادت 

سردار سليمانی بوده است./مهر

 تناقض گویی 
در جنجال »خط ویژه« 

 فیلمی منتسب به  برخورد فیزیکی نماینده مجلس با سرباز راهور منتشر شد

   با این حال عنابستانی که پیش از این گفته بود از ماشین پیاده 
نشده است،می گوید:سیلی نزدم، هل دادم 



انتخاب اسم کودکان از روی 
سریال های  شخصیت های 
مــحــبــوب چــنــدان عجیب 
نیست. می توان آن را اتفاقی 
جهانی در نظر گرفت که چند سالی است در کشور 
ما هم توجه زیادی را به خود جلب کرده است. به 
عنوان مثال در آخرین آمار اعالم شده درخصوص 
اسامی محبوب چهار ماه ابتدایی امسال،هرچند 
نام های فاطمه،زهرا، محمد و علی پرطرفدارترین  
اسم ها برای انتخاب نام فرزندان پسر و دختر 
هستند نام رستا در رتبه چهارم و آوا در رتبه 
پنجم محبوب ترین اسامی دخترانه قرار گرفته 

است. موضوعی که به نظر می رسد تحت 
تاثیر سریال »دل« و شخصیت رستا  و 

خواهرشدر این سریال رقم خورده 
ــت. در ایــن پــرونــده در کنار  اس

مروری بر تاریخچه این موضوع 
در ایران و در کشورهای دیگر 
به سواالتی مانند این که چرا 
چنین تمایلی وجود دارد و این 
روش انتخاب اسم چه مزیت ها 

و چه ایرادهایی می تواند داشته 
باشد؟ پرداخته ایم. عالوه بر آن 

درباره اهمیت انتخاب اسم از دیدگاه 
روان شناسی صحبت کرده ایم و از مطالعاتی 

گفته ایم که نشان می دهد اسم ما می تواند تا کجا بر 
زندگی ما تاثیر بگذارد.

پرونده

 بررسی ابعاد مختلف استقبال از اسامی شخصیت های فیلم ها و سریال ها برای نام گذاری کودکان در ایران و دیگر کشورها 
به بهانه قرار گرفتن نام آوا و رستا در بین 5 نام پرطرفدار امسال

نام گذاری های سریالی
نرگس عزیزی | کارشناس  ارشد مشاوره

 احساس بارداری شما 
واقعی است؟

 صدای بدن تان از 
چه چیزی خبر می دهد؟

جذب فالوئر از کنار تخت 
میناوند

 چرا باید با تخم مرغ 
دوست باشیم؟
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3

2

4

 1804

سه شنبه  7 بهمن 1399
26 ژانویه 2021  12 جمادی الثانی 1442 
شماره 20584

اسم ما چه تاثیری در زندگی ما دارد؟

در فرهنگ ما کمتر کسی درباره اهمیت انتخاب اسم، تردید 
دارد. چرا که ما توصیه های مهمی در این زمینه در دین و 

فرهنگ مان داریم. اما جدای از این توصیه ها، مطالعات 
حوزه روان شناسی هم نکات جالبی در این باره برای 

گفتن دارند که شنیدن آن ها خالی از لطف نیست.
  عمومی ترین نماینده ما

نام ما اولین اطالعاتی است که بسیاری از 
افراد از ما دارند. در بسیاری از موارد تازه بعد از 

شنیدن نام و نام خانوادگی ماست که امکان این 
که آن ها با ما آشنا شوند، پیش می آید. به همین دلیل هم این نام 
می تواند تصوری اولیه از ما در ذهن بقیه ایجاد کند. نکته  جالب این 
که طبق مطالعات انجام شده حتی اسامی افراد می تواند باعث 

شود تا دیگران درباره چهره و ظاهر ما هم ایده هایی پیدا کنند.
  نام ما بخشی از هویت ماست

ــراد می تواند بر جنبه های  مطالعات نشان می دهد که نام اف
مختلفی از هویت افراد اثر بگذارد. مجموعه مطالعاتی از محققانی 
از سه دانشگاه )پاریس، کلمبیا و اورشلیم( نشان می دهد که 
نام افراد می تواند روی سبک لباس پوشیدن، نحوه رفتار افراد 
و حتی مدل موی انتخابی آن ها تاثیر بگذارد. به عنوان مثال 
وقتی نام دختری از اسامی گل ها باشد، احتمال این که به سمت 
لباس هایی با طرح گل کشیده شود، می تواند کمی بیشتر باشد. 

البته بسته به مفهوم اسم در هر فرهنگی این 
موضوع جزئیات اختصاصی خود را دارد اما 
شاید مثال اسامی مذهبی در فرهنگ 
ما بتواند مثال خوبی در ایــن زمینه 
باشد. اسامی مذهبی هر چند باعث 
نمی شود تا افراد مذهبی شوند اما 
می تواند انتخاب سبک زندگی 

مذهبی را تا حدی تسهیل کند.
ــه جهت    انــتــخــاب هــایــی ک

می گیرند
هر چند یافته ها در این زمینه وابسته به کشورهایی 
است که مطالعات در آن ها انجام شده اما مرور آن ها 
می تواند ایده هایی در این زمینه در اختیار ما قرار 
دهد. به عنوان مثال در یک مطالعه مشخص شد افراد 
تمایل بیشتری به خرید از فروشگاه هایی دارند که اسم 
فروشگاه شباهت هایی با اسم آن ها دارد، به عنوان 
مثال دو یا سه حرف ابتدایی اسم فروشگاه مشابه اسم 
فرد است. یا در یک مطالعه جالب دیگر مشخص شد 
افرادی که اسم شان روی توفان ها گذاشته شده است 
مانند کاترینا، در زمان وقوع سوانح طبیعی مانند 

توفان، تمایل بیشتری به کمک به خیریه ها دارند.

انتخاب اسم به کمک فیلم ها، خوب یا بد؟!
چرا برخی والدین برای انتخاب نام فرزندشان سراغ شخصیت های فیلم و سریال می روند 

و این روش انتخاب نام چه مزیت ها و چه معایبی دارد؟

 تمایل به خطرپذیری کمتر
ایــن یک یافته در روان شناسی اســت که وقتی 
شما در موقعیتی پرتنش قرار می گیرید، تمایل 
کمتری به خطر کردن خواهید داشت. در انتخاب 
اسم، رفتن سراغ نام های خاص می تواند انتخابی 
پرخطر باشد؛ این که فرزند ما به واسطه نامش 
مورد تمسخر قرار بگیرد و ...  در عین حال تمایل 
به نام های تکراری و قدیمی هم به صورت عمومی 
در غالب کشورها و از جمله کشور ما کاهش پیدا 
کــرده اســت. در این بین نام هایی که به واسطه 
سریال ها و فیلم ها سر زبان ها می افتند، در عین 
کم خطرتر  انتخابی  اما  هستند  جدید  که  حال 
محسوب می شوند و از این منظر می توان انتخاب 
والدین از بین این نام ها را انتخابی قابل پیش بینی 

در نظر گرفت.
  اسامی و هویتی که با آن ها بازنمایی می شود

اگر به فهرست اسامی  که بعد از پخش سریال یا 
فیلمی محبوب شده اند، نگاهی بیندازید، می بینید 

ــورد توجه قرار  که اســم شخصیت هایی بیشتر م
گرفته است که وجهی جذاب در آن فیلم یا سریال 
داشته اند. به صورت معمول احتمال بیشتری دارد 
که شخصیت های مثبت یا شخصیت های قدرتمند 
در فیلم ها مورد استقبال قرار بگیرند. البته که این 
موضوع هم عجیب نیست. چرا که به صورت عمومی 
دوست داریم فرزندمان نامی را داشته باشد که همراه 

اسم او شخصیتی خوب به خاطر آورده می شود.

مزیت ها
تکرار شده است، به گوش بسیاری از افراد 1 اسمی که در یک فیلم یا سریال به دفعات 
آشناست و راحت تلفظ می شود. تلفظ آسان و آشنا 
بودن نام برای افراد یکی از نکات مثبت در نام گذاری 

است.
برداشت را در افراد ایجاد کند که آن نام، آوای 2 شنیدن یک نام به دفعات زیاد می تواند این 
زیباتری دارد. بر این اساس می توانید با انتخاب نام 
بر مبنای شخصیت های محبوب سریال ها روی این 

موضوع که داریــد نامی خــوش آوا برای فرزندتان 
انتخاب می کنید، حساب کنید.

پخش سریالی پرطرفدار شده اند، از نظر معنا 3 تا به این جا اغلب نام هایی که در ایران بعد از 
اسامی مناسبی بوده اند. از آن جا که معنای اسم در 
فرهنگ ما اهمیت زیادی دارد، می توانیم بگوییم که 
این روش نام گذاری نه تنها مشکلی در این زمینه 
ایجاد نکرده است که حتی به نوعی کمک دهنده هم 

بوده است.

معایب
با پخش یک سریال در سال های بعد موضوع 1 احتمال این که همزمانی نام گذاری کودکی 
ــود دارد. هر چند در چنین به  ــود، وج شوخی ش
اصطالح شوخی هایی، فردی که به تصور طنازی 
چنین رفتاری را انجام می دهد، مستحق سرزنش 
است اما به هر صورت شاید بد نباشد والدین به چنین 

مسائلی هم توجه داشته باشند.
ــک نـــام، به  چنین اســتــقــبــال هــایــی از ی طورمعمول به صورت  موجی گذراست و بعد 2
از چند سال استقبال از این نام ها افول می کند و 
ممکن است آن نام دیگر مانند قبل زیبا برداشت 
نشود. اگر زیبایی نام برایتان اهمیت زیادی دارد، 
شاید بهتر باشد به این نکته توجه بیشتری داشته 

باشید.
شکل می دهد، وقتی این انتخاب تحت تاثیر 3 انتخاب یک اسم بخشی از هویت کودک را 
مــوج هــای ایجاد شــده انجام مــی شــود، می تواند 
مواردی را به کودک تحمیل کند که مطلوب نباشد. 
چنین اتفاقاتی در تصمیم هایی که تحت تاثیر مد 

گرفته می شوند، می تواند بیشتر دیده شود.

از ستایش و کیان تا باران و رستا
مروری بر اسامی که به واسطه یک شخصیت در فیلم و 

سریال های ایرانی پربیننده، پرطرفدار شدند

انتخاب اسم فرزند بر اساس فیلم و سریال تقریبا از سال 86 که 
سریال پربیننده »میوه ممنوعه« ساخته و از شبکه 2 پخش شد، 
مــورد توجه بعضی پدر و مادرها قــرار گرفت. بعد از پخش این 
سریال مناسبتی، اسم هستی برای دخترها بسیار متداول شد. 
هستی، نام شخصیت »هانیه توسلی« در این فیلم بود. آمارهای 
ثبت احوال نشان می دهد سال 87 بیش از 15 هزار نفر و سال 

88 بیش از 13 هــزار 
نفر نام دختران خود را 
هستی گذاشته اند که 
رشد بیش از 10 تا 15 
برابری انتخاب این اسم 
بعد از پخش این سریال 

را نشان می دهد.
  ستایش

کدام سریال؟ ستایش
سال 89 که اولین سری سریال پربیننده ستایش ساخته شد، این 
نام مورد توجه بعضی پدر و مادرها قرار گرفت. به طور مثال، اسم 
ستایش که تا سال 85 جزو 10 نام پرطرفدار نبود، بعد از پخش 
سریالی با همین نام که نقش شخصیت اصلی اش را »نرگس 
محمدی «بازی می کرد، در سال 89 به سومین و در سال 90 به 
دومین نام پرطرفدار در کشور تبدیل شد که پدر و مادرها برای 

دخترهایشان انتخاب کردند.
  آیدا

کدام سریال؟ پنج کیلومتر تا بهشت
»پنج کیلومتر تا بهشت« سریالی است که در ماه رمضان سال 
1390 از شبکه سوم سیما پخش شد. »آیدا« با هنرنمایی »شبنم 
قلی خانی« به واسطه شخصیت خوبی که در این فیلم داشت، 
مورد پسند مردم قرار گرفت و فراوانی این نام در سال 90 رشد 
قابل توجهی داشت و به نهمین نام پرطرفدار دخترها در همین 

سال تبدیل شد.
  کیان

کدام سریال؟ مختارنامه
از موفق ترین سریال های تاریخ  بــدون شک یکی  مختارنامه 
تلویزیون کشورمان و کیان با هنرنمایی رضا رویگری، یکی از 
نقش های به یادماندنی این سریال است. شاید به همین دلیل 
است که بعد از گذشت سال ها از ساخت این برنامه، نام کیان در 
بین 10 نام پرطرفدار برای والدین در زمان انتخاب اسم پسرشان 

حتی در سال 96 و 97 بوده است.
  باران

کدام سریال؟ »آوای باران«
بعد از پخش مجموعه تلویزیونی »آوای باران« در سال 92 از شبکه 
3 سیما، این نام هم مورد توجه قرار گرفت و به یکی از نام هایی 
تبدیل شد که والدین در زمان انتخاب اسم برای دخترشان، عالقه 
زیادی به آن در سال های 93 و 94 نشان دادند. به طور مثال در 
سال 93، باران در رده هفتم پرطرفدارترین نام های دختر قرار 

گرفت.
  رستا و آوا

کدام سریال؟ دل
در بین 10 نام اول انتخاب  شده برای دختران در چهار ماه اول 
امسال، رستا و آوا در رده هــای چهارم و پنجم قرار گرفته اند که 
نشان دهنده تاثیر پخش سریال دل از شبکه نمایش  خانگی بر نظر 

والدین برای انتخاب این اسم روی فرزندشان است.

 وقتی ریچل به رتبه 9 
محبوب ترین ها رسید!

مروری بر چند انتخاب اسم تحت تاثیر فیلم ها و سریال ها در 
جهان از »جنگ ستارگان« بگیرید تا » بازی تاج   و تخت« و »فرندز«

موضوع استقبال از یک اسم به واسطه پخش فیلم یا سریال، محدود به ایران 
نیست. در کشورهای دیگر هم این موضوع به دفعات مشاهده شده است. یکی 
از کشورهایی که به واسطه داشتن آمار دقیق از نام متولدان در سال های مختلف 
چنین بررسی هایی در آن به دفعات انجام شده است، آمریکاست. در ادامه به 
چند مورد مشهور از استقبال از یک اسم بعد از پخش فیلم و سریال می پردازیم.

    لیا و لوک

کدام فیلم؟ جنگ ستارگان
این دو نام، از شخصیت های فیلم های جنگ ستارگان هستند که با هر بار اکران 
قسمتی از این فیلم، به ناگهان توجه به این اسم ها افزایش داشته است. استقبال 
از نام لوک برای پسر البته چشمگیرتر بوده و باعث شده است این نام تا رتبه 28 هم 
در فهرست اسامی محبوب باال بیاید. درخصوص لیا هم این افزایش در نوبت های 
مختلف به شکلی خفیف تر اتفاق افتاده است اما نکته  جالب درباره این اسم این که 
در سال 2006 )یک سال بعد از اکران فیلم( رتبه این نام در حالی افزایش یافت 

که شخصیت لیا در آن قسمت از جنگ ستارگان حضور نداشت.
     السا

کدام فیلم؟ پویانمایی یخ زده
پویانمایی یخ زده یا فروزن هم از مواردی 
است که توانست طی یک سال به ناگهان 
تغییری در رتبه بندی نام السا ایجاد کند. 
تا پیش از اکران این کارتون، رتبه نام السا 
527 بود  و از سال 1917 به این طرف 
هیچ وقت نتوانسته بود به زیر رتبه 500 در 
فهرست اسامی محبوب در آمریکا برسد. 
اما بعد از اکران این پویانمایی رتبه این نام 

به 286 رسید.
    ریچل و فیبی

کدام سریال؟ فرندز 
با آغاز پخش سریال دوستان یا فرندز، نام شخصیت های این سریال محبوبیت 
محسوسی پیدا کردند. در این بین نام ریچل شهرتی چشمگیر پیدا کرد و در 
فهرست نام های محبوب به رتبه 9 رسید. بعد از به پایان رسیدن این سریال، البته 
پر طرفداربودن   نام ریچل کاهش محسوسی پیدا کرد و به رتبه 167 رسید. درباره 
نام فیبی اما این افزایش محبوبیت، کمتر بود. فیبی در زمان پخش این سریال از 
رتبه 581 به رتبه 231 طی یک سال رسید. البته بعد از مدتی این محبوبیت 

کاهش پیدا کرد و وقتی پخش این سریال به پایان رسید، رتبه آن 405 بود.
   آریا

کدام سریال؟ بازی تاج   و تخت
این اسم برای دخترها تا پیش از پخش سریال بازی تاج و تخت در آمریکا رتبه 
942 را داشت. سال 2011 و با آغاز پخش سریال بازی تاج و تخت، توجه به 
این اسم افزایش محسوسی پیدا کرد. به شکلی که در سال 2012 به رتبه 
412 رسید. استقبال از این نام البته طی سال های اخیر باز هم افزایش 

داشته و در سال 2015 به رتبه 201 رسید.
نام افراد می تواند روی 
سبک لباس پوشیدن، 
نحوه رفتار افراد و حتی 
مدل موی انتخابی آن ها 
تاثیر بگذارد. به عنوان 
 مثال وقتی نام دختری از

  اسامی گل ها باشد،
  احتمال این که به سمت 
 لباس هایی با طرح گل 
کشیده شود، می تواند 

کمی بیشتر باشد

انتخاب اسم هر چند ممکن است از دور تصمیمی لذت بخش به نظر برسد اما برای بسیاری از والدین 
استرس زیادی را به همراه می آورد. از اختالف نظر و سلیقه بین والدین در نظر بگیرید تا نظرات اطرافیان 
که گاهی خود باعث اختالف بین والدین نوزاد می شود. از طرفی والدین به خوبی می دانند که هر اسمی 
برای فرزندشان انتخاب کنند، این نام به احتمال زیاد تا آخر زندگی همراه فرزندشان خواهد بود. در 
این بین طی سال های اخیر در زمان انتخاب نام توجه بیشتری به اسامی فیلم ها و سریال ها در جامعه ما 
مشاهده می شود و برخی با دیدی انتقادی به این ماجرا نگاه می کنند. اما چرا برخی والدین برای انتخاب 
نام سراغ نام شخصیت های فیلم و سریال می روند و این روش انتخاب نام چه مزیت ها و چه معایبی دارد؟



    وزوز گوش

 صدای آشنایی اســت که بیشــتر ما آن را تجربه کرده ایم و 
هنوز علتی برای آن ذکر نشــده اســت اما به گفته محققان 
این صدا در مغز ایجاد می شــود و اگر حالت نبضی نداشته 
باشد مشکل خاصی نیست اما اگر حالت  صدای نبض باشد  
ممکن است به دلیل مشــکل رگ های خون رسان  باشد و 

باید جدی گرفته شود.
   صدای مفصل 

در اطراف مفصل های ما  روغن طبیعی وجود دارد و صدای 
تق تق ناشی از ترکیدن حباب های روغنی  است ،اگر زیاد 
این صدا را می شنوید و دردی احساس می کنید به پزشک 

مراجعه کنید.
   صدای معده

وقتی غذا از روده 8 متری عبور می کند در مســیر فشــرده 
می شود زیرا دیواره دستگاه گوارش در حال حرکت است، 
مخلوط مواد جامد، مایع و گاز در حرکت و فشــرده شــدن 
باعث ایجــاد صدای معده می شــود. هنگامی که گرســنه 
هســتید، هورمونی در مغز شــما برای خوردن غذا ترشــح 

می شود، این ماده هورمون مانند سیگنال هایی را به روده 
و معده می فرستد تا منقبض شود  و این حرکت باعث ایجاد 

این صدای غرش می شود.
معموال این صدا آزاردهنده اســت  به همین دلیل اگر  این 
صداها هنگام گرســنگی می آید، ســعی کنید به جای سه 
وعده غذایی بزرگ تــر ، پنج وعــده غذایی کوچــک در روز 
بخورید. این کار می تواند شــما را از احســاس گرسنگی و 
تحریک زنجیره ای از رویدادها که صداها را ایجاد می کند  

جلوگیری کند.
اما  مشــاهده هر تغییری در حــرکات روده ای - از داشــتن 
مدفوع شل بیشــتر تا کمبود حرکات روده - باعث نگرانی 
می شــود ، به خصوص اگر این تغییر همراه با درد شــکم یا 
 نفخ باشد  بهتر است به پزشک مراجعه کنید. زیرا درد و نفخ 
می تواند نشانه یک مشــکل جدی یا مزمن در سالمتی ، از 
جمله آپاندیسیت ، روده انسداد یافته یا بیماری خودایمن 

مانند بیماری سلیاک باشد.
   سوت کشیدن  هنگام تنفس

وقتی مخاط در بینی رسوب می کند و شما مجبور می شوید 

در هوای سرد  نفس بکشید ، جریان هوا در حفره های بینی 
باعث صدای نفس شما می شود.

 سوت بینی همچنین می تواند ناشی از جراحت، جراحی 
وعفونت هم باشد.

   صدای تق تق فک

این صدا معمواًل به این دلیل است که دیسک های غضروفی 
کــه بــه عنــوان بالشــتک های اســتخوان های فــک عمل 
می کنند، در نتیجه جویدن یا آسیاب کردن از جایشان در 

می روند و دوباره سر جایشان بر می گردند.
    ساییدن دندان

دندان قروچه یا ساییدن ناشی از ساییده شدِن مینای دندان 
به یکدیگر است.

   باد گلو

آروغ زدن به علت بلعیدن هوای زیادی رخ می دهد. وقتی 
هوایی که گیرافتاده از مری یا لوله غذا آزاد می شود، باعث 
می شود صدای آروغ ایجاد شود. ســو ء هاضمه یا برگشت 
اسید معده – وقتی که اسید به سمت گلو حرکت می کند - 

می تواند باعث آروغ زدن شود.

زندگیسالم
  سه شنبه

۷  بهمن 1399
شماره1۸۰۴

ت
الم

س

2

صدای بدن اتن از چه چیزی خرب یم دهد؟

صداهایی که به طور معمول از بدن شــنیده می شود مربوط به صدای به هم 

پیچیدن معده در زمان گرسنگی یا صدای تیک مفاصل هنگام بلند شدن  یا 

نشستن اســت اما صداهای دیگری هم ممکن است شــنیده شود که در ادامه 

به آن ها اشاره می کنیم :

ترفند
بارداری

احساس بارداری شما 
واقعی است؟

قطعا برای هر خانمی در طول زندگی  پیش آمده است 
که زمان عادت ماهیانــه اش عقب بیفتد و اگر انتظار 
بچه دار شــدن را نداشــته باشد حتما شــوکه خواهد 
 شد. اگر این فرد شما باشید در  اولین قدم کاری که 

می کنید، استفاده از  تست بارداری است.
اما اگر جواب تســت منفی بــود ولی شــما همچنان 
عالیم داشــته باشــید، چه خواهید کرد؟ در ادامه به 

بررسی چنین  موقعیتی می پردازیم.
   آشنایی با تغییرات قاعدگی

قبــل از هرچیــزی بایــد بــا تغییراتــی کــه در چرخه 
قاعدگی برای شما پیش می آید آشنا شوید. یک هفته 
قبل از شروع  قاعدگی ، سطح  پروژسترون شروع به 
 افزایش می  کند  و سطح اســتروژن کاهش می یابد . 
همچنین شــما دچار حساســیت پســتان، تغییرات 
خلق و خو، خســتگی، نفــخ، اضطراب و ولع شــدید 

خواهید شد.
  چه زمانی تست بارداری بگیرم 

تست های بارداری خانگی یا بیبی چک اغلب تست 
ادرار هستند و برای بیشتر زنان، بهترین زمان برای 
انجــام تســت  های بــارداری چنــد روز پــس از موعد 

همیشگی هر ماه برای شروع پریود است.
ایــن تســت ها مقــدارH CG  در ادرار را اندازه گیری 
می کنند . اگر این نوع تست را خیلی زود انجام دهید، 
ممکن است هنوز مقدار هورمون H CG   در ادرار به 
اندازه ای باال نرفته باشد که برای مثبت شدن تست 
کافی باشد پس جواب تست را منفی نشان می دهد.

  استرس و اضطراب 
اســترس می توانــد بــر بــدن مــا تاثیــرات متفاوتی 
بگــذارد حتی ممکن اســت تخمک گذاری شــما را 
دچار مشــکل کند  و تخمک گــذاری صورت نگیرد 
و قاعدگی نداشــته باشــید و شــما فکر کنید حامله 

هستید.
 داروها 

مصرف یک ســری داروها مثل استروئیدها که برای 
کاهــش التهابات اســتفاده می شــود ممکن اســت 
چرخــه قاعدگی شــما را بــه هم بریــزد وشــما تصور 
کنید باردار هســتید پس اگر از این دســته از داروها 
اســتفاده می کنید منتظر تاخیر در چرخه قاعدگی 

خود باشید .
  یائسگی 

میانگیــن ســن یائســه شــدن 52 ســال اســت. اما 
برخی زنان در اوایل دهه 40 هم  ممکن است دچار 
نوسانات هورمونی شوند و زودتر از موعد یائسگی را 
تجربه کنند . در این حالت نیز ممکن است فکر کنید 

حامله هستید.
اگر در این ســن در چرخه قاعدگی خود دچار تاخیر 

شده اید حتما با پزشک مشورت کنید.

بانوان

بیشتر 
بدانیم

آشپزی من آشپزی من

خورشت

مواد الزم برای ۴ نفر
  گوشت گوســفندی خردشده خورشتی – 

400 گرم
   هویــج درشــت پوســت کنده و خاللــی 

خرد شده – 4 عدد
   آلو بخارا یا آلو خورشتی – 4 عدد یا ۶ عدد 

لیمو عمانی
  پیاز درشت پوست کنده و نگینی خردشده 

– 1 عدد
   آب – 2 تا 3 پیمانه

   رب گوجه فرنگی – 2 قاشق غذا خوری
   روغن سرخ کردنی - به مقدار الزم

   نمک، فلفل، زردچوبــه و زعفران دم کرده 
غلیظ -  به مقدار الزم

خورشت هویج ؛ ترش و شیرین

 گاهــی صداهایــی از بــدن تان شــنیده مــی شــود که هــر کدام
 می تواند نشــانه ای از یک اختالل باشد بنابراین الزم است 

آن ها را بشناسیم تا بدانیم چه زمان به پزشک مراجعه کنیم 

نکات پخت ته چین زعفرانی

برخی از نکات کلیدی برای پخــت ته چین مرغ را 
آورده ایــم و امیدواریم این فوت وفن های ســاده و 
کاربردی، باعث شود بتوانید یک ته چین زعفرانی 

عالی بپزید.
1- ماســت ته چین هر چه  غلیظ و ترش تر باشــد، 

مایه بهتری به شما می دهد.
2- اگر ماســت چکیده ترش ندارید، کافی است 
یــک یــا دو ســاعت قبــل از شــروع پخت، ماســت 
معمولــی را داخل یــک لیــوان بریزید و بیــرون از 

یخچال قرار دهید.
3- برای این که خالل بادام و پســته طعم بهتری 
داشته باشد، می توانید آن را از شب قبل در کمی 

آب، گالب و شکر نم کنید.
4- برای دم برنج بهتر است از آب سرد یا چند تکه 
یخ اســتفاده کنید که دانه های برنج، کشــیده تر و 

تردتر شود.
5- اگرچــه می توانید بعــد از آب پــز و ریش کردن 
مــرغ، آن را تفــت بدهید امــا مراقب باشــید بافت 

گوشت مرغ سفت نشود.
۶- اگــر تــه چیــن مــرغ بــا تــه دیــگ برشــته تر 
می خواهیــد، ترجیحا از ظــروف کم ارتفاع تر مثل 

ماهی تابه استفاده کنید.
7- می توانیــد بــا اضافــه کــردن مــواد مختلــف 
ته چین های متفاوتی ماننــد ته چین مرغ، ته چین 
بادمجــان و قــارچ، ته چیــن گوشــت و بادمجــان، 
ته چیــن قالبــی، ته چین مــرغ و بادمجان داشــته 

باشید.
8-  بــرای طبخ ایــن ته چین راه هــای دیگری هم 
 هســت مثــال ته چیــن ســاده در پلوپــز به راحتــی 
می پزد. یا اگر دوســت دارید از فر اســتفاده کنید 
باید ته چین ســاده در فــر به مدت یک ســاعت در 

170 درجه سانتی گراد بماند.
9- طعم خوش و دل انگیز ته چین ساده به نسبت 
ماست، زعفران و تخم مرغ آن بستگی دارد. اگر 
نســبت ماســت و تخم مرغ رعایت نشــود ته چین 
کیفیــت مناســبی نخواهــد داشــت. تخــم مــرغ 
باعث می شــود برنج شــکل یکپارچــه ای به خود 
بگیــرد و ماســت در ته چین بــوی بد تخــم مرغ را 
می گیرد؛ با این حال ته چین ساده بدون ماست 
هم تهیه می شــود. اما اگــر ته چین خوش عطری 
می خواهیــد پخــت ته چین بــدون ماســت اصال 

توصیه نمی شود.

مهساکسنوی
 مترجم

بیشتر بدانیم

تغذیه

1- روغن سرخ کردنی را در یک قابلمه مناسب بریزید و روی 
شــعله مالیم گاز قرار دهید تا داغ شــود. 2- سپس پیازهای 
خردشــده را به آن اضافه کنید و تفت دهید. 3- پس از این که 
پیازها مقداری نرم شــد، به آن ها زردچوبــه اضافه کنید و هم 
بزنید تا کامال یک دســت شود.4- گوشــت های خردشده را 
به مخلوط پیــاز و زردچوبه اضافــه کنید و تفت دهیــد تا رنگ 
آن ها عوض شود.5-  سپس 2 تا 3 پیمانه آب به قابلمه اضافه 
 کنیــد و در آن را بگذاریــد و اجــازه دهید گوشــت کامال بپزد.
۶-  روغن ســرخ کردنی را در یک ماهی تابه مناســب بریزید 
و روی شــعله مالیــم گاز قــرار دهید تا داغ شــود. 7- ســپس 
هویج های خاللی شــده یک دســت را داخل روغــن بریزید و 
تفت دهید. اجازه دهید هویج ها کمی سرخ شود.8- آلوهای 
خورشتی را پاک کنید و بشویید و پس از پخت کامل گوشت، 
آن ها را به همــراه هویج های خاللی شــده و رب گوجه فرنگی 
به گوشــت و پیاز اضافه کنید. 9- نمک و فلفل ســیاه را برای 
مزه دار کردن خورشت، طبق سلیقه خود به ترکیب مواد اضافه 
کنید.10- شعله گاز را کم کنید و اجازه دهید خورشت هویج 
بپزد و کامال جــا بیفتــد.11- در 20 دقیقه آخر آماده شــدن 
خورشت هویج، زعفران دم کرده را به آن اضافه کنید. 12- اگر 
طرفدار غذای ترش هستید، در این مرحله مقداری آب لیموی 
تازه به خورشت اضافه کنید و سپس اجازه دهید مقداری از آب 

خورشت تبخیر شود و روغن بیندازد.

کسانی که در معرض کمبود 
پروتئین هستند

پروتئین یکی از اصلی ترین مواد مغذی است که کمبود 
آن عوارض زیادی به همراه دارد .

 افــرادی که بیشــتر در معــرض کمبــود پروتئیــن قرار 
می گیرندعبارت اند از :

1- بزرگ ساالن باالی 70 سال
2- گیاه خواران

یــک مطالعــه مقایســه ای در ســال 2013 در بــاره 
مشخصات مغذی گیاه خواران و گوشت خواران نشان 
داد که افــراد  گیاه خــوار پروتئیــن زیــادی از غذا های 
گیاهی ماننــد عدس و لوبیــا دریافت می کننــد. در آن 
مطالعه، گیاه خواران به اندازه نیمه گیاه خواران یا گیاه 
خوارانی کــه تخم مــرغ و محصوالت لبنــی می خورند 

پروتئین دریافت کردند.
اگــر عالیم کمبــود پروتئیــن مانند خســتگی غیرقابل 
توضیــح یــا تغییــر در مــو، پوســت و ناخن های خــود را 
مشــاهده کردیــد، باید بــه پزشــکی مراجعــه کنید که 
آزمایش پروتئین پالســما را برای تأیید کمبود پروتئین 

انجام دهد.
کمبود پروتئین معمواًل با افزایش مصرف روزانه پروتئین 
یا درمــان یک اختــالل اساســی درمان می شــود. یک 
فرد بالغ ســالم به طور کلی می تواند حداکثر 2 گرم در 

کیلوگرم پروتئین در روز مصرف کند.
  مواد غذایی حاوی پروتئین

  آجیل و دانه هایی مانند بادام، پســته، بادام هندی و 
دانه های کتان

  حبوبات، مانند عدس و لوبیا
   تخم مرغ

  غذا های دریایی، مانند ماهی یا میگو
  مرغ یا بوقلمون

  محصوالت لبنی، مانند ماست یونانی یا پنیر

  پیشگیری از فلج مغزی
1- اجتناب از قرار گرفتن در معــرض عفونت ها و ویروس های 

مضر سالمت جنین نظیر سرخک
2- واکسیناسیون مادر قبل از اقدام برای بارداری

3- کنترل مسائل بهداشتی نظیر فشار خون و دیابت 

4- اجتناب از مصرف  سیگار   یا هر نوع دخانیات و الکل
5- اجتناب از مصرف خودسرانه دارو ، به خصوص داروهای اثر 

گذار بر جنین
۶- شناسایی هر گونه ناسازگاری RH بین مادر و کودک

نشانه فلج مغزی کودک و راه های پیشگیری 

  عالیم فلج مغزی کودکان

نشانه ها و عالیم می تواند به شدت متفاوت باشد.
1- تغییرات انقباض ماهیچه مانند بیش از حد 

سفت یا شل شدن
2- حالت تشنج

3- انعطاف ناپذیری ماهیچه ها
4- نداشتن تعادل و نبود هماهنگی در ماهیچه

5- حرکات غیر ارادی
۶-کار کردن با یک طرف بدن، از جمله گرفتن با 

یک دست یا کشیدن پا به هنگام خزیدن
7- ســختی در راه رفتــن، ماننــد راه رفتن روی 

انگشتان پا
8- ریــزش  آب دهان بیــش از حد یا مشــکالت 

بلعیدن
9- سختی در مکیدن یا خوردن

10- تاخیر در گفتار یا مشکل صحبت کردن
11- مشکالت یادگیری

12- مشکل در انجام حرکت های ظریف، مانند 
بستن دکمه لباس

13- تشنج

    درجه بندی فلج مغزی 

این بیماری با توجه به شدت آن طبقه بندی می شود. در نتیجه می تواند مالیم، متوسط یا جدی باشد. 
فلج مغزی در میان کودکان پسر بیشتر شایع است. درصدی از کودکان مبتال به فلج مغزی دچار صرع 

یا طیفی از اوتیسم هستند. 

  علت فلج مغزی کودکان

1- جهش ژنی که منجر به رشد غیر عادی می شود
2- بیماری های مزمن  مادر که جنین را تحت تاثیر قرار می دهد

3- سکته مغزی، قطع جریان خون به مغز در حال توسعه
4- خون ریزی در رحم

5 –  عفونت هایی که باعث التهاب در مغز یا اطراف مغز می شود
۶ -آسیب وضربه به سر نوزاد با تصادف یا سقوط
7- کمبود اکسیژن مغز مربوط به زایمان دشوار

8-  قرار گرفتن در معرض عفونت ها از جمله سرخک
9-  مصرف خودسرانه دارو 

10- شناسایی هر گونه ناسازگاری RH بین مادر و کودک
11- بیماری مادر

بیمــاری مادر کــه مــی تواند خطر فلــج مغــزی را افزایــش دهد 
مشــکالت تیروئیدی، ناتوانی ذهنی یا تشــنج و قــرار گرفتن در 

معرض سموم مانند متیل جیوه است.

    زایمان بریچ | کودکان مبتال به فلج مغزی به احتمال بیشتر در 
این مرحله از شروع زایمان با پا به دنیا می آیند نه با سر.

   وزن کم  | نوزادانــی که کمتر از 2/5 کیلوگــرم وزن دارند در 
معرض خطر باالی ابتال به فلج مغزی قرار دارند. 

12 - بیماری نوزاد
بیماری در نوزادان می تواند خطر فلج مغزی را افزایش دهد. این 

بیماری ها عبارت اند از:
  مننژیــت میکروبی |  ایــن عفونت باکتریایــی باعث التهاب 

غشای اطراف مغز و نخاع می شود.
  آماس ویروســی |  این عفونت ویروســی به طور مشابه باعث 

التهاب غشای اطراف مغز و نخاع می شود.
  یرقان حاد|   یرقان به صورت زرد شدن پوست ظاهر می شود.

   خون ریزی در مغز| این بیماری عموما توسط کودک در رحم 
ایجاد می شود.

فلج مغزی، شایع ترین اختالل حرکتی کودکان است و  به اختالالتی گفته می شود  که برحرکت 

و انقباض ماهیچه تاثیر می گذارد. عالیم این اختالل در دوران کودکی ظاهر می شود. فلج مغزی 

باعث اختالالت غیرعادی یا خشکی اعضای بدن و تنه، حرکات غیرطبیعی وغیر ارادی می شود. 

ادامه مطلب را در این زمینه مطالعه کنید:
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* االن کــه بیشــتر خودروها در شــهر، تک سرنشــین 
هستن و راننده بیشترشون هم خانمه، به مکانیک زن 

هم نیازه دیگه.
* دربــاره مطلب جشــن کرونا، قطعا کســی با جشــن 
گرفتن به بهانه های مختلف مخالف نیست به خصوص 
برای پولدارها امــا این که مدام بذاری تو اینســتا و ...، 

نشون میده که کمبود داری دیگه.
* خیلــی وقــت اســت کــه دیگــر در زندگی ســام، 
کشــورهای دیگر را معرفی نمی کنید. یکی از بهترین 
مطالب شما، همان معرفی کشورهای دیگر به خصوص 
کشــورهای پیشــرفته مثل ســوئد و ســوئیس اســت. 

پیگیری کنین.
* هرچنــد شــاید ایــن پیامک رو چــاپ نکنیــن اما من 
ناراحت می شــوم کــه زنــان کشــورم به ســراغ چنین 
کارهایی مثل مکانیکی و راننده تریلی شدن و ... بروند. 

ظرافت های زنانه با این شغل ها همخوانی ندارد.
* تنهــا راهــکار مطلــب صفحــه ســامت دربــاره 
»توصیه هایی برای الغر شدن تا پایان سال« که می تونم 
اجرا کنم و امیدوارم اثری هم داشــته باشد، خوابیدن 

بیشتره!
* مشــاور محترم مطلــب »7 رفتار آســیب زا در دوران 
عقد«، به نظرت می شه با این شرایط فرهنگی جامعه، 
در دوران عقد رابطه کامل با همســر نداشت؟ به نظرم 

این افکار قدیمی شده دیگه، ببخشید البته.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز درست کردن آب پرتقال طبیعی

امروز برای خودتون و بقیه اعضای خانواده، 
تو خونه آب پرتقال بگیرین تا ویتامین 
ث بدن تون بیشــتر بشه. اگر 
دوست داشتین، آب چندتا 
لیموشــیرین رو هــم 
بــه آب پرتقال تون 
کنیــن،  اضافــه 
خاصیتش بیشــتر 

میشه

قرار و مدار

ما و شما

   تکنیک رفتار آینه ای
این تکنیک شامل تقلید ظریف از رفتارهای فرد مقابل 
اســت. وقتی با کســی صحبــت می کنید، ســعی کنید 
زبــان بــدن، حــرکات و حالت هــای صــورت او را کپی 
کنید! تکنیک حرکات آینه ای، یکی از راه های نفوذ در 
دل دیگران اســت. به کمک این روش شــما می توانید 
با ســرعتی غیرقابل باور در دل دیگران نفــوذ کنید، به 
طوری که آن ها حتی در اولین ماقات به شما اطمینان 
کنند. دلیلش این است که وقتی زبان بدن خود را  شبیه 
زبان بدن شخص مقابل می کنید، ناخودآگاه این حس 
در او به وجود می آید که »این شــخص شــبیه من اســت 
و مرا قبــول دارد. از او خوشــم می آید، چون شــبیه هم 
هستیم.« عکس این قضیه هم درســت است. وقتی دو 
نفر با زبان بدن متفاوت با هم حرف می زنند، احساس 
می کنند شــباهت کمی به هــم دارنــد بنابراین ممکن 
اســت با هم به توافق نرســند. در واقع افراد با مشاهده 

عایم بدنی متفاوت با خود احساس ناراحتی و پذیرفته 
نشدن می کنند.

   پدیده سرایت احساسی
احساسات و عواطف ما می توانند مانند سرماخوردگی 
یا آنفلوآنزا  گســترش پیــدا کننــد و به دیگــران منتقل 
شــوند. روان شناســان، این پدیده را ســرایت عاطفی 
می نامند به ایــن معنا که آدم ها می توانند احساســات 
اطرافیان خــود را به طــور ناخودآگاه حــس و درنتیجه 
چیزی شــبیه حس آن ها را هم درون خودشــان تجربه 
کنند. به عنوان مثال اگر  شــما صحبت تــان را با  کمی 
اضطراب یا پریشانی شروع کنید، اما چهره همکارتان 
آرام به نظر برسد، بیان شما هم  آرام می شود. بنابراین 
اگــر شــما احساســات مثبتــی را بــه نمایــش بگذارید 
دیگران از این که در کنار شما هستند، احساس خوبی 

خواهند داشت.

   اثر پرات فال
اگر هنگام صحبت کردن تپق زدید یا در اولین برخورد 
هنــگام صــرف چــای، آن را روی لباس تــان ریختیــد، 
نگــران نباشــید. ایــن اتفاقــات می توانند به نفع شــما 
تمام شوند البته درصورتی که آن ها را بپذیرید و تاش 
نکنید طوری وانمود کنید که فردی کامل و بدون خطا 
هســتید. اثر پرات فــال می گویــد ارتکاب اشــتباهات 
این چنینی می تواند به دلیلی برای دوســت داشــتنی 
بودن شــما نزد دیگران تبدیل شــود. تحقیقات نشــان 
می دهــد افرادی کــه کمتر مرتکب اشــتباه می شــوند 
معمــوال افــراد دوست داشــتنی نیســتند، بــه عبــارت 
دیگر کامــل بــودن و کمال گرایــی فاصلــه ای بین فرد 
و اطرافیانــش ایجاد می کنــد. اما اگر شــما خودتان را 
انسانی بدانید که به طور طبیعی اشتباهاتی را مرتکب 
می شود، دیگران هم درباره شما این گونه فکر خواهند 
کرد و شما را از خودشــان خواهند دانســت. طبق این 
اصل، افــرادی کــه گاهــی مرتکب اشــتباه می شــوند 

امــا اشتباهات شــان را می پذیرند، نــزد دیگران 
مقبول ترند.

   اثر مواجهه ِصرف
اثر مواجهه صرف یک پدیده دیگر روان 

شــناختی اســت که بر اساس آن 
هرچه فــرد بیشــتر بــا چیزی 

مواجه شود، تمایل بیشتری 
بــه آن پیــدا می کنــد. بــه 

عبارت دیگــر طبق مطالعــات مربوط بــه جذابیت بین 
فردی، هرچقدر بیشتر فردی را ببینید، او را خوشایندتر 
و دوســت داشــتنی تر می یابید. بنابراین ماقات های 
بیشــتر می تواند باعث جذابیت بیشتر شما در نظر فرد 

مورد عاقه تان شود!

   تکنیک خودافشایی یا خودافشاگری
خودافشایی یک نوع افشای هدفمنِد اطاعات شخصی 
به فردی دیگر اســت. به عنــوان مثال اگر شــما به طور 
هدفمند لبــاس تیم مــورد عاقه تــان را به تــن کنید تا 
وفاداری تان را به یک دوســت جدید کــه او هم طرفدار 
همان تیم اســت نشــان دهیــد، در آن صــورت این نوع 
لباس پوشــیدن یک نوع خودافشــایی خواهــد بود. به 
همیــن ترتیب، گفتن رشــته تحصیلی یــا زادگاه تان به 
یک همکاســی در طول هفته اول دانشگاه، می تواند 
باعث آغاز یک دوســتی شــود که فراتر از کاس تداوم 
پیــدا می کنــد. در واقــع اثــر خودافشــایی می گویــد 
وقتــی اطاعات شــخصی تان را با کســی به اشــتراک 
می گذارید، احتمال بیشتری دارد که  فرد مقابل با شما 
احســاس صمیمیت کند و در آینده هم به شــما اعتماد 

بیشتری داشته باشد.

   اصل خودانتقالی صفات
افراد معموال صفاتی را که شــما برای توصیف دیگران 
به کار می برید، با شخصیت خودتان پیوند می دهند به 
این معنا که شما را فردی واجد همان صفات می دانند. 
این پدیده روان شــناختی را اصل خودانتقالی صفات 
می نامنــد. طبــق این اصــل اگــر می خواهیــد دیگران 
شــما را با صفاتی خوب بشناســند بهتر است از صفات 
خوب دیگــران تعریــف کنیــد. مطالعه ای کــه در مجله  
روان شناســی شــخصیتی و اجتماعــی هلنــد منتشــر 
شــد، نشــان داد اصل خودانتقالی صفات حتی زمانی 
که افــراد می دانند فــان ویژگی ربطی به کســانی که 
درباره شــان صحبت می شــود ندارد هم صادق است. 
درواقــع هرآن چه که دربــاره  دیگــران می گویید، روی 
تصور دیگران از شما تأثیر می گذارد. به عنوان مثال اگر 
شخص دیگری را   یک فرد اصیل و مهربان توصیف 
کنیــد، دیگــران خودتــان را هــم با ایــن صفات 
می شناســند. برعکِس این موضــوع هم صادق 
اســت. اگر مدام پشت ســِر دیگران بــد بگویید، 
آن  کم کــم  دوســتان تان 
ویژگی های منفی 
را با شناخت شــان 
از خوِد شما پیوند 

می دهند.

 

شاید همراهی صمیمانه با افرادی که نمی شناسیم در نگاه اول،  غیرممکن به نظر برسد. احتماال 
تصور بسیاری از ما این است که باید از یک کاریزمای طبیعی یا یک استعداد خاص برخوردار باشیم 
تا آدم هایی که در اطراف مان هستند دوست مان داشته باشند. اما واقعیت این است که این ویژگی  
را به آسانی و با کمی تالش می توانیم کسب کنیم. ســال ها تالش دانشمندان نشان داده است 
رفتارهای خاصی وجود دارد تا حرف هایمان تاثیر بیشتری بر اطرافیان مان داشته باشد. در این مطلب شما را با برخی از 
جالب ترین یافته های دانشمندان  که در باره روابط دوستانه، خانوادگی، با همکاران و ... بینش جدیدی به شما می دهند 

و در شکل گیری سریع تر روابط بهتر به شما کمک می کنند، آشنا می کنیم.

محوری

sciencealert.com :یاسمین مشرف |    مترجم   منبع

 جذاب و 
اثرگذار 
ابشید
ترفندهای روان شناختی کمتر شنیده شده 

 که شما را در ارتباط با دیگران اثرگذار

 و موفق نشان می دهد

گفته ایــد بــا یــادآوری 
گذشــته، آه می کشم. 
بعضی از ما با شــنیدن 
واژه نوســتالژی آن چه 
در ذهن مان تداعی می شــود، محتوایی 
غمگیــن و اندوهنــاک را در بــردارد. این 
احساس یا تجربه ذهنی که با واکنش های 

عاطفی همراه می شــود، حسی زودگذر 
است اما می تواند دایمی شود. نوستالژی 
از ریشه یونانی کلمه »نوستوس« به معنی 
بازگشت و »آلگوس« به معنی درد است. 
در این بیــن، ورود مهمان ناخوانده کرونا 
و شرایط خاص قرنطینه خانگی تغییرات 
اساسی را در ســبک زندگی ها به همراه 

داشته است که فرصت نوستالژی بازی را 
در بعضی افراد جامعه فعال کرده است. 

در ادامه، چند توصیه به شما داریم.

 دالیل نوستالژی باز شــدن افراطی 

را بشناسید
نتایــج یکــی از جدیدتریــن تحقیقــات 
دانشگاه ساوت همپتون نشان می دهد، 
نوستالژی بازی باعث افزایش خوش بینی 
به آینده می شود و همچنین آهنگ هایی 
کــه باعــث ایجــاد حــس نوســتالژی در 
افــراد می شــدند، خوش بینی بیشــتری 
هم برای فرد به وجــود می آوردند. گرچه 
یادآوری لحظات شاد حتی اگر در گذشته 
دور اتفــاق افتاده باشــد، باعث شــادی و 
افزایــش اعتماد بــه نفــس و محافظت در 
برابــر تنهایــی خواهد شــد و به مــا قدرت 
مواجهه با چالش های جدیــد را می دهد 

اما شــرایط ویــژه ایــن روزها باعث شــده 
اســت که  جمله »یــاد ایام خــوش رفته به 
خیــر« را بیشــتر از قبــل بشــنویم. تقریبا 
گذشــته  در  می کنیــم  فکــر  مــا  همــه 
همه چیز آسان تر بوده اســت. نوستالژی 
افراطــی می توانــد ناشــی از مشــکاتی 
از قبیــل کاهــش عملکــرد، مشــکات  
تمرکــز، بی خوابــی، افســردگی یا حتی 
مشکات جســمی باشــد و در افرادی با  
شخصیت های افسرده، منتقد)دپرسیو(، 
درخودمانده، تنهایی گزین)اسکیزوئید( 
و سرسخت)وسواســی( بیــش از دیگران 

دیده می شود.

 با دیگران ارتباط مجازی برقرار کنید
بدیهی اســت تنهــا زمانــی نیــاز دارید 
یادآوری نوســتالژی را متوقف کنید که 
به صــورت دایمــی برای تــان ناراحتــی 
ایجــاد کنــد و مانــع از انجــام کارهــای 
روزمره تان شــود. اما اگر بعضی اوقات 
دنبال ایــن کار می روید، شــاید چیزی 

و  در زندگی تــان ســرجایش نیســت 
ممکن اســت کارایی شــما تحــت تاثیر 
نوستالژی افراطی قرار گیرد. بنابراین 
پیشــنهاد می کنــم ابتدا برای بررســی 
افســرده خویی و خلــق منفــی حتمــا با 
روان شناس مشــورت کنید. همچنین 
راه هایی را برای صحبت کردن و ارتباط 
داشــتن)حتی مجــازی( با دوســتان و 

اعضای خانواده انتخاب کنید.

 امــروز را مــدام با گذشــته مقایســه 
نکنید

عادت های  سالم خود را حفظ و سامت 
جســم و روان خــود را با اقداماتــی مانند 
رعایت کردن یــک رژیم غذایی متعادل، 
اســتراحت کــردن، حفــظ عزت نفــس، 
ورزش کردن و کتاب خواندن، فیلم دیدن 
و ... تامین کنید و درآخر واقع بین باشید 
و به جای مقایسه دایمی گذشته با حال، 
برای سازش با این مرحله جدید و گذرا در 

زندگی تان زمان بگذارید.

زهرا متقی شکیب |    کارشناس ارشد روان شناسی

مشاوره 
فردی

در این روزهای کرونایی به صورت افراطی نوستالژی باز شدم

وقتی که تخت شــما بــه هم ریخته اســت، 1 مرتب کردن روتختی
حتی اگــر اتاق تــان خیلــی هــم مجلل باشــد باز 
هم ریخت و پــاش به نظر می رســد. برعکس، اگر 
تخت شــما مرتب و تمیز باشــد، اتاق خواب شــما 
بهتر به نظر می رسد، حتی اگر بقیه  قسمت های 
اتاق خواب به هم ریختــه باشــد. بنابراین هر روز 
صبــح چنــد لحظــه ای را بــه ایــن کار اختصــاص 
دهید تا بالش و ملحفــه و روتختی تــان را صاف و 

مرتب کنید.

این نکته باید گفته شود، قبل از این که به سراغ 2 وسایل اضافی را جمع کنید
مرتب کردن بروید، الزم اســت از شــر همه وســایل 
اضافی و غیرقابل استفاده که دیگر به آن ها عاقه ای 
ندارید، خاص شوید. همه لباس ها و کفش هایی را 
که دیگر برای شما مناسب نیستند، کتاب هایی را که 
خوانده اید، تردمیل و هر وسیله ورزشی را که هنگام 
خریدن تصمیم گرفتید هــر روز صبح بــا آن ورزش 
کنید اما حاال تبدیل به یک جالباسی شده است ، از 

اتاق خواب تان خارج کنید.

خانه هــا نیاز به سیســتم های قفســه بندی 3 استفاده از روش های قفسه بندی
برای سازمان دادن کتاب ها و دیگر وسایل دارند، 
در غیر این صورت   کــف اتاق پراکنده می شــوند. 
قفسه ها در طیف گسترده ای از سبک ها، طرح ها، 
قیمت ها و مواد، از جمله چوب، پاســتیک، فلز و 

شیشه موجود هستند.
قبل از هرچیز، از شر وسایل اضافی که نباید 4 کمدتان را مرتب کنید

در اتاق باشند و همین طور کفش ها و لباس هایی 
که دیگر به کارتان نمی آید خاص شــوید. سپس 
بــرای خرید چــوب لباســی و قفســه هایــی برای 
کمدتان هزینه کنید. قفسه برای کفش ها و دیگر 
وســایل بسیار مناســب اســت. لباس های خود را 

براساس فصل  یا نوع آن ها مرتب کنید.
اگر شــما هم مقدار زیادی زیورآالت دارید، 5 برای زیورآالت تان یک خانه بسازید

می توانیــد یک صفحــه مناســب روی دیــوار اتاق 

نصب و گوشواره  ها و دیگر وســایل را به آن آویزان 
کنید. یا آن ها را در فنجان هــای کوچکی در کمد 
یا کشــو بگذارید. همچنین می توانیــد این خرده 
ریزهــا را در ســینی های کوچــک بریزیــد و باالی 

کمدتان بگذارید.
میــخ 6 استفاده از درها را فراموش نکنید کمدهای تــان  و  اتــاق  در  پشــت 

و قــاب بزنیــد و از آن ها بــه عنوان چوب لباســی 
اســتفاده کنیــد. می توانید کاه، کیــف، کمربند 

و لباس های تان را به آن آویزان کنید.
باالی کمد، فضای مناسب و مستعدی برای 7 باالی کمدها هم فضای خوبی دارد

جمع شــدن ریخت وپاش هاست. تعدادی سبد یا 
جعبه زیبا روی کمدها قرار دهید و همه خرده ریزها 
را در آن بگذارید. دقت کنید که فضای باالی کمد 
چقدر برای جمع شدن لباس های کثیف و نشسته 
مستعد اســت؛ لباس های تمیزتان را جدا کنید و 
کنار بگذارید، وقت زیادی از شما نمی گیرد، آن را 

تبدیل به یک عادت کنید.
در تهیه این مطلب از سایت سنجاق کمک گرفته 

شده است

بانوان

 از زمــان شــیوع کرونــا، عکس های 
زیــادی از بیمارســتان و کادر درمان 
منتشر شده است. بعضی ها غمبارند، 
بعضی هــا  ترســناک،  بعضی هــا 
امیدبخــش اما وجــه مشــترک همه شــان، قدردانی و 
احترامی است که نسبت به کادر درمان برمی انگیزند. 
نمی شود عکسی ببینی که از فاصله ای بسیاردور رنج 
زیادی را به تو تحمیل می کند و کســی را که باِر آن رنج 

را بر دوش می کشد ، ستایش نکنی. به تازگی اما عکس عجیب و دردناکی 
در فضای مجازی دست به دست می شود که کارکردی وارونه دارد؛ عکسی 
که مســتقیم آبروی کادر درمان و اعتماد عمومی را نشــانه گرفته است. در 
این عکس، شخصی با پوشش مخصوص عوامل بیمارستان ایستاده است 
کنار تخت مهرداد میناوند کــه در وضعیت کمای مصنوعی به ســر می برد 
و طوری با دســت های چفت شــده روی ســینه به دوربین نــگاه می کند که 
انگار کارش خیلی عادی اســت. انگار در یک وضعیت مطلــوب، با رضایت 
ورزشکار محبوبش در کنار او عکس یادگاری انداخته است. انگار چیزی از 
حریم خصوصی و حقوق بیمار نمی داند و انگار این ندانستن هیچ اشکالی 
ندارد که اگر داشت، این عکس دست کم نباید منتشر می شد. این اولین بار 
نیست که عکسی ناقض حریم شخصی افراد منتشر می شود. اصوال هرجا 
پای افراد مشهور درمیان باشد، همیشه یکی دوتا دوربین روشن پیدا می شود 
که نه به اخاق اعتنایی دارند و نه رضایت ســوژه عکس برای شان اهمیتی 
دارد. چندسال پیش سلفی چند هنرپیشه با مرحوم جمشید مشایخی در 
بیمارستان، واکنش های زیادی برانگیخت. سلفی غیرقابل درک »عباس 
جدیدی«، کشتی گیِر سابق با پیکر بی جان پیش کســوت فوتبال، مرحوم 
پورحیدری، هنــوز از ذهن مــان پاک نشــده اســت. نمونه های دیگــری را 
می توانیم به این فهرست خجالت بار اضافه کنیم ولی  عکس اخیر، قطعا   جزو 
شرم آورترین ها قرار می گیرد. حدس زدن نیت پشت عکس های نامتعارف، 
دشوار نیست؛ ســر زبان  افتادن،  جلب توجه کردن ولو توجه منفی، خود را 
دلسوز و نوع دوست نشان دادن. هیچ کدام از این دالیل، قابل توجیه نیستند 
اما درباره موقعیت میناوند، به  مراتب نابخشودنی تر می شوند چون فراتر از 
یک رفتار غلط و مغایر اخاق حرفه ای اند. مثل این است که یک روان شناس، 
گفته های بیمارش در اتاق درمان را همه جا جار بزند یا یک معلم، وضعیت 
درســی دانش آموزهایش را به اطاع عموم برساند. هر کسی در هر شغل و 
جایگاهی، امیِن افرادی است که ارباب رجوع او به شمار می روند و هر رفتاری 
که حریم خصوصی ارباب رجوع را زیر پا بگذارد، اعتماد عمومی را خدشه دار 
می کند. پرواضح است که ما خطای یک پزشک را به پای کل کادر زحمت کش 
درمان نمی نویسیم و زحمت چندین برابرشده آن ها را در این روزها نادیده 

نمی گیریم اما از کنار این عکس نمی شود بدون دلخوری و تذکر گذشت.

جذب فالوئر از کنار تخت میناوند 
درباره عکسی که توسط یک پزشک از مهرداد میناوند در وضعیت 

کمای مصنوعی منتشر شده است

الهه توانا |    روزنامه نگار

یادداشت 

7 راه حل ساده برای مرتب کردن اتاق خواب

مردی 52 ساله هستم که از سال گذشته به خاطر شرایط کرونا 
مجبور شدم مدت زیادی را در خانه بمانم و هر روز غمگین تر از 
قبل می شوم. پیش از این شاد و خوشــحال بودم اما در چند ماه 
اخیر دایم، به صورت افراطی نوستالژی باز شدم، مدام در حال گوش کردن 
آهنگ های قدیمی هستم، روزی چند بار آلبوم های عکس های قدیمی را ورق 
می زنم و با یادآوری خاطراتش آه می کشــم. نمی دانم افسرده شده ام یا این 

رفتارها موقتی است؟

 

اتاق  خواب از آن  جاهایی در خانه است که به سرعت تبدیل به انباری نامرتب از لباس ها و وسایلی 
می شود که سر جایشان نگذاشته اید. در ضمن توجه داشته باشید هر روز ما در اتاق خواب شروع و 
تمام می شود بنابراین تمیز نگه داشتن و مرتب کردن اتاق خواب حال مان را خوب می کند. در ادامه، 

7 راه حل ساده برای مرتب کردن اتاق خواب مطرح خواهد شد.

niniplus، parents :مارال مرادی |    روزنامه نگار  منابع
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نامبرگرافی

درصد افــراد 65 ســال به بــاال ســرگیجه را تجربه 
می کنند. درمــان بیماری های تعــادل می تواند در 
بیماران در هر سنی چالش برانگیز باشد اما عوامل 
مختلفی تشخیص و درمان اختالالت گوش داخلی 
را به ویژه در بیماران مســن پیچیــده می کند. برای 
همین افراد با پا گذاشتن به سنین سالمندی حتما 
باید تحت نظر پزشک بررسی های دوره ای را انجام 

دهند.
.

70

ت
شص

ت
مثب

  یــخ درمانی  | قطعه هــای کوچک یخ یــا کمپرس های ســرد را در یک 
حوله بگذارید و 10 تا 20 دقیقه روی پوســت پلک مالــش دهید. این کار 
عصب های پوستی را تحریک می کند و باعث سفت شدن پوست می شود.

  ماساژ با روغن زیتون   | روغن زیتون حاوی آنتی اکسیدان هایی است 
که به عنوان یک مرطوب کننده طبیعی، خاصیت ارتجاعی پوست را بهبود 
می بخشــد. روغن زیتون را کمی گرم کنید و روی پلک تان ماســاژ دهید. 
این کار را می توانید پیش از خواب شبانه انجام دهید و آن را صبح بشویید.

  ماسک خیار  | چند برش خیار خنک را به مدت 15 تا 20 دقیقه روی 
چشمانتان قرار دهید تا پف پلک را تا حدی کم کنید. خیار غنی از کافئیک 
اسید و اســکوربیک اســید اســت که باعث کاهش التهاب و سفتی پوست 

می شود. ضمن این که خاصیت آب رســانی آن به حالت کشسانی پوست 
کمک می کند.

  خواب کافی  | دست کم 6 تا 8 ساعت خواب کافی و آرام شبانه به شما 
کمک می کند که خســته به نظر نرســید و از مشکالت پوســتی و افتادگی 
پلک هم پیشگیری می کند. برای کاهش اســتفاده از نورهای مصنوعی، 
به خصوص در شب بهتر است به مدت زیاد بیدار نمانید تا دیر وقت مطالعه 

نکنید و تلویزیون را برای مدت طوالنی در نیمه شب نگاه نکنید.
  تغذیه نامناسب   | خوردن غذاهای سنگین، پرچرب، پرنمک و ترش 

به ویژه در وعده شام باعث التهاب دور چشم می شود.

موفقیت به وقت 60+ 

پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

تلفن  05۱37634000

قهرمان 80 ساله کوهستان

Brightside :منبع

homecareassistanceperth.com.au :منبع

پیشنهاد

قاب خاطره

الهه توانا|   روزنامه نگار
بازی های ســاختنی بــرای همــه گروه های ســنی جالب و ســرگرم 
کننده اند؛ لگوها و کیت های مغناطیسی برای کوچک ترها و ِجنگا و 
پازل های هزارتکه برای بزرگ ترها. اگر تا امروز یکی از این بازی ها را 
امتحان نکرده اید، پیشنهاد ما می تواند شروع خوبی برای تان باشد. 

بعد از بازی کردن، بهمان بگویید از آن خوش تان آمد یا نه.

  مراکز فروش: اسباب بازی فروشی ها، لوازم  تحریرها، کتاب فروشی ها 
و فروشگاه های اینترنتی )پیشنهاد ما سفارش تلفنی یا اینترنتی  است(.

  قیمت: بســته بــه جنــس و کیفیــت از 20 هــزار تومــان تــا چند صد 
هزارتومان که برای اســتفاده خانگی )و نه مثال باشــگاه های بازی( انواع 

معمولی تر پیشنهاد می شود.

  شیوه بازی: جنگا، چند قطعه بلوک چوبی دارد. تعداد این بلوک ها 
به اندازه بازی  که تهیه می کنید بستگی دارد ولی نحوه بازی با هر تعداد 
بلوک، یکســان اســت. اول از همه باید با روی هم قراردادن ردیف های 
ســه تایی، یک برج چوبی بســازید. بعد از آن بازیکن ها به نوبت باید یک 
بلوک را از بدنه برج بیرون بکشــند و در قســمت باالی برج قرار بدهند. 
این کار در ابتدا ساده به نظر می رسد ولی وقتی پایه برج به مرور خالی و 
سست می شــود، به دقت زیادی نیاز دارد. حواس تان باشد برای بیرون 
کشــیدن بلوک ها باید فقط از یک دســت اســتفاده کنید. راه حل هایی 
مثل نگه داشتن برج با دست دیگر و مرتب کردن بلوک های به هم ریخته، 
شیطنت )همان تقلب!( محسوب می شود و مجاز نیست. هرکس باعث 
فروریختــن برج بشــود، بازنده اســت. این بــازی می توانــد در باالبردن 
دقــت و تقویت مهارت حــل مســئله  و همچنین تقویت کارایی دســت ها 

موثر باشد.

داده تصویری

یک بازی جذاب برای محاسبه گرها

»هاروئــو اوباتا« چهــره ای مشــهور و پرطرفدار 
در ژاپن اســت. این پیرمرد 80 ســاله هرجا 

از دســتش کمکی بربیاید داوطلبانه برای 
یاری رســانی عــازم می شــود. او کــه پول 
و دارایــی زیــادی نــدارد از وقــت اضافی 
خود برای شــادکردن و کمــک به دیگران 

استفاده می کند.

اولیــن بــار در ســال 2018 نــام هاروئــو زمانــی در 
رسانه های جهان مطرح شد که یک ماه پس از سیل در هیروشیما، وی پسربچه 
دو ساله ای را که ســه روز گم شــده بود، پیدا کرد. آن زمان به خاطر اقدامات و 
روحیه داوطلبانه اش توسط مقامات شهر زادگاه خود، هیجی، تقدیر شد. از آن 
روز به او لقب »سوپر داوطلب« داده اند. اوباتا می گوید: »من تا زمانی که بدنم 
اجازه دهد، فعالیت هــای داوطلبانه خود را ادامه خواهــم داد.« فعالیت های 
داوطلبانــه ای کــه وی در آن شــرکت می کند باعث شــده مردم ژاپــن برای او 
احترام ویژه ای قائل شوند. وی که در این ســن هنوز عالقه مند به کوهنوردی 
است، به مدت 30 سال مسیرهای کوهســتانی را در کوه یوفو در استان اویتا 
برای کوهنوردان دیگر آماده کرده است. پله هایی که وی ایجاد کرده همچنان 

به کوهنوردان اجازه می دهد تا شیب های تند کوه را بدون حادثه طی کنند.
پس از زلزله و سونامی در مارس 2011، اوباتا خود را به استان میاگی، یکی از 
سه استان تحت تأثیر شدید زلزله رساند و در جست وجوی یادگارهای کسانی 
که از این فاجعه آســیب دیده بودند، مانند آلبوم های عکس و مدارک مهم که 

زیر آوار دفن شده بودند همکاری کرد و آن ها را به صاحبان شان بازگرداند.
اوباتا در ماه های بارانی سال برای کار داوطلبانه به کوهستان های هیروشیما 
می رود تا به کسانی که در آن نواحی به خاطر باران شدید دچار دردسر شده اند، 
کمک کند. او توصیه می کند: »دوست دارم شما هم به کار پاک سازی گل و الی 
بپردازید، حتی فقط برای یک ساعت. بعد از آن خواهید دید که کار شما توسط 
 افراد آسیب دیده بســیار مورد اســتقبال قرار گرفته اســت و دفعه دیگر به کار

 پاک سازی به مدت بیشتری خواهید پرداخت.«

این عکس  بانوی روسی را یکی 
از مخاطبان برای صفحه 60+ 

فرستاده و نوشته است: »همه ما 
اگر شانس بیاوریم به سالمندی 

خواهیم رسید. کودکی، نوجوانی، 
جوانی و میان سالی پله هایی 

هستند تا شخص با کوله باری از 
تجربه به سالمندی برسد. برای 

همین است که باید احترام 
سالمندان را نگه داشت و به 

این عزیزان به چشم افراد 
فوق العاده نگاه کرد.«

منتظر عکس ها و متن های 
زیبای شما هستیم.

روش های خانگی درمان افتادگی پلک

   نام بازی: ِجنگا
   تعداد نفرات:

 2 تا چندنفره

یکی از عوارض سالمندی، افتادگی پلک ها به ویژه پلک باالست. با باال رفتن سن پوست قابلیت 
ارتجاعی خود را از دســت می دهــد، عضله اطراف چشــم ضعیف می شــود و توانایی تحمل 
وزن پوست و نگهداشتن آن را از دست می دهد. گاهی این افتادگی پلک موجب چشم درد، 
سردرد، خستگی و خواب آلودگی می شود و عملکرد طبیعی روزانه افراد را مختل می کند. با 

چند درمان خانگی به راحتی می توان روند این عارضه را ُکند یا از آن پیشگیری کرد.

سالمت
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یک تير و دو نشان فکرى 
براى تقویت کادرفنی

مهاجمی که رکورددار 
کلين شيت شد!

مانوئل نو�ر و تار�خ ساز در رقابت ها بوندس ليگاهنوز خبر از تقو�ت تيم نيست

آلومينيوم از فوالد هم سخت تر بود!
پرسپوليس بعد از ١٧١ روز در ليگ باخت
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لمپارد رسما از چلسى لمپارد رسما از چلسى 
اخــراجاخــراج  شـدشـد

دیاباته پیشنهادى از لیگ دیاباته پیشنهادى از لیگ 
ایتالیا نداردایتالیا ندارد

تصمیم تازه پزشکان تصمیم تازه پزشکان 
درباره میناونددرباره میناوند

احتمال بازگشت میلیچ احتمال بازگشت میلیچ 
به استقــاللبه استقــالل

دروازه بان $روات پرســپوليس نسبت به وضعيت نيم�ت نشــين� خود در ا�ن تيم ناراض� است. 
بوژ�دار رادوشوو�چ، دروازه بان $روات تيم فوتبال پرسپوليس $ه همراه با ا�ن تيم در اردو( ارا) 
برا( باز( با آلومينيوم بود مسائل جد�د( را درباره حضور خود در ا�ن تيم عنوان $رده است. او 
$ه حدود ١٠ روز پيش با ارســال نامه رسم� به باشگاه پرسپوليس خواستار تسو�ه حساب شده 
بــود ابتدا( فصل مبلــغ ٦١هزار دالر و ابتدا( د( ماه نيز ٤هزار �ورو از باشــگاه در�افت $رد اما 
همچنان بابت قرارداد فصل جار( خود از پرسپوليس طلب� حدود ٣٠هزار دالر دارد. رادوشوو�چ 
حاضر نيست به توافق قبل� خود با باشگاه برا( در�افت طلبش به تار�خ هفتم فرورد�ن ماه سال 
آ�نده پا�بند باشد و در جلسه با ابراهيم ش�ور( عالوه بر بيان مسائل مال� راجع به عدم توجه به 
او در رخت�ن تيم نيز دلخور بود. دروازه بان $روات پرسپوليس قرار است پس از بازگشت ا�ن تيم 
از ارا) جلسه ا( با جعفر سميع�، مد�رعامل باشگاه داشته باشد و سپس تصميم نها�� را درباره 

ماندن �ا رفتن از پرسپوليس بگيرد.

اعتراض رادوشوویچ به کم توجهى در رختکن!
عليرضــا جهانبخش باز��ن ا�ران� تيم فوتبال برا�تون انگليس از شــرا�طش در ا�ن تيم رضا�ت ندارد و با 
توجه به اعالم اخير سا�ت انگليس�، جدا�� او در نقل وانتقاالت زمستان� جد( است. جهانبخش $ه پيش 
از حضور در برا�تون در ليگ هلند باز( م� $رد، همواره مورد توجه تيم ها( ا�ن $شور قرار داشته و احتمال 
دارد مجددا به سرزمين الله ها( نارنج� برگردد. ا�ن $ه جهانبخش در هلند $دام تيم را برا( ادامه باز( 
انتخاب م� $ند هم ��� از ابهامات� است $ه شا�د بتوان پاسخ آن را در اقدام اخير باشگاه آژا$س پيدا $رد. 
ســا�ت ESPN هلند به نقل از اسپورت٢٤ روسيه خبر داد $ه ٢ تيم آژا$س و اسپارتا) مس�و برا( انتقال 
$و�ينس� پرومس به روسيه به توافق رسيده اند. مبلغ فروش $و�ينس� به اسپارتا) حدود ١٢ميليون �ورو 
برآورد شــده اســت. همزمان با انتشــار ا�ن خبر، گمانه زن� ها از احتمال انتقال جهانبخش به آژا$س باال 
گرفتــه و بعضــ� از هواداران آژا$س ا�ن اقدام را مرتبط با حضور باز��ن ا�ران� در هلند دانســته اند. البته 
هنوز مشــخص نيست باشگاه برا�تون چه تصميم� در قبال جهانبخش م� گيرد. ا�ن باز��ن همچنان با 

برا�تون قرارداد دارد و شا�د باشگاه انگليس� تصميم به انتقال قرض� او بگيرد.

جا براى جهانبخش در آژاکس باز شد؟
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محمدحســين $نعان� زادگان $ه در د�دار برابر آلومينيوم 
بــه دليل محروميت و مصدوميت غا�ب بود بعد از ش�ســت 
تيمــش در مــورد مصدوميــت خود و ســيدجالل حســين� 
گفت: «آقاســيد $ه ف�ر $نم از من جلوتر باشــد چون $متر 
آســيب د�ده انــد و رو( نيم�ت هم هســتند و اگر آقا�حي� 
بخواهــد م� توانــد بــاز( $نــد امــا درد $وچ�ــ� دارد بــه 
همين دليل ر�ســf ن�ردنــد و از او در ا�ن باز( اســتفاده 
ن�ردند. �f مقدار پارگ� همســتر�نگ من بيشــتر بوده و 
فيز�وتراپــ� و آب درمان� انجام دادم و اگر خدا بخواهد ٢، 
٣ هفته د�گر م� توانم باز( $نم. صددرصد ���، دو هفته 
آ�نده به باز( ها نم�  رســم اما ســع� و تالشم ا�ن است $ه 
زودتر برگردم و به تيم $مf $نم.» مســلما غيبت همزمان 
$نعان� زادگان و ســيدجالل حسين� دغدغه اصل� �حي� 

در د�دارها(  آت� پرسپوليس خواهد بود.

بــه نظــر م� رســد پرســپوليس نم�  توانــد ر$ــورد و�ــژه 
ســال ها( قبل را در خط دفاع� ت�ــرار $ند چرا$ه حاال 
پس از گذشت �f سوم ليگ برتر، ٧ گل خورده و با ادامه 
ا�ــن روند مم�ن اســت برا( اوليــن بار در ٥ ســال اخير 
آمــار بيش از ٢٠ گل خورده را هــم ثبت $ند. با ا�ن حال 
ر$ورد منف� د�گر شاگردان گل محمد(، در�افت ٢ گل 
در �ــf نيمه بــرا( اولين بار بود. ا�ن اتفاق در شــرا�ط� 
رقم خورد $ه حامد لf رو( ٢ توپ ارسال� دروازه خود 
را بازشــده د�ــد و نتوانســت $ار( انجام دهد. بســيار( 
از طرفــداران پرســپوليس اميدوار بودنــد $ه جا( خال� 
$نعانــ� زادگان  محمدحســين  و  حســين�  ســيدجالل 
توسط شير( و حسين� پر شود اما ا�ن اتفاق نيز رخ نداد 
تا در غياب زوج خط دفاع�، آن ها با �f نتيجه عجيب به 

رخت�ن بروند.

�حيــ� گل محمد( در نشســت خبر( 
پس از باز( بــا آلومينيوم گفت: «باز( 
را خيل� خوب شروع $رد�م. توانستيم 
بــه گل برســيم و حتــ� گل دوم را هــم 
م� توانســتيم بــه ثمــر برســانيم. ف�ــر 
م� $نــم آلومينيــوم در $ل ٩٠ دقيقــه 
٢ بــار رو( دروازه مــا آمــد و از ضربات 
ا�ستگاه� استفاده $رد. متاسفانه هر 
٢ بــار هــم گل خورد�م. تــالش $رد�م 
در زمينــ� $ــه فوتبال باز( $ــردن در 
آن خيل� ســخت است و بيشتر ضربات 
ا�ســتگاه� تعيين $ننده اســت نتيجه 
را جبران $نيم اما متاســفانه ا�ن اتفاق 

رخ نــداد.» گل محمد( دربــاره ا�ن $ه 
آ�ــا مشــ�الت باشــگاه پرســپوليس بــا 
جدا�� مهد( رسول پناه از ا�ن باشگاه 
داد:  توضيــح  شــد،  خواهــد  برطــرف 
«رفتن و( درد( از ما دوا نم�  $ند ز�را 
در چند ماه� $ه رسول پناه در باشگاه 
پرسپوليس بود تا حد( مش�ل به وجود 
آورد مثــل ا�ن بود $ه بــا بولدزر از رو( 
تيم رد شــده باشــد. ا$نــون هم $ارش 
تمام شــده و رفته اســت. هيچ $س هم 
نيســت دليــل ا�ــن اقدام هــا و اتفاق ها 
امســال  متاســفانه  بپرســد.  او  از  را 
شرا�ط� برا( پرســپوليس رقم زدند و 

نم�  خواستند تيم ما امسال هم نتيجه 
افزود:  بگيرد.» ســرمرب� پرســپوليس 
«ف�ــر م� $نم نم�  خواســتند پنجمين 
قهرمان� را به دست بياور�م در غير ا�ن 
صورت هيچ دليل� وجــود ندارد تيم� 
$ه بــرا( فوتبال ا�ران افتخــار و اعتبار 
$سب $رده بعد از صعود به فينال آسيا 
ا�ن همه دچار مش�ل شــود. اطمينان 
دارم دســت ها( ز�ــاد( در $ار بــود تا 
اجــازه ندهنــد پرســپوليس بــه راهش 
ادامــه دهــد. هيچ $ــس هم حاضــر به 
پاسخگو�� و صحبت $ردن درباره ا�ن 

مسائل نيست.»

نم+ خواستند پنجمين قهرمان+ را به دست بياور�م

رکورد منفی پرسپوليس در ليگ بيستمدورى ٣ هفته اى کنعانی زادگان

گل محمدى: رسول پناه مثل بولدوزر از روى پرسپوليس رد شد
پرســپوليس در هفتــه دوازدهــم ليــگ برتــر 
فوتبــال برابــر آلومينيــوم ارا) رو( ٢ ضربه 
ســر باز( را واگذار $رد تا نخســتين ش�ســت خود در ا�ن 
فصل از مسابقات ليگ را تجربه $ند. پرسپوليس در حال� 
در ارا) باخــت $ه هفته گذشــته مقابل فــوالد به �f برد 
ســخت دســت �افته بود اما بــاز( د�روز مقابــل آلومينيوم 
برا( سرخ ها از باز( مقابل فوالد هم سخت تر بود! در ا�ن 
بــاز( $ــه از ســاعت ١٥ در ورزشــگاه امــام خمينــ�(ره) 
برگــزار شــد، $مــال $امياب� نيــا(٧) برا( پرســپوليس و 
شاهين تو$ل�(٢٠) و حامد پا$دل(٣٠) برا( آلومينيوم 
گلزن� $ردند. به ا�ن ترتيب پرسپوليس اولين باخت ليگ 
بيســتم را تجربه $رد و ١٥ امتيــاز( باق� ماند. آلومينيوم 
هــم با هدا�ت رســول خطيب� با بــرد د�ــروز ١٥ امتياز( 
شد. در شــرا�ط� $ه با مصدوميت ســيدجالل حسين� و 
محروميــت محمدحســين $نعان� زادگان عالمت ســوال 
چند روز اخير ا�ن تيم مربوط به جانشين ا�ن دو در تر$يب 
اصل� بود، �حي� از احســان حســين� و مهد( شــير( در 
قلب دفاع� اســتفاده $رد اما پــس از نما�ش نااميد$ننده 
شــير( در نيمه اول، �حي� گل محمد( تصميم گرفت در 
ابتدا( نيمه دوم دست به �f تغيير بزند و سرلf به جا( 
شــير( باز( $ند و شير( هم به سمت راست خط دفاع� 
منتقل شود؛ تغيير( $ه خط دفاع پرسپوليس را مطمئن تر 
$ــرد امــا در نتيجــه $لــ� نتوانســت شــرا�ط را بــه ســود 
ســرخ ها( تهــران تغيير دهد. پرســپوليس تا پيــش از ا�ن 
د�ــدار تنهــا تيم بدون باخــت ليگ برتر بود اما با ش�ســت 
مقابــل تيم تازه ليگ برتر( شــده ��� د�گــر از صفرها( 
جدول در ليگ بيستم پا) شد و سرخ ها( پا�تخت اولين 
ش�ســت خود را متحمل شــدند. پرســپوليس در حال� به 
آلومينيوم باخت $ه از آخر�ن باختش در ليگ ٥ ماه و ١٨ 
بــه عبارتــ� د�گــر ١٧١ روز م� گذشــت. آخر�ــن  و  روز 
ش�ســت ســرخ ها در ليــگ در هفتــه بيست وهشــتم ليگ 

نوزدهم و مقابــل ذوب آهن رقم خورد؛ د�ــدار( $ه جمعه 
١٧ مرداد ٩٩ ســاعت ٢٠:٣٠دقيقه در ورزشــگاه آزاد( 
برگزار شد و با برتر( �f-صفر ذوب� ها به اتمام رسيد. با 
ا�ــن نتيجــه پرســپوليس ١٥ امتياز( شــد تا بــا ميانگين 
١.٥امتيــاز ��ــ� از نااميد$ننده تر�ــن دوره هــا( خود را 
ســپر( $ند. ا�ن در حال� اســت $ه در صورت پيروز( به 
فرصــت  و  م� رســيد  جــدول  بــاال(  تيــم   ٤ �f قدمــ� 
صدرنشــين� را هــم داشــت. پرســپوليس بــا بــرد مقابــل 
آلومينيوم، گل گهر و مس رفســنجان ٢٤ امتياز( م� شد 
امــا حــاال در بهتر�ن شــرا�ط م� تواند ٢١ امتياز( شــود. 
سرخ ها همچنين �f باز( سخت و سرنوشت ساز در تبر�ز 
نيــز خواهند داشــت. ن�ته جالب ا�ن $ه پرســپوليس حاال 
تنهــا در صورت� به ميانگين قهرمان� بازخواهد گشــت $ه 
هــر ٥ باز( خود را ببرد؛ آن هم در شــرا�ط� $ه ا�ن فصل 

حت� ٣ برد متوال� هم نداشته است.
 برد سپاهان در آبادان به نفع آب+ ها تهران

بــا پيــروز( مقابــل  بــاز(، روز گذشــته فــوالد  در د�گــر 
ماشين ساز( به مسير موفقيت در رقابت ها( فصل جار( 
ليگ برتر بازگشت. آ�اندا پاتوس�(٥) تf گل ا�ن د�دار را 
برا( فوالد به ثمر رســاند. فوالد با ا�ن پيروز( توانســت با 
١٨ امتيــاز به رده پنجم جدول صعود $ند. ماشين ســاز( 
نيــز ٤ امتياز( و در قعر جدول باق� ماند. در آخر�ن باز( 
روز گذشــته نيز صنعت نفت ميزبان ســپاهان بــود $ه ا�ن 
باز( درنها�ت با نتيجه ٢-�f به ســود ســپاهان به اتمام 
رســيد. در حال� ا�ن نتيجه رقم خورد $ه زردها( آبادان� 
م� توانســتند بــا $ســب امتيــازات $امل به صــدر جدول 
برگردنــد اما با از دســت دادن ٣ امتياز خانگــ� درنها�ت 
به عنوان تيم ســوم هفتــه دوازدهم را به اتمام رســاندند و 
اســتقالل به لط� نتيجه ا( $ــه در آبادان رقم خورد هفته 
ســيزدهم را هم به عنوان تيم صدرنشين آغاز خواهد $رد. 
سپاهان نيز جا( صنعت نفت را در رده دوم جدول گرفت.

پرسپوليس بعد از ١٧١ روز در ليگ باخت

آلومينيوم از فوالد هم سخت تر بود!
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لیگ برتر

تابلو نتا�ج

برنامه هفته سيزدهم

 ماشين ساز صفر-فوالد �8
گل: آ�اندا پاتوس+(٥)

 آلومينيوم ٢- پرسپوليس �8
 بــرا گل ها:توIل+(٢٠)،پاIــدل(٣٠) 
آلومينيوم؛ Iامياب+ نيا(٧) برا پرسپوليس

 صنعت نفت �8-سپاهان ٢
 بــرا  (٧٠) شــر�عت زاده  گل هــا: 
صنعت نفت؛ شــهباززاده(٦) و مهد زاده 

(٨٨) برا سپاهان

 جمعه ١٠ بهمن 
 نساج+-ذوب آهن؛ ١٥

 نفت مسجدسليمان-استقالل؛ ١٥
 سا�پا-گل گهر؛ ١٥

 شنبه ١١ بهمن 
 تراIتور-آلومينيوم؛ ١٥

 مس رفسنجان-صنعت نفت؛ ١٥:٣٠
 پرسپوليس-ماشين ساز؛ ١٦:٥٥

 سپاهان-شهرخودرو؛ ١٧
 فوالد-پيSان؛ ١٧:١٠

کاميابی نيا و لک در آستانه محروميت
٢ باز��ــن پرســپوليس بــا توجه به در�افــت $ارت در جدال بــا آلومينيوم در آســتانه محروميت قرار 
دارند. $مال $امياب� نيا در باز( برابر آلومينيوم با توجه به در�افت اخطار از سو( داور، ٣$ارته شد 
و در آســتانه محروميت قرار گرفته اســت. حامد لf نيز در ا�ن باز( ســومين $ارت خود را در طول 
فصل از داور در�افت $رده تا گلر سرخ پوشــان نيز در آستانه محروميت در صورت در�افت �f $ارت 

د�گر در باز( ها( بعد( ا�ن تيم قرار داشته باشد.

شاگردان یحيی به یاد ميناوند و انصاریان 
در روزها( اخير فوتبال ا�ران تحت تاثير ابتال( ٢ پيش�سوت پرسپوليس به و�روس $رونا بوده اند. 
مهرداد ميناوند $ه وضعيت بســيار وخيم� داشــت و عل� انصار�ان $ه تا آ( س� �و نيز پيش رفت اما 
حاال اخبار اميدوار$ننده ا( درباره هر دو به گوش م� رســد. باز��نان تيم پرسپوليس نيز به �اد ا�ن 
دو، با پيراهن شــماره ٨ و ٢٥ وارد زمين شــدند. ٢ شماره $ه ســال ها در اختيار ميناوند و انصار�ان 
بــود. در روزهــا( اخير تيم هــا( پا�ه پرســپوليس هم با اقدامات ا�نچنين� به دو ســرخ پوش ســابق 

روحيه داده بودند.

استقالل صدرنشین مانداستقالل صدرنشین ماند
برد سپاهان در آبادان به نفع آب+ ها تهران
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سومی کماندار مشهدى در کشور
بــا 	مــان 	ارگــر�،  تيرانــداز�  نخســتين دوره مســابقات 
گراميداشــت دهــه فجــر، در دو مــاده ر!�ــرو و 	امپونــد و در 
بخش ها� بانوان و مردان برگزار شــد. ا!ن دوره از مسابقات 
بــا شــر	ت بيــش از ٣٠٠ 	مانــدار و بــا رعا!ــت پروت�ل ها� 
با 	مــان،  تيرانــداز�  فدراســيون  مشــار	ت  بــا  بهداشــت2 
فدراسيون ورزش 	ارگر� در سا!ت تيم ها� مل2 فدراسيون 
تيرانداز� با 	مان برگزار شــد. در رده بانوان رشته 	امپوند، 
شــير!ن ر!حان2 از خراســان رضو� نيز حضور داشــت 	ه در 

جا!گاه سوم2 قرار گرفت. 

اختصاص ١٩ ميليارد اعتبار به ورزش استان
مد!ر 	ل ورزش و جوانان خراسان رضو� گفت: «با پيگير� ها� 
انجام شــده، اعتبارات2 تصو!ب و برا� اجرا به اداره 	ل ورزش و 
جوانان اســتان ابالغ شــد.» فرزاد فتاح2 در خصوص اعتبارات 
تخصيص !افته از سو� شر	ت نفت، اظهار 	رد: «با پيگير� ها� 
نما!نده مردم سرخس در مجلس اعتبار� در حدود ١٩ ميليارد 
و ٩٥٠ ميليون تومان تصو!ب شده  	ه براساس ا!ن مصوبات، ما 
در شهرستان سرخس در روستا� اسالم قلعه !Q سالن ورزش2 
با اعتبار� بالغ بر ٥ ميليارد و ٢٠٠ ميليون تومان و در روستا� 
قوش ســربز�، !Q ســالن ورزشــ2 با اعتبار ٥ ميليــارد و ٢٠٠ 
ميليــون تومان خواهيم داشــت.» و� ت�ميل 	ــرد: «همچنين 
در شهرســتان ســرخس و فر!مــان، ٧ زمين چمــن مصنوع2، 
در روســتاها� با جمعيت باال احداث خواهد شــد. برا� بخش 
احمدآبــاد و رضو� هم ٦ زمين چمن مصنوعــ2 در نظر گرفته 
شــده  	ه جمــع پروژه ها� ما در ا!ن پيگير� با تصو!ب شــر	ت 
مل2 نفت ا!ران با احتســاب ١٩ ميليــارد و ٩٥٠ ميليون تومان 

خواهد رسيد 	ه اتفاق بسيار خوب2 در ا!ن شهرستان ها ست.»

رئيس هيئت بدمينتون استان: امسال درآمدى نداشتيم
رئيــس هيئت بدمينتون خراســان رضو�  گفت: «در ســال ٩٩ 
تقر!بــا هيــچ درآمد� نداشــتيم و فقط رو� تيم هــا� حاضر در 
رقابت ها� ليگ برتر و دسته !Q تمر	ز 	رد!م.» محمود رضو� 
در خصوص وضعيت هيئت بدمينتون اســتان، اظهــار 	رد: «دو 
تيم توس مســير مشــهد و هيئت نيشــابور در بخش آقا!ان و تيم 
اميــد پونا در بخش بانوان در ليگ دســته !Q بدمينتون 	شــور 
حضور دارند. برنامه د!گر� از ســو� فدراســيون ابالغ نشده و 
فعال مسابقات ليگ دسته !Q را در برنامه دار!م. سع2 داشتيم  
برنامه ا� با عنوان جشن ستارگان برا� برتر!ن ورزش�اران سال 
٩٨ برگزار 	نيم 	ه به دليل شيوع بيمار� 	رونا نتوانستيم ا!ن 
برنامه را برگزار 	نيــم.» و� در خصوص عمل�رد تيم بدمينتون 
بانوان شــهيد فخار مشــهد در ليگ برتر، بيان 	رد: «تيم شــهيد 
فخــار !Q تيم 	امال بوم2 بود. تيم ها� د!گر مثل تبر!ز و تهران 
باز!�نان برتر 	شــور را در اختيار داشــتند، اما نما!نده مشهد با 

استفاده از ظرفيت استان پا به ا!ن رقابت ها گذاشت.»

جمع2 از 	وهنوردان خراســان2 با همت و تالش خود، 
خط الراس علم 	وه تا دماوند 	ه مسير ٢٥٦ 	يلومتر� 
اســت را با موفقيت پيما!ش 	ردند. مســير� 	ه خيل2 
سخت اســت  اما 	وهنوردان زبده اســتان توانستند در 
فصل ســرد زمســتان 	ه با خطــرات ز!اد� هــم همراه 
اســت، به ســرانجام برســانند. ا!ن برنامه بــه مدت ٢٩ 
روز و آن هــم به صــورت مداوم با همراهــ2 ٦ 	وهنورد 
نيشــابور� انجام شــده اســت. ا!ــن در حال2 اســت 	ه 
	وهنــورد� در هر فصل2 شــرا!ط خاص خــود را دارد. 
اما در فصل زمســتان به دليل تغييرات محســوس دما و 
دگرگون2 شــرا!ط آب و هوا!ــ2 در ارتفاعــات، صعودها 
خيل2 مشــ�ل است. ا!ن 	ه 	ســ2 بخواهد برا� مدت 
طوالنــ2 در 	وه هــا� پــر از بــرف زندگ2 	نــد، خيل2 
ســخت اســت و هر 	وهنورد� نم2 تواند به راحت2 ا!ن 
	ار را انجــام دهــد، امــا 	وهنــوردان خراســان2 موفق 
شــدند ا!ن برنامــه را به نام خــود در 	شــور ثبت 	نند. 
رئيس هيئت 	وهنورد� خراســان رضــو� با تا!يد ا!ن 
مطلــب م2 گو!د: «ا!ن برنامه توســط باشــگاه بينالود و 
با حما!ت  هيئت 	وهنورد� شهرســتان نيشابور انجام 
شــده اســت. مســير علم 	وه تا دماوند از شــاخص تر!ن 
خط  الرس ها در ا!ران محســوب م2 شــود و عبور از ا!ن 
مسير خيل2 سخت اســت، اما خوشبختانه 	وهنوردان 
خراسان2 توانستند ا!ن عمليات را به نام خودشان ثبت 
	نند.» احمد زحم�تش م2 افزا!د: «ا!ن برنامه نما!ش2 
از همدل2 و هميار� 	وهنوردان است و تا	نون چنين 

برنامه ا� در خراســان رضو� صورت نگرفته  و م2 توان 
گفــت به  نوعــ2 اوليــن 	ار گروهــ2 اســت 	ــه چنيــن 
صعود� ثبت شــده .» و� خاطر نشــان م2 	نــد: «ن�ته 
مهم ا!ن برنامه 	ار گروه2 است 	ه با!د مورد توجه قرار 
گيرد و از نيشــابور هم پشــتيبان2 خوب2 بــرا� حما!ت 
صورت گرفته اســت.» زحمت�ش اضافــه م2 	ند: «ا!ن 
	وهنوردان امروز وارد شــهر نيشــابور م2 شوند و مورد 

استقبال شهروندان و مسئوالن قرار م2 گيرند.»
 صعود ٤٠ قله 

سرپرســت تيــم 	وهنــورد� 	ــه ا!ــن عمليــات را بــا 
موفقيــت انجام داده انــد، درباره جز!يات 	ارشــان به 
خبرنــگار مــا، م2 گو!د: «ا!ــن برنامه از هفتــم د� ماه 
با حضــور ٦ 	وهنورد آغاز شــده  و ط2 ٢٩ روز مســير 
خط الرس علم 	وه تا دماوند را ط2 	رده ا!م. برا� ا!ن 

 ،sه حميد رضا ميربلو	برنامه دو گروه ٣ نفره شد!م 
محمــد رضا مهــرداد و مصطفــ2 !زد� در 	ل مســير 
جــزو نفرات ثابت بودند و عل2 ب�ائيان، رضا شــاداب2 
و رضــا فرهمند هم به صورت گردشــ2 در ا!ن مســير 
تيــم را همراه2 م2 	ردند.» حميد رضــا مير بلوs به 
صعود ها!ــ2 	ــه در ا!ن مســير انجام داده اند، اشــاره 
م2 	نــد و م2 گو!ــد: «در ابتــدا� 	ار به قلــه علم 	وه  
صعود  و سپس پيما!ش به سو� دماوند را آغاز 	رد!م. 
در ا!ــن مســير  در حــدود ٤٠ قله باال� ٤ هــزار متر�  
وجــود دارد 	ه بــه  آن ها  هم صعود 	رد!ــم.   	ار خيل2 
ســخت2 بــود، آن هــم در فصل زمســتان 	ه بــا برف و 
بــوران همــراه اســت . ٢٩ روز در ا!ن شــرا!ط زندگ2 
	رد!ــم و خوشــبختانه بــدون هيــچ مصدوميتــ2 ا!ن 

برنامه گروه2 انجام شده است.»

 مسير ٢٥٦ �يلومتر� 
و� با بيان ا!ن 	ه تا	نون  	وهنوردان ا!ن خط الراس 
را به صــورت مــداوم و گروهــ2 پيما!ــش ن�رده انــد، 
خاطرنشان 	رد: «اولين پيما!ش2 است 	ه بدون هيچ 
 Qو !ا اســتراحت2 انجام شده . البته صاحب سب uتوق
ا!ن چنيــن پيما!ش ها!ــ2، محمد نور� پيش�ســوت 
	وهنورد� 	شورمان است 	ه ما هم به !اد ا!ن بزرگ 
مــرد، ا!ن پيما!ش را انجام داد!ــم تا بل�ه دوباره رونق 
پيدا 	رده و جوانان هم به ا!ن شيوه از 	وهنورد� سوق 
پيدا 	ننــد.»  ا!ن 	وهنورد نيشــابور� با بيــان ا!ن 	ه 
خط الــراس علم 	وه تــا دماوند ٢٥٦ 	يلومتر اســت، 
تصر!ح م2 	نــد: «تمام قله ها� ا!ن مســير را با!د هم 
صعود م2 	رد!م و هم  فرود م2 آمد!م. افت و خيز ها� 
ز!اد� داشــت.  بخصوص در فصل زمســتان 	ه 	ار را 
 Qنوع سب Q! ند. ا!ن عمليات	دوچندان سخت م2 
زندگ2 بوده 	ه ط2 ٢٩ روز در قله ها ســپر� شــده و 
با چالش هــا� ز!اد� هــم رو بــه رو بوده ا!ــم. اما ن�ته 
مهم ا!ن اســت 	ه خوشــبختانه با رعا!ــت تمام ن�ات 
ا!من2 هيچ آســيب د!دگ2 نداشــتيم و با سالمت ا!ن 
برنامه را اجرا 	رد!م.» و� به سخت تر!ن مسير در ا!ن 
برنامه اشــاره م2 	ند و م2 گو!د: «!�2 از سخت تر!ن 
مســيرها، رســيدن به قله  ســرخاب آب  بوده 	ه بعد از 
	نــدوان قرار دارد. ا!ن مســير، بســيار فنــ2 و خيل2 
خطرناs اســت به طور�  	ه خود ما هم نگران بود!م،  
اما خوشبختانه با رعا!ت تمام مسائل فن2 به خوب2 از 

ا!ن مسير عبور 	رد!م.»

پيمایش خط الراس علم کوه تا دماوند
طى 29 روز در مسیر 256 کیلومترى از سوى کوهنوردان خراسانى صورت گرفت

از ســو�  رئيــس هيئــت دووميدانــ2 خراســان رضــو� طــ2 ح�مــ2 
	ل  اداره  ورزشــ2  توســعه  ســابق  معــاون  و  شــد  بر	نــار  فدراســيون 
ورزش وجوانان خراســان رضو� به عنوان سرپرست ا!ن هيئت منصوب 
شــد. با ح�م2 از سو� فدراســيون دووميدان2 	شورمان، رئيس هيئت 
دووميدانــ2 خراســان رضو� عزل شــد و به جا� و�، تــا زمان برگزار� 
انتخابات مجدد ا!ن هيئت، محسن پورتق2 به عنوان سرپرست منصوب 
شــد. علــ2 ســعادتمند در خصوص علــت بر	نــار� اش به ا!ســنا گفت: 
«صبــح د!ــروز نامه ا� از ســو� فدراســيون دووميدان2 	شــور به هيئت 
دووميدان2 خراســان رضو� ارسال شــد و پورتق2 را به عنوان سرپرست 

ا!ــن هيئت معرف2 	ردند.» و� افزود: «از ا!ن ابالغ شــو	ه شــدم. حت2 
زمزمه بر	نار�  و !ا استعفا!م در هيئت هم مطرح نبود. چند شب قبل با 
رئيس فدراسيون دووميدان2 صحبت2 داشتم 	ه در ا!ن م�المه او 	امال 
از من حما!ت 	رد.» ا!ن در حال2 اســت 	ه دووميدان2 خراسان رضو� 
در ط2 ســال ها� گذشــته خيلــ2 ضعيu شــده  و عمل�رد قابــل قبول2 
برا� حما!ت از ورزشــ�اران نداشــت. !�2 از تخصص2 تر!ن سالن ها� 
دووميدان2 اســتان بدون تشــر!فات در اختيار هيئت دووميدان2 اســت 
و درآمــد ميليونــ2 از ا!ــن ســالن نصيــب هيئت م2 شــود  اما متاســفانه 
ورزشــ�اران در زمينــه اعــزام به مســابقات و در!افت هز!نه ها با مشــ�ل 

رو به رو هســتند. خيل2 ها معترض هســتند 	ه درآمد ناشــ2 از ا!ن سالن 
در 	جا هز!نه م2 شود. ما اميدوار!م 	ه اداره 	ل ورزش و جوانان نسبت 
بــه ا!ن مســئله ورود 	ند. از طرف2 اســتان در بخــش دووميدان2 آقا!ان 
خيل2 ضعيu اســت و به نوع2 در سطح 	شور حرف2 برا� گفتن ندارد. 
حســن تفتيان و شــاهين مهردان 	ه جزو مل2 پوشــان خراســان رضو� 
محســوب م2 شــوند هم از پرورش !افته دوره ها� گذشــته هســتند و در 
ط2 چند ســال اخير مل2 پوش ثابت2 از اســتان معرف2 نشده است. حاال 
با!د د!د علت بر	نار� رئيس هيئت دووميدان2 از مســئوليتش چيســت 

	ه ناگهان2 عزل شده است.

ط� ح$م� از سو� فدراسيون دووميدان� صورت گرفت

برکنارى سعادتمند از دوومیدانى!

اخبار خراسان

على ترابى



مانوئــل نو�ر در بــاز� با�رن مونيــخ مقابل شــال�ه موفق به ثبت 
�لين شــيت شد تا �& ر�ورد و�ژه را به نام خود ثبت �رده باشد. 
بعد از رقابت ها� جام جهان, ٢٠١٨ روسيه و حذف مفتضحانه تيم مل, آلمان 
از مســابقات، انتقادات ز�اد� نسبت به باز��نان مانشافت مطرح شد؛ ��, از 
افراد� �ه با بيشــتر�ن نقدها دست و پنجه نرم �رد، دروازه بان تيم مل, آلمان 
و باشــگاه با�رن مونيخ �عن, مانوئل نو�ر بود؛ تا جا�, �ه حت, بســيار� معتقد 
بودنــد او با�د از تيم مل, �نار برود. با ا�ن حال مانوئل نو�ر در ط, ا�ن ســال ها 
نشــان داده �ه از چه قدرت روح, باال�, برخوردار است و خيل, زود توانست 
دوبــاره توانا�, ها� شــگفت انگيز خود را به همگان ثابت �نــد. البته رو� �ار 
آمدن  هانس, فيلي& به عنوان ســرمرب, با�رن مونيخ نيز نقش بسزا�, در ا�ن 
موضــوع ا�فا �رد. نو�ــر در فصل جار� نيز همچنان آماده نشــان م, دهد و  در 
جر�ان پيروز� ٤- صفر با�رن مونيخ برابر شال�ه موفق به ثبت �لين شيت شد؛ 
موضوع, �ه باعث شد ا�ن گلر آلمان, �& ر�ورد و�ژه را به نام خود ثبت �رده 
باشــد، چرا �ه مانوئل نو�ر با ثبت ١٩٧ �لين شيت و عبور از ر�ورد اوليور �ان، 
به تنها�, ر�ورددار بيشتر�ن �لين شيت در تار�خ بوندس ليگا شد. �ان در آن 
زمان در ٥٥٧ باز� موفق شده بود در ١٩٧ باز� دروازه اش را بسته نگه دارد، 
اما نو�ر در ٤٢٣ باز� با پيراهن تيم ها� شال�ه و با�رن موفق به ثبت ا�ن ر�ورد 
شــد. نو�ر برا� رسيدن به پيراهن شــماره �& با�رن و رسيدن به ر�ورد اوليور 
�ان مسير ســخت, را ط, �رده است. او ابتدا مهاجم تيم نوجوانان شال�ه بود 
و دروازه بانــ, را پس از �& بــاز� درون دروازه به علت مصدوميت دروازه بان و 
�شc استعداد خود شال�ه ٠٤ پ, گرفت، پس از ٣ سال حضور مستمر در تيم 
جوانان باشگاه شال�ه موفق شد در سال ٢٠٠٥ به تيم نخست شال�ه راه �ابد، 
زمان, �ه فران& روست سنگربان پيشين شال�ه به هامبورگ پيوست.  نو�ر در 
جوال� ٢٠١١ از سو� نشر�ه ورزش, �ي�ر باالتر از مار�و گومز و نور� شاهين 
به عنوان بهتر�ن باز��ن بوندس ليگا فصل ٢٠٠١-٢٠١١ انتخاب شــد. نو�ر 

در سال ٢٠١١ به تيم فوتبال با�رن مونيخ پيوست و در لباس ا�ن تيم درخشش 
داشــت، و� در د�ــدار نيمه نها�ــ, ليگ قهرمانــان ٢٠١٢ بيــن با�رن مونيخ و 
رئال مادر�د، با مهار پنالت, ها� �ر�ســتيانو رونالــدو و �ا�ا نقش ارزنده ا� در 
صعــود با�رن مونيخ بــه فينال آليانز آرنا ا�فا �رد. نو�ر بــه همراه با�رن مونيخ در 
سال ٢٠١٣ به همراه با�رن مونيخ موفق به �سب سه گانه شد و در بوندس ليگا، 
جام حذف, فوتبال آلمان و ليگ قهرمانان اروپا به قهرمان, رســيد. نو�ر پس از 
ا�ن موفقيت به عنوان برتر�ن دروازه بان جهان در ســال ٢٠١٣ انتخاب شــد و 

ا�ن موفقيت ها و ر�وردها تا به امروز نيز ادامه دارد.
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مانوئل نو)ر و تار)خ ساز� در رقابت ها� بوندس ليگااز وضعيت نگران �ننده المپين ها� تيرانداز� تا درخشش ستاره ها� نوظهور

صحرانــورد�  دو�  رقابت هــا�   
زنــان  و  مــردان  بخــش  در  �شــور 
درحال, پنج شــنبه و جمعه گذشــته بــه ميزبان, 
چابهــار برگزار شــد �ه «پر�ســا عــرب» در بخش 
زنــان و «محمد جعفرمــراد�» در بخــش مردان 
قهرمان شــدند؛ جا�زه ا�ن قهرمان, اما عجيب و 
حاشيه ســاز بود. بــه نفرات برتر ا�ــن رقابت ها از 
ســو� ميزبان، �& روبالشت, دســت بافت اهدا 
شــد تا ا�ن موضوع در فضا� مجاز� ترند شود و 
بــه  وادار  را  مســئوالن فدراســيون دووميدانــ, 

وا�نــش و البته پرداخت جا�زه نقــد� �ند. ا�ن 
جا�ــزه عجيب درحال, بــرا� قهرمانــان در نظر 
گرفته شد �ه رقابت ها� دو� صحرانورد� تنها 
�& بــار در ســال برگــزار م, شــود. پر�ســا عرب 
در  دو� صحرانــورد�  بانــوان  قهرمــان بخــش 
توصيc جا�زه قهرمان, اش م, گو�د: «هرگاه به 
ا�ــن روبالشــت, نــگاه م, �نــم، م, خنــدم. ا�ن 
جا�ــزه در شــأن �ــ& ورزشــ�ار نيســت و با�ــد 
فدراســيون با جوا�ــز نقد� از مــا حما�ت �ند.» 
البتــه او تنهــا منتقد ا�ــن جا�زه به قــول خودش 

خنده دار نبــود. بل�ه د�گر شــر�ت �نندگان در 
هد�ــه،  ا�ــن  گرفتــن  نظــر  در  از  هــم  مســابقه 
ز�رپوســت, گال�ه �ردند و �ار به جا�, رسيد �ه 
هاشــم صيامــ, رئيــس فدراســيون دووميدان, 
مدع, شد ا�ن روبالشت, ها جا�زه مسابقه نبوده 
و فقط ســوغات, محل, و نماد� از صنا�ع دست, 
چابهــار بــوده. او در ادامه متذ�ر شــد �ه جوا�ز 
مســابقات به صــورت نقــد� اهدا م, شــود: «به 
نفــرات اول تا ســوم بــه ترتيــب ٥، ٣ و ٢ ميليون 

تومان پرداخت م, شود.» 

واکنش پله به مرگ ۴ بازیکن برزیلی

پله بــه درگذشــت ٤ باز��ن فوتبــال برز�ل 
در ســانحه هواپيما�ــ, وا�نش نشــان داد. 
پله، باز��ن پيشــين تيم مل, فوتبال برز�ل 
به دنبال مرگ ٤  باز��ن تيم دسته  چهارم, 
در  هواپيمــا  ســقوط  ســانحه  در  پالمــاس 
فرودگاه پورتو ناســيونال ا�ن �شــور گفت: 
«روز غم انگيــز� بــرا� فوتبــال برز�ل بود. 
همدرد� و دعــا� خود را نثار خانواده ها� 
قربانيــان ا�ــن حادثــه  م, �نم.»  �& شــنبه 
�& فروند هواپيما� ســب& دقا�ق, پس از 
برخاســتن از باند فرودگاه پورتو ناســيونال 
سقوط �رد و ٤ باز��ن پالماس و رئيس ا�ن 
باشگاه �شته شدند. خلبان و د�گر اعضا� 

�ادر پرواز� نيز در ميان قربانيان هستند.

پس از حواش, فراوان درخصوص جدا�, 
مسوت اوز�ل از تيم آرسنال و انتقالش به 
ليگ تر�يه باالخره باشــگاه فنرباغچه در 
بيانيــه ا� اعــالم �رد �ه انتقــال اوز�ل به 
ا�ــن تيــم نها�, شــده و تا چنــد روز آ�نده 
جالــب  نــ�ات  از  شــد.  خواهــد  رســم, 
در خصــوص ا�ــن قــرارداد، تنهــا هميــن 
بــس �ه اوز�ل به ازا� هــر باز� ٢٥ هزار 
�ورو از ا�ن باشــگاه حقــوق خواهد گرفت 
و عالوه بــر ا�ــن، و� در صــورت قهرمان, 
فنرباغچه در ســوپرليگ تر�يه ٥٠٠  هزار 
�ــورو و در صــورت �ســب ســهميه ليــگ 
قهرمانان توســط ا�ن تيم ٢٥٠  هزار �ورو 

پاداش م, گيرد.

اوزیل؛ هر بازى ٢۵ هزار یورو!

باشــگاه چلســ, اعالم �رد فرانــ& لمپارد 
نتا�ــج  �ســب  به دليــل  را  خــود  ســرمرب, 
بر�نــار  مربيگــر� اش  ســمت  از   cضعيــ
�ــرد. طبــق گزارش هــا�  رســيده توماس 
توخــل ســرمرب, ســابق پار� ســن ژرمن با 
قرارداد� ٤ و نيم ســاله هدا�ت شــيرها� 
لنــدن را  برعهده خواهد گرفــت. آبراموو�چ 
مال& باشــگاه چلســ, در خصــوص اخراج 
لمپــارد گفت: «ا�ــن تصميم برا� باشــگاه 
خيل, ســخت بود. من رابطه بســيار خوب, 
بــا فرانــ& دارم و بســيار ز�اد بــه او احترام 
م, گــذارم. به هر حــال تحت شــرا�ط, �ه 
پيــش آمد به ا�ــن نتيجه رســيد�م �ه تغيير 

بهتر�ن تصميم است.»

لمپارد رسما از چلسی اخراج شد

مهاجمی که رکورددار کلين شيت شد! الهه احمدى قهرمانی استثنایی بدون سهميه!

روبالشتی هاى حاشيه ساز!

 آمار م, گو�د وضعيت تيراندازان المپي�, نگران �ننده است. 
ا�ن را م, توان از بررســ, اجمالــ, نتا�ج رقم خورده در جر�ان 
رقابت هــا� ليگ تفنگ و تپانچه به خوب, فهميد. از �& طرف شــيوع �وو�د 
١٩ رقابت ها� ورزش, در سراسر جهان را به تعو�ق انداخت و از طرف د�گر 
ورزش�اران المپي�, را برا� ماه ها خانه نشين �رد تا حاال نتيجه ا�ن اتفاق در 
آســتانه المپيــ& ٢٠٢٠ تو�يو خود� نشــان دهد. آن هم درســت زمان, �ه 
فدراســيون تيرانــداز� تصميم گرفت ليگ  برتر و مســابقات آزاد �شــور� را 
برگــزار �نــد. ا�ن رقابت ها نشــان داد شــرا�ط برخــ, تيرانــدازان المپي�, 
مناسب نيســت و ثبات, در نتا�ج �سب شده از سو� آن ها د�ده نشد. در �نار 
آن امــا ســتاره ها� جد�د� از دل ليگ رونما�, شــدند �ه شــا�د بتوانند در 
المپي& پيش رو حرف, برا� گفتن داشته باشند. چرا�ه طبق قانون، سهميه 
در تيرانداز� به �شور داده م, شود، نه فرد اما با توجه به تعداد افراد حاضر در 
اردو� تيم مل,، به نظر م, رسد �ادر فن, در نظر دارد ورزش�اران, �ه سهميه 
گرفته انــد را راهــ, المپي& �ند؛ حت, بــا وجود ا�ن �ه برخــ, از آن ها نتا�ج 
خوبــ, در ليــگ نگرفته انــد. در هفتــه اول و دوم ليــگ تفنگ بانــوان، نجمه 
خدمت, در جا�گاه نخســت قــرار گرفت. رو�ا صبح خيــز و آرمينا صادقيان به 
ترتيب دوم و ســوم شــدند اما در هفته ســوم و چهارم، خدمتــ, و صادقيان از 
�سب مدال بازماندند. ا�ن در حال, است �ه الهه احمد� �ه مدت ها بود از او 
خبــر� در اردو� تيــم مل, نبود، موفق شــد عنوان قهرمان, را �ســب �ند. 
چنين وضعيت, را در تفنگ مردان هم شاهد هستيم. حسين باقر� �ه فعال 
نتوانسته سهميه المپي& را �سب �ند، در هفته سوم و چهارم ليگ در جا�گاه 
نخســت قرار گرفت. قهرمان, هفته اول و دوم هم به پور�ا نوروز�ان رســيد �ه 
فعال سهميه نگرفته اما در ا�ن بين نام, از مهيار صداقت �ه سهميه المپي& 
را �سب �رده، د�ده نم, شود. حال سوال, �ه مطرح است ا�ن �ه آ�ا با توجه 
به شرا�ط موجود، �ادرفن, تما�ل دارد تيراندازان, را به تو�يو اعزام �ند �ه 
ســهميه گرفته اند �ا ســتاره ها� جد�د هم فرصت, برا� مح& زدن خود در 
تورنمنتــ, به بزرگ, المپيــ& تو�يو  خواهند داشــت؟ بدرالملو} �هرنگ, 
نا�ب رئيس بانوان فدراسيون تيرانداز� اما در پاسخ به ا�ن پرسش م, گو�د: 
«نتا�ــج مســابقات آزاد و ليگ �نار هم قــرار م, گيرد. برا� مثــال ر�وردها و 
عمل�رد الهه احمد� �نار نجمه خدمت, و فاطمه �رم زاده گذاشته م, شود و 

ت�ــرار ا�ــن نتا�ج حت, مم�ن اســت  باعــث شــود المپين ها در مقابل ســا�ر 
تيرانــدازان �م بياورند. در مورد چهره ها� جد�د حاضر در ليگ نيز برخ, از 
مربيان درخواست دادند �ه تست دوپينگ گرفته شود اما اگر درخواست ا�ن 
تست را هم بدهيم تنها از نفرات اول تا سوم نمونه گير� م, شود. با�د تدبير� 
اند�شــيده شود �ه از چهره ها� جد�د ليگ نيز نمونه گير� صورت گيرد. در 
مجموع با�د بگو�م �ه ليگ و مســابقات آزاد به ا�ن دليل برگزار م, شــود �ه 
ر�وردها و نتا�ج در جدول قرار داده شــود و اگر ر�ورد تيرانداز� باالتر باشد 
قطعا سرمرب, تيم مل, در مورد آن تصميم گير� خواهد �رد. درمجموع هيچ 
ورزشــ�ار� در فدراسيون تيرانداز� حاشــيه امن ندارد.» �هرنگ, درحال, 
تا�يد م, �ند �ه هيچ  تيرانداز� حاشيه امن ندارد �ه اميد م, رود روند افت 
و صعود ورزش�اران ا�ن رشته به دقت از سو� �ادرفن, و فدراسيون بررس, 
شــود تا حق ســتاره ها�, چون الهه احمد� �ه در ا�ن دوره موفق به �ســب 
ســهميه المپيــ& نشــده اند، پا�مال نشــود. بخصــوص ا�ن �ه احمــد� تنها 
ورزش�ار زن ا�ران, است �ه در تار�خ ورزش بانوان ا�ران توانسته در رده بند� 
جهانــ, فدراســيون ها� ورزشــ,، در جا�ــگاه نخســت قــرار بگيــرد. هنــوز 
خاطرمان هست �ه بانو� تار�خ ساز تيرانداز� ا�ران، در سال ٢٠١٥ پس از 
در�افت مدال طال در فينال فيناليست ها� جهان- آلمان و نا�ب قهرمان, در 
مســابقات آسيا�, دهل, نو، در سيســتم رن�ينگ جهان, فدراسيون جهان, 
تيرانداز� (ISSF) در جا�گاه نخست ا�ستاد و ا�ن جا�گاه را تا ٦ ماه حفظ �رد 

و ��, از استثناها در ورزش زنان ا�ران محسوب م, شود.

سوغات/ �ه فدراسيون دو و ميدان/ را دست به جيب �رد
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عبدى بهترین مهاجم ليگ قهرمانان آسيا شد
با پا�ان فرصت شــر�ت در نظرســنج� بهتر�ن مهاجم ليگ 
قهرمانان آسيا ٢٠٢٠، مهد' عبد' با �سب ٩١٫٥درصد 
آرا' �اربــران ســا�ت �نفدراســيون فوتبــال آســيا بهتر�ن 
مهاجم ا�ن مسابقات لقب گرفت. پس از عبد'، عبدالرزاق 
حمدا... از النصر و جونيور نگرائو از اولسان هيوندا' �ه با ٧ 
گل زده بهتر�ن گلزنان ليگ قهرمانان آسيا شدند، به ترتيب 

در رده ها' بعد' بهتر�ن مهاجم رقابت ها قرار گرفتند.
برنامه سفر استقالل به مسجدسليمان 

طبــق برنامه ر�ــز' صورت گرفتــه آب� پوشــان فــردا بعــد از 
برگــزار' تمر�ــن راهــ� اهــواز و ســپس بــا اتوبــوس راه� 
مسجدســليمان خواهنــد شــد. بــه ا�ــن ترتيب آب� پوشــان 
آخر�ــن تمر�ــن خــود را روز پنج شــنبه در مسجدســليمان 
برگزار خواهند �رد. ا�ن تصميم برا' جلوگير' از خستگ� 
باز�Oنان در سفر با هواپيما و سپس مسير ٢ساعته از اهواز تا 

مسجدسليمان در نظر گرفته شده است.
تصميم تازه پزشکان درباره ميناوند

ميناوند در خواب اســت و فعال به هوش نيست. هرچند حال 
مهرداد ميناوند نسبت به آخر�ن روزها' هفته گذشته بهتر 
شده ول� همچنان ا�سيژن خونش باال و پا�ين م� شود. قرار 
بود روز شنبه �ا �Y شنبه او از خواب مصنوع� بيدار شود اما 
پزشOان تصميم گرفتند تا سه شنبه �ا چهارشنبه همچنان در 

خواب مصنوع� بماند.
احتمال بازگشت ميليچ به استقالل 

نظر'، عضو هيئت مد�ره و سخنگو' باشگاه استقالل راجع 
بــه ا�ن �ه گو�ا قــرارداد جد�د' به ميليچ ارائه شــده، گفت: 
«تا�يــد م� �نم دربــاره ا�ن �ه خروج ميليچ از �شــور به چه 
علت بوده، صحبت نم�  �نم چون بحث بسيار است و مفصل. 
اما آنچه ا�نون با�د بگو�م و هوادار هم بداند، قرارداد ميليچ 
در ماه فعل� به پا�ان م� رسد و خواه ناخواه اگر بخواهيم او را 

حفظ �نيم، با�د قرارداد جد�د امضا �نيم.»

فوالد-العين در اهواز
مد�رعامــل فــوالد شــا�عه ميزبانــ� العيــن در پلــ� آف 
ليگ قهرمانان آســيا را تOذ�ب �رد. روز گذشــته برخ� 
سا�ت ها' امارات� خبر دادند �ه باشگاه العين نامه ا' 
از �نفدراســيون فوتبــال آســيا در�افت �ــرده �ه د�دار 
پل� آف ليگ قهرمانان آســيا بين فــوالد و العين امارات 
در ورزشگاه هزاع بن زا�د شهر العين برگزار خواهد شد 
اما ســعيد آذر'، مد�رعامل فوالد ا�ن مســئله را تOذ�ب 
�ــرد. او در ا�ن رابطه به  ا�ســنا گفت: «ا�ن خبر شــا�عه 
اســت و بــاز' ٢ تيــم فــوالد و العيــن ١٨ فرورد�ــن در 

ورزشگاه شهدا' فوالد برگزار خواهد شد.»

عضو هيئت مد�ره باشــگاه استقالل نســبت به پيشنهاد ا�تاليا�� برا' جذب 
د�اباتــه وا�نش نشــان داد. مهــد' عبد�ان پس از پا�ان جلســه هيئت مد�ره 
باشــگاه اســتقالل در خصــوص ا�ن �ه آ�ــا پيشــنهاد' از ا�تاليا بــرا' جذب 
د�اباته ارائه شــده، گفت: «هيچ پيشنهاد' نيامده است.» ا�ن در حال� است 
�ه چند' پيش رســانه ها' ا�تاليا�� از تما�ل فيليپو ا�نزاگ�، ســرمرب� تيم 
بنونتو-ا�تاليــا بــرا' جذب شــيخ د�اباته، مهاجــم فعل� اســتقالل و باز�Oن 
ســابق ا�ن تيــم برا' تقو�ــت تيمش خبــر داده بــود و گفته م� شــد احتمال 
جدا�� د�اباته و بازگشــت او به سر' آ ز�اد اســت. د�اباته در سال ٢٠١٨ به 
صورت قرض� به بنونتو پيوســت و در ١١ باز' ٨ گل برا' ا�ن تيم ا�تاليا�� 

به ثمر رساند.

تيــم مل� فوتبال ا�ران طبق برنامه روز پنجم فرورد�ن ميزبان تيم مل� هنگ �نگ 
خواهــد بــود. تيم مل� فوتبــال ا�ران قــرار اســت در چارچوب مســابقات انتخاب� 
جام جهانــ� ٢٠٢٢ قطــر در روز هــا' ٥ و ١٠ فرورد�ــن بــه ترتيــب بــه مصــاف 
تيم هــا' مل� هنگ �نگ و �امبوج برود. د�ــدار اول تيم مل� مقابل هنگ �نگ با 
هماهنگ� ها' انجام شده قرار است در تهران برگزار شود. پيش از ا�ن شا�عه شده 
بود ممOن اســت به دليل شــرا�ط �رونا�� ا�ن د�دار در �شور د�گر' برگزار شود 
اما ا�ن اتفاق درنها�ت رخ نداد و د�دار شاگردان دراگان اسOوچيچ و هنگ �نگ در 
تهران خواهد بود. همچنين ا�ن احتمــال وجود دارد �ه ا�ن د�دار با حضور تعداد 
محدود' از تماشــاگران عالقه مند برگزار شود. ا�ن اتفاق با توجه به دور' حدودا 

�Y ساله هواداران از ورزشگاه ها' فوتبال م� تواند اتفاق جالب توجه� باشد.

ميزبان" شاگردان اس�وچيچ از هنگ �نگ در تهراند�اباته پيشنهاد� از ليگ ا�تاليا ندارد

یک تير و دو نشان فکرى 
براى تقویت کادرفنی

هنوز خبر� از تقو�ت تيم نيست

از قد�م گفته اند شOســت پل� 
است به سو' پيروز'. البته به 
شرط� �ه از اشتباهات عبرت گرفت و نقاط 
ضعــs را ترميم �ــرد. ا�ن اتفــاق حاال برا' 
تيم اســتقالل افتــاده و آب� ها پــس از قبول 
شOست خانگ� مقابل سا�پا، �ادر فن� شان 
را تقو�ت و ترميم �رده اند تا شا�د اشتباهات� 
�ــه در گذشــته رخ داده تOــرار نشــود �ــا به 
حداقل برسد. پس از هفته ها �شمOش بين 
منتقــدان و محمــود فOــر' بــرا' تقو�ــت 
�ادرفنــ� ســرانجام روز گذشــته ســرمرب� 
اســتقالل تصميم گرفت �Y عضو جد�د به 
�ادرش اضافه �ند. عل� اصغر قربانعل� پور 
�ه در ا�ن فصل در �ادر فن� تيم شهرخودرو 
حضور داشــت، پــس از جدا�ــ� از ا�ن تيم و 
مذا�ره با باشگاه اســتقالل، به نفرات �ادر 
فنــ� آب� پوشــان پا�تخــت ملحق شــد. ا�ن 
بــرا'  آشــنا��  چهــره  �ــه  جــوان  مربــ� 
استقالل� هاست در ٥ ســال اخير �ا در ا�ن 
تيــم بوده �ــا با مربيــان اســتقالل� تيم ها' 
د�گر همOار' م� �رده است. البته از ابتدا 
هــم گو�ا قربانعل� پور �ه ســابقه همOار' با 
تيــم  فعلــ�  سرپرســت  مظلومــ�،  پرو�ــز 
اســتقالل را داشته در ليست محمود فOر' 

بــرا' حضــور در �ادرفنــ� بــوده �ــه البته 
مشــخص نيســت انتخــاب خــودش بــود �ــا 
توصيــه مظلومــ� �ه بــا او همOار' داشــته 
اســت! فOــر' بعــد از انتخابــش بــه عنوان 
سرمرب� استقالل از عل�  اصغر قربانعل� پور، 
مرب� شهرخودرو خواست به عنوان دستيار 
و طــراح تمر�نــات بــه �ادرفن� آب� پوشــان 
اضافه شــود �ه ا�ــن امر بــا مخالفت مهد' 
رحمت� مواجه شــد تا ا�ن �ه پس از پيوستن 
وحيد فاضل�، ســرمرب� ســابق نســاج� به 
جمع �ادرفن� مشــهد' ها، قربانعل� پور از 

شهرخودرو جدا شد و به استقالل پيوست.
  

��O از مشــOالت اساس� اســتقالل به زعم 
منتقــدان و �ارشناســان دور بــودن تيــم از 
روش هــا' نو�ن تمر�ــن فوتبــال روز جهان 
اســت و در واقــع طراحــ� تمر�ــن مناســب 
نيســت. حاال بــا اضافــه شــدن قربانعل� پور 
به �ادرفن� انتظار م� رود ا�ن مشــOل حل 
شود اما آ�ا �س� �ه عمده شهرتش به خاطر 
تمر�نات بدنســاز' اســت و البته از نما�ش 
و عملOــرد شــهرخودرو پيداســت موفقيت� 
نتوانســته  �ــا  در طراحــ� تمر�ــن نداشــته 
ا�ده ها�ــش را اجرا�� �نــد م� تواند حالل 

باشــد؟ قربانعل�  پــور  اســتقالل  مشــOالت 
مظلومــ�  پرو�ــز  ســرمربيگر'  زمــان  در 
در اســتقالل بــه عنــوان مربــ� بدنســاز در 
�ادرفنــ� ا�ــن تيم حضــور داشــت و پس از 
جدا�ــ� از اســتقالل راهــ� پيــOان شــد و 
بــه عنوان مربــ� بدنســاز در ا�ن تيــم انجام 
وظيفه �رد. حاال او پس از ٤ ســال دوباره به 
استقالل برگشــته تا به �ادرفن� آب� پوشان 
اضافه شود. قربانعل� پور در ليگ چهاردهم 
مرب� بدنســاز ذوب آهن بود �ه ا�ن تيم را به 
عنــوان ��O از تيم ها' خــوب و دونده ليگ 
تبد�ل �ــرده بود و با ا�ن تيــم قهرمان� جام 
حذفــ� را هــم �ســب �ــرد. او در ا�ن فصل 
طراحــ� تمر�نــات شــهرخودرو را برعهــده 

داشــت و احتمــال مــ� رود هميــن وظيفــه 
را نيــز در اســتقالل بر عهده داشــته باشــد. 
ا�ــن مربــ� همچنين ســابقه �ار بــا دراگان 
اســOوچيچ، ســرمرب� فعل� تيم ملــ� را در 
زمان سرمربيگر' او در تيم ملوان انزل� هم 
در �ارنامــه اش دارد و با�ــد د�د م� تواند در 

استقالل تحول� به وجود بياورد. 
  

آب� هــا �ــه �ادرفنــ� را بــه عنــوان ��O از 
بــا جــذب قربانعل� پــور  نقــاط ضعs شــان 
برطــرف �ردنــد، حــاال با�ــد به فOــر تقو�ت 
تيم در چند پســت از جمله هافبY باز�ســاز 
و طــراح باشــند. جدا�ــ� علــ� �ر�مــ� از 
اســتقالل و نبــود جا�گز�ــن مناســب بــرا' 

ميانــه  در  را  آب� هــا  خــالق،   Yهافبــ ا�ــن 
ميدان خلع ســالح �رده و با وجود گذشــت 
١٢ هفته اســتقالل هنــوز در ميانــه ميدان 
م� لنگــد و آن را به حر�فان واگذار م� �ند. 
در ا�ــن باره زمزمه ها�� مبن� بر جذب اميد 
ابراهيمــ�، باز�Oن االهل� قطر و بازگشــت 
دوبــاره ا�ن هافبــY مل� پوش به اســتقالل 
شــنيده م� شود و �نار او برخ� هم از ميالد 
جهان�، باز�Oن ذوب آهن به عنوان انتخاب 
�ادرفنــ� جهــت تقو�ــت خــط ميانــ� نــام 
م� برند. با ا�ن حال منابع نزد�Y به باشگاه 
و فOــر' م� گو�ند او هنوز ليســت� نداده و 
با�د تا پا�ان نيم فصل نخست منتظر تصميم 

سرمرب� استقالل ماند.
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